Zápis schůze výboru klubu
Dne 24.11.2013
Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková
Omluveni: Matoušková, Bílková, Hemelík, Pavlíková
Neomluveni: Reslerová (KRK)

Program:
10:00
Zahájení schůze Výboru
1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
Trvající úkol – 21/11 – Svobodová, Gogolínová – dát do elektronické podoby všechny
dosavadní magazíny za roky 2011, 2010 a 2009 a zaslat webmasterovi pro zapracování
na web. Ty, které jsou ve wordu, poslat rovnou k převedení na pdf. Nové dávat jednou
ročně.
Termín: plněno průběžně – chybí starší ročníky – bude plněno průběžně
Trvající úkol – 8/13 - Kůsová – upravit žádost na ČMKU o zapisování výsledků do PP psa
v souladu s protokolem + laboratoř.
Termín: prodlouženo do 30.11.2013
Trvající úkol – 17/13 – Kracíková – uzavřít dohodu o sponzoringu, odeslat finance na
akce
Termín: splněno
Nový úkol – 24/13 – Gogolínová, Kůsová – koordinovat přípravu upravených pravidel
v rámci komise pro soutěž, info pro garanty, info na web a do magazínu.
Termín: splněno
Nový úkol – 25/13 - Gogolínová – umístit termín do magazínu a na web.
Termín: splněno
Nový úkol – 26/13 – Kracíková, Gogolínová – zjistit aktuální stav ohledně místa a
připravených materiálů a zajistit spolupráci s pořádajícím klubem. Podmínky dle zápisu
ze schůzky 3 klubů. Udělat transparentní účet, aby se tam mohli dívat zástupci všech
klubů, aby nedocházelo k nedorozuměním. Rozhodčí se budou řešit na dalším výboru,
bylo by vhodné využít rozhodčí, kteří budou posuzovat Evropu.
Termín: splněno
Nový úkol – 27/13 – Fiala – článek do magazínu
Termín: prodlouženo do 30.11.13
Nový úkol – 28/13 – Kůsová – Návrh na úpravu směrnice pro pracovní certifikát dopracovat, rozeslat.
Termín: prodlouženo do 30.11.2013

Nový úkol – 29/13 - Kůsová – návrh dotazu na ČMKU.
Termín: prodlouženo do 31.12.2013
Nový úkol – 30/13 – Fiala – připraví dotaz
Termín: splněno
Nový úkol – 31/13 - Fiala – odešle informaci o prodloužení chovnosti
Termín: splněno

2) Aktuálně:


KV a bonitace v MB
Výstava proběhla bez komplikací, nebyla podána žádná stížnost na místě.
Následně přišla KRKu stížnost paní Donskovové na špatné zařazení dvou fen DK do
třídy šampionů, což doložila citací výstavního řádu ČMKU. Organizátorka výstavy
Vilemína Kracíková doložila podklady, na jejichž základě byly feny vystavovány ve
třídě vítězů (což je jiná třída než třída šampionů dle výstavního řádu ČMKU). KRK
musí stěžovatelce odpovědět písemně. Výbor považuje tuto stížnost za
neoprávněnou.

KRK – podat informaci o vyřízení stížnosti předsedovi klubu.


Bonitace – problematika rebonitací na základě úpravy bonitačních řádů KCHCS a
Sheltie Clubu. Jedinci, kteří chtějí rebonitaci na základě změněných podmínek
řádů bonitace, musejí projít rebonitací u stejného klubu, u kterého byli
bonitováni předtím a u kterého došlo ke změně řádu. Navíc musí splnit podmínky
pro bonitaci nově od data platnosti nového řádu, tj. od 1.7.2013 v KCHCS.



Výstavní pes roku – aktuální ročník 2013, info
Info na webu, v magazínu, uzávěrka dříve – 31.12.2013, doladěné problémy se
zobrazováním výsledků za konkrétní roky s programátorem. Garantky již průběžně
kontrolují, budou provedeny opakované zálohy systému i importy v excelu pro
snažší kontrolu dat. Proběhla informativní schůzka pro garanty 22.9.2013 po
výboru, sděleny základní postupy, nutnost dodržovat pravidla, konzultace po
emailech.



Léto s Lassií
Info od pořadatelky o spojení akce s MČR šeltií v agility, nejsme o této skutečnosti
informování Sheltie Clubem, nutno prověřit. Pokud příspěvek, pak dáme věcné
ceny (3 sady pohárů).



Plán akcí 2014 a jejich sponzoring
Členská schůze 15.3.2014 Pension Český statek
6. Víkend se šeltičkou - termín: 9.2014
MR šeltií v agility – 2014

MR kolií v agility - 2014
Léto s Lassií 2014 v Lounech.
Agility Collie Cup – 2014
Obedience Collie and Sheltie Cup – 2014
Obedience seminář pro naše plemena – ????
Pasení - 2014
Sraz KK - 2014
Bonitace – při sobotní MVP Brno (únor 2014), při KV Řepeč (květen 2014), při NVP
MB, při KV MB.
Nový úkol – 32/13 - Kracíková – upozornit pořadatele akcí na nutnost dodat infočlánky
z předchozích ročníků, jinak nebude další rok akce podpořena.


Klubové výstavy 2014 + rozhodčí
Řepeč – zatím není info o tom, zda bude výstavní realizační tým schopen tuto
výstavu zajistit – pan předseda zjistí do dalšího výboru.
Mladá Boleslav – léto x říjen 2014 – zjistit možnosti výstaviště v MB

Nový úkol – 33/13 – Kracíková – zjistit termíny a možnosti


Evropská speciální výstava při SV 2014
V tuto chvíli připravena meziklubová dohoda pro potřeby ČMKU, odeslání na ČMKU
zajišťuje Sheltie Club. Rozhodčí – zjistit možné kandidáty dle jejich časových
možností během SV 2014.

Nový úkol – 34/13 – Gogolínová, Svobodová, Kracíková – zajistit rozhodčí v souladu s těmi,
co posuzují na EV, aby se využilo již přítomných rozhodčích.


Magazín
Uzávěrka 30.11.2013, tisk do konce ledna, do poloviny února u členů – nutno
vložit informaci o členských poplatcích a členské schůzi.

Další Výbor bude 19.1.2014 v Benešově.

