Zápis schůze výboru klubu
Dne 22.9.2013
Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Matoušková, Kůsová, Kracíková
Omluveni: Bílková, Hemelík, Pavlíková, Mecerová (KRK)

Program:
10:00
Zahájení schůze Výboru
1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
Trvající úkol – 24/10 - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.
Termín: nesplněno, je nutné uzavřít novou smlouvu, aktualizace není možná.
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 – 13/13 – Gogolínová, Svobodová – co je náplní práce garanta, jaké má
pravomoci a povinnosti - připraví návrh této informace na další Výbor.
Termín: splněno
Nový úkol – 17/13 – Kracíková – uzavřít dohodu o sponzoringu, odeslat finance na akce
Termín: prodlouženo do 30.11.2013
Nový úkol – 18/13 – Fiala, Kracíková – oslovení ostatních klubů písemně
Termín: splněno
Nový úkol – 19/13 – Kůsová, Svobodová – náplň práce poradců chovu rozeslat emailem
s informací, že jsou tedy oficiálně poradci chovu a budou uvedeni na klubovém webu a
v magazínu
Termín: splněno
Nový úkol – 20/13 – Gogolínová – seznam poradců chovů uvést na klubovém webu a v
magazínu
Termín: splněno
Nový úkol – 21/13 – Kracíková – poslat přehled možných zkoušek pro prac.certifikát
Termín: splněno
Nový úkol – 22/13 – Kůsová – dát na web vzorovou smlouvu do sekce Řády
Termín: splněno

Nový úkol – 23/13 – Kůsová – zapracovat do bon.řádu, připravit návrh bon.listu dle
tohoto vzoru, rozeslat na výbor ke schválení pro další bonitaci
Termín: splněno
2) Aktuálně:


Problém s uhrazením členských poplatků v letošním roce – navrhneme členské
schůzi umístit do stanov fixní datum 31.3.2013.



Výstavní pes roku – aktuální ročník 2013, info – pro letošní rok dopracovat do
pravidel tabulku pro Cruft, zkontrolovat tituly dle výstavního řádu ČMKU.

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: 30.11.2013


Paní Vančová – návrh na úpravu stanov v bodě členství – umožnit novým členům
účastnit se klubové soutěže Pes roku od začátku roku, i když zaplatí v průběhu
roku, neboť platí celoroční členství.
Výbor nedoporučuje tuto změnu, neboť by se muselo následně řešit i další –
poplatky na klubových výstavách, dotisk magazínu apod., tj. všechny služby, které
Klub novým členům poskytuje. Nemá smysl měnit zažitý způsob jen kvůli soutěži,
chovatelé mají možnost informovat své odchovy o našem klubu v době odběru
štěněte, kdy ještě na výstavy nejezdí nebo je rovnou přihlásit, čímž nepřijdou o
žádné termíny výstav pro své štěně, neboť první výstavu mohou navštívit nejdříve
ve 4 měsících věku, tj. pak je z hlediska soutěže Pes roku jedno, že se hlásí
v průběhu roku.



Příprava členské schůze 2014 – návrh termínů – 15.3.2014 v sobotu, místo
Scentrum Benešov.

Nový úkol – 25/13 - Gogolínová – umístit termín do magazínu a na web.
Termín: 30.11.2013


Evropská speciální výstava při SV 2014 – stav – kluby obeslány s informací o
odstoupení Vilemíny. Sheltie Club CZ se chce ujmout organizace společné výstavy
pro naše tři kluby, souhlasíme za dodržení podmínek dohodnutých na schůzce tří
klubů. Kontaktní osobou za náš Klub bude Jitka Gogolínová.

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: 30.11.2013


Úprava bonitačního listu (poprvé využit na bonitaci v MB) a bon.řádu (zařazení
přeregistrace do textu řádu)?
Bonitační list – upravit dle standardu – ocas – dosahující - nedosahující k hleznu,
hlava – hrubší / hranatá hlava, klabonos / římský/spadlý nos, dishface – miskovitá
hlava, stop výrazný/nevyjádřený, ucho vlaštovičí, agresivní sjednotit do jedné

kolonky agresivní, věci, které souvisejí dát na jeden řádek, budou vyškrtávat,
hřbet – doplnit k hrudníku – měkký, pronesený, kapří, standardní, lokty volný,
spěnky – strmé, prošlápnuté, srst – standardní a v línání, netypické bílé znaky –
místo bílé v plášti.


Vysvětlující článek do magazínu - nové zásady bonitace – napíše pan předseda.

Nový úkol – 27/13 – Fiala – článek do magazínu
Termín: 15.11.2013


Návrh na úpravu směrnice pro pracovní certifikát – zařazení Záchranářských
zkoušek k šeltiím, sjednocení s koliemi – přednést na schůzce 3 klubů

Nový úkol – 28/13 – Kůsová – dopracovat, rozeslat.
Termín: 15.11.2013


Magazín – informace o stavu aktuálního čísla – již vytištěn.



Bonitační komise MB – Mgr. Fialová, Mlada Svobodová (náhradní rozhodčí), komise
– Kůsová, Dreslerová, Reslerová, Bílková, Náhlovská, Hrušková, Petrášková. Bude
upřesněno do půlky října.



Zapisování výsledků vyšetření uplatněných u bonitace na bonitační list – info jak
proběhlo při bonitaci v MB.



Návrh na ČMKU – žádost o umožnění použití dvou krycích psů při zahraničním krytí
(mimo území ČR, tj. ne u půjčených krycích psů) na Komisi pro chov a zdraví
z důvodu snahy přínosu nové krve – podnět od chovatelů.

Nový úkol – 29/13 - Kůsová – návrh dotazu na ČMKU.
Termín: 31.10.2013
 Dotaz na ČMKU – komise pro chov a zdraví a výstavní komisi – ohledně chemické
katrace – jak k ní přistupovat z hlediska výstavy a bonitací.
Nový úkol – 30/13 – Fiala – připraví dotaz
Termín: 30.11.2013
3) Různé:


Výbor vzal na vědomí informaci předsedy klubu o změně předsedkyně KRK.



Kalendář 2014 – nebude z kapacitních důvodů členů výboru.



Prodloužení chovnosti feny šeltie Aneli Gold Lenfir, chovatelka dodala vyjádření
veterináře, že fena je schopná vrh mít, fena neměla vrh poslední dva roky.

Nový úkol – Fiala – odešle informaci o prodloužení chovnosti
Termín: do 30.9.2013

Další schůze Výboru bude dne 24.11.2013 v Scentrum Benešov.

