
Zápis on-line schůze výboru KCHCS  

Přítomni: Mvdr. Vladimír Fiala, Tereza Knedlhans, Ing. Martina Součková, Jitka 
Gogolínová, Mgr. Dagmar Laníková, Ing. Martina Součková, Ilona Sorner, Libuše 
Kucková, Zdena Seligerová 

23. 1. 2023 v 19:15 

Členská schůze: 

16.4. 2023 od 10:00 Kulturní sál obce Mrač, adresa: Mrač č. p. 14  

 
Ročenka: 
Termín vydání cca duben 2023, ročenka bude rozeslána všem členům klubu e-mailem a na 
žádost jednotlivých členů bude možné ji nechat vytisknout za poplatek 50,-, bude možnost 
zakoupit další výtisk za 150,-. 
Čestní členové Klubu budou mít ročenku zdarma.  
Inzerce v ročence je možná za poplatek 1000,-/ barevná A4. 
Vážení členové uvítáme i Vaše články do ročenky, které lze zasílat pí. Knedlhans e-mail 
temat@seznam.cz  
Zodpovídá: Tereza Knedlhans 
 
Pes roku: 
Soutěž běží, vyskytlo se několik technických problémů, které byly vyřešeny, termín pro 
uzavření soutěže byl posunut na 31. 1. 2023. Změna garanta Pes roku 2022 Kolie Krátkosrstá - 
Jitka Gogolínová. Dotazy z členské základny - proč jsou v průběžných výsledcích chovatelské 
stanice chovatelů, kteří nezapisují v KCHCS. Garanti nemohou v soutěži průběžně upravovat 
výsledky, vše co není v souladu s pravidly bude smazáno po uzavření soutěže. 
 
Web Klubu: 
Přesun webu klubu z důvodu neustálých výpadků webhostingu na Banánu bude v průběhu 
února probíhat přesun webových stránek. Prosíme o trpělivost při přesunu a možných 
krátkodobých výpadcích webových stránek. Zodpovědná osoba Martina Součková 
 
Sportovní akce: 
Bude vypracován koncept akcí pro kolie a sheltie pro rok 2024  
Zodpovídá: Martina Vyhlídková,  Ilona Sorner a Dagmar Laníková 
 
Webináře 2023: 
Výstavy, vystavování a úprava kolií a sheltií od Katky Pánkové před KV Horní Počernice, 
Genetika datum a náplň budou upřesněny 
První pomoc psa - druhá polovina roku 
Zodpovídá: Martina Vyhlídková 
 
Dárkové poukazy pro štěňata: 
Poukazy budou vydávány i v roce 2023. 
Zodpovídá: Martina Součková. 



 
 
KV Horní Počernice: 
Výstavy jsou v přípravě. Posuzovat budou rozhodčí z Německa paní Petra Tietze ( ch. st.  
Reiterwappen ) a Michaela Rukopf ( vom Haus Rukopf), ředitelkou výstavy je Jana Lišková. 
 
Seminář Rally obedience: 
Pro členy KCHCS proběhne 20. 5. 2023 v Brandýse nad Labem. Výbor klubu schválil finanční 
příspěvek na tuto akci. Propozice budou zveřejněny v dostatečném předstihu. 
Zodpovídá: Ilona Sorner 
 
Speciální výstava 2023 
Místo: Humpolec, datum: 10. 9. 2023 – ředitelkou výstavy je Jitka Gogolínová 
 
Ostatní: 
Datová schránka KCHCS je v provozu.  
 
Elektronická komunikace se členy klubu: bude rozpracován koncept oběžníku  
Zodpovídá: Jitka Gogolínová a Martina Vyhlídková   
 
Neudělení Klubového JCh psovi Gagarin Bohemia Classic - Výbor klubu pro nedodržení 
podmínek řádu pro udělení J. Ch. KCHCS nesouhlasí s udělením J. Ch. KCHCS. O zamítnutí 
žádosti bude majitelku psa informovat Mvdr. Fiala. 
 
Rejstříkový soud – Jitka Gogolínová pošle změny z datové schránky. 
 
Míry byly zakoupeny v počtu 2ks 
 
KCHCS ukončil členství v SKK, aktuálně je Klub prozatímním členem ČMKU. Klub čeká na přijetí 
valnou hromadou ČMKU, která se uskuteční dne 18. 3. 2023, zastupováním KCHCS na valné 
hromadě pověřil MVDr. Fiala Terezu Knedlhans. 
 
 

Konec 21:30 
 

 


