
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 15.1.2012 

 

Přítomní: Bílková, Fiala, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková, Mecerová 

(KRK) 

Omluveni: Gogolínová, Hemelík 

 

Program: 

10:00  

Zahájení schůze Výboru 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

Trvající úkol - 4/10 – Fiala, Kůsová – poslat dotaz na ČMKU a Vet. komoru - Jak postupovat 

u čipovaného zvířete, dojde-li ke ztrátě čipu a zvíře bude přečipováno? 

Termín: splněno – bude připraven článek na web 

 

Trvající úkol - 6/10 – Fiala – informativní článek ohledně čipování a bonitací – připraví do 

magazínu a na členskou schůzi 2011 

Termín: splněno aktualizací Postupu pro zápis vrhu 

 

Trvající úkol – 24/10  - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.  

Termín: do 24.3.2012. 

 

Trvající úkol – 32/10  - Fiala – zařídí obnovu členství SKK.  
Termín: splněno 

 
Trvající úkol 8/11 – Kracíková, Bílková – připravit návrh na úpravu KŠP – vstup do pracovní 
třídy, podmínka CACe, rozšířit zkoušky opravňující ke vstupu do prac.třídy. 
Termín: prodlouženo do 24.3.2012 
 
Trvající úkol 18/11 – všichni – připravit návrhy kde a jak archivovat, co všechno – zda jen 
bonitační listy, nebo i plemennou knihu, i jiné dokumenty Klubu? 
Termín: splněno 
 
Trvající úkol – 21/11 – Svobodová, Gogolínová – dát do elektronické podoby všechny 
dosavadní magazíny za roky 2011, 2010 a 2009 a zaslat Magdě Bílkové pro zapracování na 
web. 
Termín: plněno průběžně – chybí starší ročníky – bude plněno průběžně 
 
Trvající úkol – 22/11 – Bílková – vytvořit na webu záložku Magazín v sekci Klub a doplnit 
magazíny za roky 2009, 2010 a 2011 
Termín: stornováno 

 
Nový úkol – 23/11 – všichni – pravidla PPR – pročíst a schválit. 
Termín: prodlouženo do 31.1.2012 

 



Nový úkol – 24/11 – Fiala – email webmasterce s žádostí o zhodnocení činnosti, na vědomí 
jednatelce. 
Termín: splněno 

 
Nový úkol – 25/11 – Fiala, Kůsová – informovat Komisi pro rozhodčí ČMKU, MSKCHCS o 
možné účasti takto zbarveného zvířete na výstavách. 
Termín: do 24.3.2012 
 
Nový úkol – 26/11 – Kůsová – odpoví Marcele Hejdukové informaci o projednání na Výboru, 
že nebudeme sponzoři, ale jedině spolupořadatelé, detaily budou dohodnuty 
s místopředsedkyní KCHCS Praha ve spolupráci s V. Kracíkovou. 
Termín: nesplněno 
 
Nový úkol – 27/11 – Svobodová – projedná s ČKCHS. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 28/11 – Kůsová – upozornit pořadatele akcí sponzorovaných Klubem, aby 
poslali žádost o podporu Klubu do 31.1.2012 – stačí emailem na jednatelku Klubu. 
Termín: do 24.3.2012 
 
Nový úkol – 29/11 – Kracíková, Bílková – připraví ve spolupráci s Lucií Novákovou podklady 
pro další projednání rozšíření zkoušek DDG. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 30/11 – Fiala – napíše napomenutí člence Klubu – doporučeným dopisem 
Termín: do 24.3.2012 
 
Nový úkol – 31/11 – Bílková, příp. Kůsová – dodat aktuální info na web k účtu Klubu. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 32/11 – Gogolínová, Kracíková – prověří navržené možnosti s umístěním stanů, 
do konce roku bude vyřešeno. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 33/11 – Fiala – oslovit stávající poradce chovu, zda chtějí zůstat jmenovanými 
poradci klubu za stanovených podmínek jejich práce poradce chovu, plus oslovit navržené 
poradce chovu – Sabina Havlíčková (KK), Ing. Lenka Fránková (KK), Eva Vávrová (SHE), PhDr. 
Helena Nováková (DK), Libuše Kucková (DK). 
Termín: splněno částečně 
 
Nový úkol – 34/11 – Fiala – napíše paní Simoněnkové odpověď – doporučeným dopisem 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 35/11 – Kůsová – vznese žádost o vysvětlení na ČKCHS a HPK. Chovatelské 
podmínky jsou dohodnuty mezi 3 kluby, tj. všechny kluby by s tímto měli souhlasit. 
Termín: do 24.3.2012 

 
 
2) Aktuálně: 

 Klubový šampion práce – návrh na doplnění o zkoušky DD, plus aktualizace IPO 

řádů – rozdělení zkoušek, bude dle toho aktualizován náš řád KŠP. 



Nový úkol – 1/12 – Kracíková – připraví nový návrh KŠP. 

Termín: do 24.3.2012 

 Zkoušky opravňující pro vstup do pracovní třídy u našich plemen – Kracíková 

projedná s ČKS. Host L. Nováková. Náš návrh – přidat zkoušky – rozdělit dle 1., 2. 

A 3. Obtížnosti – dle nového řádu IPO (bude po 20.1.2012). 

Nový úkol – 2/12 – Kracíková – dodá návrh pro schválení na členské schůzi. 

Termín: do 31.1.2012 

 Archivace – bonitační listy – archivovat v papírové podobě 10 let, vždy u člena 

Výboru (nyní Mlada Svobodová). Zápisy z Výboru – archivovat v papírové i 

elektronické podobě 5 let u jednatelky (nyní Pavla Kůsová). Zápisy ze členských 

schůzí včetně usnesení – archivovat v papírové i elektronické podobě 10 let u 

jednatelky (nyní Pavla Kůsová). 

 Stany se nyní přesunou k jednatelce, budou nabídnuty k pronájmu. 

Nový úkol – 3/12 – Kůsová – zajistí přesun stanů k sobě a umístí na web nabídku pronájmu. 

Termín: do 24.3.2012 

 Návrhy změny systému poplatků a zvýhodnění – snaha o zvýšení perspektivity 

členství v klubu a podpora vyšetřování chovných jedinců – návrh – sleva na 

bonitaci pro vyšetřené jedince – dvoustupňově – podle doložených vyšetření. Plus 

sleva pro chovatele za vyšetření celého vrhu do určeného věku (do 49 dnů věku) – 

odpustit poplatek za zápis štěněte (- 40,- Kč x počet štěňat). DNA vyšetření bez 

ohledu na výsledek, podporujeme to, že vyšetřují. Vyšetření před bonitací, ne 

starší jednoho roku. 

Nový úkol – 4/12 – Kůsová – doladit návrh Mlady Svobodové na úpravu slev – připravit návrh 

pro členskou schůzi. 

Termín: do 31.1.2012 

Nový úkol – 5/12 – Mecerová – pošle aktuální seznam nebezpečných látek z hlediska MDR1 

pro umístění na web. 

Termín: do 31.1.2012 

 Magazín – uzávěrka 15. 1. 2012, do konce ledna se čeká na výsledky Psa roku, plus 

pozvánka a návrhy na členskou schůzi. Na poslední číslo byly kladné ohlasy. 

V novém čísle výsledky KV, bonitace, články o srazu KK, o světové výstavě, 



pasení. Budou vloženy složenky na členské poplatky. Distribuce ke členům do 

konce února. 

 Webové stránky – M. Bílková nemá časovou kapacitu, nedostane se pravidelně na 

email. Stránky převzaty zpět P. Kůsovou. Materiály pro web budou připravovány 

ve spolupráci s ostatními členy Výboru. 

Nový úkol – 6/12 – Kůsová – dopracuje web dle časových možností a návrhů Vilemíny z října 

2011. 

Termín: průběžně 

 Mistrovství republiky šeltií – v termínu 15.5.2012 - ČKCHS a KCHCS Praha budou 

spolupořadatelé tohoto mistrovství. Propozice jsou již připraveny, poslány ke 

schválení V. Kracíkové, náklady se budou dělit 3 kluby (+ KCHBO). Sponzoring 

sežene pro naše zvířata V. Kracíková. Ceny pohárů na půl mezi naše kluby. Tato 

dohoda bude učiněna písemně. 

Nový úkol – 7/12 – Kracíková – připraví dohodu s ČKCHS. 

Termín: do 10.2.2012 

 Členská schůze – v sobotu 24.3.2012, program – aktualizace bonitačního a 

zápisního řádu dle dohody s kluby, aktualizovaných řádů (Kůsová), doladění 

bodovací tabulky Psa roku (Svobodová), Pracovní pes roku (Kracíková), podpora 

zdraví (Svobodová), kalendář 2013 (Pavlíková). Mandátová a návrhová komise – 

Mgr. Fialová, T. Matoušková + 1.  

3) Různé 

 Seznam členů na web – členské číslo, jméno, příjmení, členské poplatky. 

 Klubové a speciální výstavy na rok 2013 – musí se odeslat do 25.3.2012 – speciální 

výstavy pořádají druhé kluby, za nás jen dvě klubovky (jedna s KV – Řepeč 

05/2013, jedna bez KV – Mladá Boleslav 10/2013).  

Nový úkol – 8/12 – Fiala – odešle potvrzený formulář na tyto výstavy na rok 2013 na ČMKU. 

Termín: do 25.3.2012 

 Klubová výstava Řepeč – propozice budou vloženy do připravovaného magazínu. 

Plánovaný termín na 12.5.2012 (technicky není možné kvůli rekonstrukci 

výstaviště). Rozhodčí zajištěni manželé Kavčičovi. Změna termínu na neděli 

6.5.2012. 

Nový úkol – 9/12 – Fiala – zajistí úpravu termínu na ČMKU. 



Termín: do 31.1.2012 

 

 Evropská výstava psů 2014 – návrh na rozhodčí již nyní  - nutno odeslat do 

31.1.2012 – Svobodová (SHE), MVDr. Fiala (DK), Mgr. Fialová (KK). Národní výstava 

– Matějek (DK + KK), MVDr. Fialová (SHE). 

Nový úkol – 10/12 – Fiala – odešle potvrzený formulář na EV 2014 na ČMKU. 

Termín: do 31.1.2012 

 

 Zapisování titulů do rodokmenů štěňat – dotaz chovatelky na to, proč nemají 

štěňata v rodokmenu všechny tituly, které prarodiče mají. Tituly se zapisují do 

rodokmenů podle místa, v první generaci je 15 řádků, v druhé 5 řádků, dávají se 

většinou ty nejvyšší tituly, pokud je požadavek na nějaký titul, je dobré to 

k přihlášce vrhu napsat. 

 Kalendář 2013 – návrh udělat nástěnný i stolní kalendář, začít s přípravou co 

nejdříve, sehnat nabídky různých tiskáren, fotky od členů Klubu z různých 

činností, výběr fotek následně provést komisí složenou z odborníků na fotografie a 

začít s tiskem nejpozději na podzim. 

Nový úkol – 11/12 – Pavlíková – připraví návrh záměru Kalendáře KCHCS Praha 2013. 

Termín: do 31.1.2012 

 Info k účtu Klubu – bude dořešeno co nejdříve předání podkladů k podkladně 

Klubu, předání musí proběhnout oficiálně, včetně předávacího protokolu. Je 

možné provést předání na ČMKU. Nejlépe za přítomnosti dvou členů Výboru. Na 

web zdůraznit identifikaci plateb – používání specifického a variabilního symbolu. 

Nový úkol – 12/12 – Kracíková, Fiala – dohodnou s R. Vondráčkovou předání pokladny a 

účetních dokladů. 

Termín: do 31.1.2012 

 

 Žádost o prodloužení chovnosti feny šeltie Tsarevna iz Tverskoy Skazki v majetku 

Hany Kalubcové. Souhlas. 

Nový úkol – 13/12 – Fiala – pošle odpověď. 

Termín: do 31.1.2012 

 

Další Výbor při členské schůzi 24.3.2012 v hotelu Chodov. 

 



Přesunuto na další Výbor: 

 Bonitace – nižší x vyšší jedinci, jedinci, kteří se projevují bojácně, agresivně, 

nechtějí se nechat změřit, prověřování úpravy uší, neaktuálnost stávajícího 

bonitačního listu – neodpovídá aktuálnímu stavu plemen (nelze správně 

zaznamenat vady, nejsou v něm uvedené), zachování bonitací ano x ne (viz 

příloha č. 1) 

 


