
Zápis  schůze výboru klubu 
 

Dne 18.1.2009 
 
Přítomní:  
Fiala, Kracíková, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Pavlovský, Svobodová, Vondráčková 
 
 
Výbor byl zahájen s 9 členy, schůze je usnášeníschopná.  
 

1) Bankovní účet – platby – při kaţdé platbě na účet vţdy uvádět variabilní symbol – 

stávající členi uvedou své členské číslo, noví členi uvedou své datum narození ve 

tvaru RRRR.MM.DD. a zároveň dle účelu poplatku specifický symbol - členské 

příspěvky 111, poplatky za inzerci 222, poplatky za vrh 333, výstavní poplatky 444. 

 

2) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

 

14/08 – Kucková – přepracování a doplnění Zápisního řádu, následně poslat emailovou 

konferencí všem ke schválení (jedná se o změnu v datu odběru štěněte a věku bonitací 

kolií). 

Termín: do 18.1.2009 – splněno 

 

Nový úkol – 1/09 – Kůsová – zkontrolovat se stávajícím zápisním řádem ČMKU, poté 

rozeslat emailovou konferencí ke schválení a připomínkám, po tomto do magazínu a na 

web jako návrh pro členskou schůzi 

Termín: do 21.1.2009, poslat emailovou konferencí ke schválení, 23.1. nejpozději 

Svobodové 

 

Nový úkol – 2/09 – Kůsová – 14.3.2009, 10:00,  místo členské schůze – návrh Camp 

Měchenice a Zámeček Dobřejovice – zjistit možnost psů v Měchenicích, snížení ceny 

v Dobřejovicích na 120,- Kč na osobu, forma studeného rautu. 

Termín: do 20.1.2009 

 

17/08 – Všichni členi výboru - Členové výboru pošlou paní Vodičkové do týdne poštou soupis 

majetku, co mají k dispozici z majetku klubu 

Termín: do 16.11.2008 – posun na další výbor 

 

18/08 – Všichni členi výboru - Evidence razítek bude provedena na příštím výboru. 



Termín: do 18.1.2009 – posun na další výbor 

 

19/08 – Fiala – zašle návrh zápisního a bonitačního řádu našeho klubu emailem a poštou 

k prostudování a upravení, aby se tento návrh mohl předloţit členské schůzi ke schválení, 

projedná se na dalším výboru 

Termín: splněno 

 

20/08 – Kůsová, Svobodová, Fiala - AV Liběchov – provádí nyní analýzy na oční choroby 

zdarma, problém, ţe poslali certifikát chovatelce šeltií na CEA, PRA Normal, coţ není 

moţné vzhledem k neexistenci genetického testu na PRA u šeltií. Poslat podnět na základě 

tohoto certifikátu na Komisi pro chov a zdraví při ČMKU. 

Termín: splněno telefonicky, Liběchov opravil, vydává jen certifikáty na CEA 

 

21/08 – Kůsová - na webové stránky důrazně napsat, ţe PRA test v Optigenu není moţný pro 

šeltie. 

Termín: splněno 

 

22/08 – Vilemína Kracíková – zjistí u Interdogbohemia, zda je v tomto termínu volno, jaké 

jsou tam podmínky, zda je moţnost občerstvení. 

Termín: splněno 

 

23/08 – Fiala – Konopiště – zjistí cenu, moţnosti. 

Termín: do 20.11.2008 – splněno, nelze uspořádat 

 

24/08 – Náhlovská – napíše upozornění panu Paulovi (chov bez PP) a pošle doporučeně. 

Termín: splněno, neozval se 

 

25/08 – Vilemína Kracíková – zjistí termín u Interdogbohemia (uspořádání naší výstavy při 

světovce) 

Termín: splněno 

 

26/08 – všichni – zjistit haly na Moravě, kdyby se dala uspořádat naše výstava na jiţní 

Moravě (Lednice, Valtice atd.) 

Termín: splněno, výstava bude v MB vzhledem k výhodnosti místa konání 10.10.2009, 

rozhodčí bude řešen na dalším výboru 

 



27/08 – Vilemína Kracíková – osloví na termín Řepče 2010 Mrs. Aaron (GB) a J-P Kerihuel 

(FR) – cca 2. víkend v květnu  

Termín: Kerihuel potvrdil účast, Aaron nebyl poslán 

 

Nový úkol – 3/09 – Svobodová - dá adresu rozhodčí Aaron Kracíkové, ta zašle pozvánku na 

Řepeč 2010. 

 

Nový úkol – 4/09 – Fiala – osloví znovu rozhodčí Harsanyi, Balaszovic na Řepeč 2009 kvůli 

potvrzení jejich posuzování na naší výstavě. Pak se to pošle na ČMKU ve spolupráci 

s Kracíkovou. 

 

Nový úkol – 5/09 – Fiala – iniciovat u ČMKU upozornění na změnu standardu šeltií na 

celostátní poradě rozhodčích 

 

3) Aktuálně: 

 Klubové řády – budou upraveny do 23.1.2009 

 Připravit návrh programu členské schůze 

Návrh programu členské schůze 

Program: 

1) Zahájení, přivítání předsedou (Fiala) 

2) Volba mandátové a návrhové komise (Návrh Výboru – Kucková - předseda této komise, 

dva členy z pléna se zvolí na místě) 

3)Zhodnocení činnosti klubu v roce 2008 (Fiala, Náhlovská, Vondráčková, Pavlovský) 

4) Stanovy, Bonitační řád, Zápisní řád – diskuze k návrhům uvedeným v magazínu, měli 

bychom se dobrat upraveného znění Stanov, Bonitačního řádu, Zápisního řádu, které se 

následně zašlou na zodpovědná místa. 

5) Vyhlášení KŠ 2008, Pes roku 2007, 2008 

6) Pes roku – návrh viz magazín, protinávrh od odpůrců nového návrhu 

7) Usnesení schůze 

8) Diskuze 

9) Ukončení schůze a rozloučení  

 

 Soutěţ Pes roku – nesouhlas s úpravami ze strany KK – viz příloha 2. – bude 

přednesen na členské schůzi, pokud proti, sformulovat návrh pro členskou schůzi – 

poslat předem nebo mohou přednést na členské schůzi – poslat Kůsové, aby měla 



v počítači, Kracíková seţene sponzory, diplomy Svobodová, ve spolupráci s 

Vondráčkovou 

 Zpráva KŠ a KŠP 2008 – 4 KŠ – poháry Kracíková – na členské 

Výroční zpravodaje + odznaky – do Magazínu na akcích 2008 byl rozdáván výroční 

zpravodaj s odznakem klubu, poslední možnost vyzvednutí je do členské schůzi 2009, 

poté budou výroční magazíny prodávány za 50,- Kč za kus, 50,- Kč za odznáček. 

 Dát dohromady interní seznam čestných členů (jen pro potřeby výboru) – nechat 

na další výbor 

 Formulář pro evidenci "dobrovolných pomocníků při zajišťování 

akcí klubu", který pak bude na webu ke staţení – pro lidi, který jsou ochotný 

pomoci při akci, přihlásí se, a pak víme, ţe jsou schopní a ochotní pomoci a s čím - 

připraví na web Kracíková do konce ledna 

 Aktualizace poradců chovu – na dalším výboru 

 Návrhy na čestné členy klubu – na dalším výboru 

 

4) Další 

 Informace o Genomii – jak proběhla první sběrná akce – ok 

 PRA – nebyla potvrzena PRA u Being Dream Alkami – v USA se geneticky 

vyšetřuje juvenilní typ PRA, který se projevuje oslepením do roka, max dvou 

věku. V tuto chvíli je moţno hlídat tuto vadu pouze klinickými vyšetřením před 

krytím, vrhem. Certifikáty platí po dobu jednoho roku. 

 Umístění vzoru klubové sloţenky na web – Kůsová do příštího výboru 

 

5) Různé 

 Ţádost o příspěvek na pořádání pro víkendové setkání šeltií v roce 19. – 

21.6.2009 v Podmitrově na Vysočině ve výši cca 3.000,- na pořádání setkání. 

Pořádá Petra Ocetková, Vávrová, propozice na webu, bude článek v tisku. 

Spolupořádající Klub, uvést v propozicích včetně loga.  

Souhlas všichni. 

 Sponzorský dar pro sraz krátkosrstých kolií 29.-30.11.2008 na zafinancování 

přednášky MVDr. Beránka k očním chorobám ve výši 3.000,- Kč – stále neposlal 

fakturu. 

Kůsová bude znovu kontaktovat Beránka 

 

6) Další termín a místo schůze Výboru – dohodne se na členské schůzi 14.3.2009 

 


