
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 19.1.2014 
 

Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková 

Omluveni: Matoušková, Bílková, Hemelík, Pavlíková, Mecerová (KRK) 

Pozváni: Kučeriková, Kučerová, Dreslerová, Mayerová (omluvena), Vančová, Petrášková 
(Pes roku) 
 

 

Program: 

10:00  

Zahájení schůze Výboru 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

Neproběhlo z časových důvodů, bude provedeno před členskou schůzí na posledním 
Výboru. 
 
2) Aktuálně: 

 Porada s kandidáty do nového Výboru 

 Výstavní pes roku – nerušit, návrhy na úpravu pravidel – změna účasti na 
výstavách – ČR x ČR + KV a SV x ČR + KV, SV, EV, SV, Crufts x nechat tak, jak to je 
nyní – tj. všechno, co doloží; budou rozpracovány a předloženy na členské schůzi 

 Výstavní pes roku – aktuální ročník 2013, info – výbor zhodnotil současnou 
připravenost vyhodnocení ročníku 2013 a rozhodl, že vyhodnocení dokončí paní 
Vančová a k následné revizi odešle paní Kůsové, která jí neprodleně zareaguje po 
kontrole. Hodnocení u plemene šeltie bude provedeno ve stanovených termínech 
paní Dreslerovou, revizi provede paní Svobodová. 

 Klubové výstavy 2014 + rozhodčí 

Řepeč – zatím není jasné, zda bude fungovat realizační tým, místo změnit není 
problém, datum už hůře, rozhodčí Rumun 

MB – Mladá Boleslav – Vilma zjišťuje termín, možnost umístit v Čeperce – nabídka 
obce, travnatý prostor 

 Bonitace 2014 – MVP Brno – sobota (rozhodčí Matějek, garant Habrová, Vávrová), 
KV Řepeč(?) 8.6.2014, NVP MB x KVSV, MVP Praha 

Nový úkol – 1/2014 - Kracíková – zjistit termíny pro možnost pořádání KV a SV – léto x říjen 
– Mladá Boleslav x Čeperka 

Termín: do 31.1.2014 

Nový úkol – 2/2014 – Fiala – zjistit možnosti pořádání výstavy v Řepči. 

Termín: do 22.1.2014 

 Evropská speciální výstava při SV 2014 – stav – připravuje se návrh podrobné 
dohody, který bude rozeslán zúčastněným klubům.  



Nový úkol – 2/2014 - Kracíková – zjistit možnosti paní Kavčič (KK) pro naší SV při EV 2014, 
návrh rozhodčí na KV a SV – Blessing Rolf a Regina, Ursula Langer, Klaus Frankenberger 

Termín: do 31.1.2014 

 Magazín – informace o stavu aktuálního čísla – pes roku bude dodán nejpozději do 
konce ledna (lépe do 25.1.2014), obálka a vše musí být dokončeno nejpozději 
2.2.2014, aby se stihnul tisk a odeslání ke členům do 15.2.2014. 

 

Další Výbor bude 15.3.2014 v Benešově od 9hod. 


