
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 26. 1. 2013 
 

Přítomní: Fiala, Gogolínová, Svobodová, Kůsová, Kracíková, Bílková  

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

 

Program: 

10:00  

Zahájení schůze Výboru 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

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

Termín: prodlouženo do 24. 3. 2013. 

 
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: splněno 
 
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 – 25/11 – Fiala, Kůsová – informovat Komisi pro rozhodčí ČMKU, MSKCHCS 
o možné účasti bíle zbarveného zvířete na výstavách. 
Termín: splněno 
 
Trvající 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 – Eva Vávrová (SHE), PhDr. Helena Nováková (DK), 
Libuše Kucková (DK), Sabina Havlíčková (KK). 
Termín: aktualizován navržený seznam - 26. 1. 2013 - splněno 
 
Nový úkol – 1/12 – Kracíková – připraví nový návrh KŠP. 
Termín: splněno 

 
Nový úkol – 6/12 – Kůsová – dopracuje web dle časových možností a návrhů Vilemíny 
z října 2011. 
Termín: aktualizováno – převod na redakční systém – do 24. 3. 2013 
 
Nový úkol – 15/12 – Kůsová – napsat Dreslerové odpověď, že nemusí na bonitaci 
Termín: splněno 

 
Nový úkol – 16/12 – Kůsová – navrhnout aktualizaci zápisního a bonitačního řádu, kde 
bude připraveno řešení zapůjčovaných zvířat (chovných v zahraničí, dohoda o zapůjčení 
chovného jedince) do ČR – povinnost/možnost jej předvést na bonitaci či výstavě – 
upravit cenu za krytí, není to zahraniční krytí v pravém slova smyslu. Dát jako podnět 
na schůzku tří klubů. 
Termín: prodlouženo do 24. 3. 2013 – bude upraveno v souladu se Zápis.řádem ČMKU 



Nový úkol – 17/12 – Kracíková – příprava propozic na podzimní výstavu pro další vydání 
Magazínu. 

Termín: splněno 
 
Nový úkol – 18/12 – KRK – Výbor doporučuje odpovědět majiteli psa, že je to 
záležitostí MSKCHCS nikoli naše. 
Termín: splněno, kompetence KRK 
 
Nový úkol – 19/12 – Kracíková – uhradí členství v SKK na rok 2011 a 2012. 

Termín: splněno 
 

 

2) Aktuálně: 

 Evropská speciální výstava při SV 2014 

Výstavu je možné uspořádat na výstavišti Flora Olomouc, všechny kluby s tím 

souhlasí, náklady se budou dělit mezi zúčastněné kluby podle počtu přihlášených 

psů, bude ustaven organizační výbor výstavy – z každého klubu bude jeden 

zástupce, za náš Klub Výbor navrhuje - Kracíková, Fiala, Svobodová, odsouhlaseno 

jednohlasně. Do 31. 1. 2013 je nezbytné dodat žádost se souhlasem s pořádáním 

speciální výstavy na ČMKU, dodaly všechny Kluby kromě MSCHCS, který si vyžádal 

dodatečné informace. Po DUO CACIB by měla být schůzka zástupců, kde bude 

nezbytné řešit i rozhodčí. Nezbytné projednat na členské schůzi i s dalšími kluby 

z hlediska rozhodčích. 

 

 Členské příspěvky  

Poslední termín pro zaplacení členských poplatků pro rok 2013 je 24. 3. 2013. 

Upřednostňuje se platba převodem na účet, případně platba v hotovosti na 

členské schůzi. Složenky již nebudou rozesílány s magazínem.  

Pro platbu na účet využijte tyto údaje: 

Výše poplatku: stávající člen 300,- Kč, nový člen 350,- (den zaplacení je dnem 

vstupu do Klubu) 

Číslo účtu: 000000-0642591359/0800 

Variabilní symbol: ČLENSKÉ ČÍSLO 

Specifický symbol: 111 

Konstantní symbol: 0308 

 

 Členská schůze 

Termín 24. března 2013 (neděle), místo Český statek, Dolní Počernice. 

Program: Evropská Speciální výstava, vyhlášení soutěží Sportovní Pes roku 2011 a 

2012, Výstavní Pes roku, Kluboví šampioni, Zprávy jako každý rok, úprava 

bonitačního řádu (a bonitací) 

Nový úkol – 2/13 - Kůsová – připravit pozvánku do magazínu, pošle Výboru a KRK k 

doplnění. 

Termín: do 10. 2. 2013 



 

 Hodnocení soutěže Pes roku – online program dle požadavků členské schůze 

Uzávěrka bude prodloužena do 28. 2. 2013, upravit pravidla v souladu 

s požadavky členské schůze ve smyslu online programu.  

Nový úkol - 3/13 - Kůsová – umístit na web informaci o prodloužení uzávěrky online 

soutěže Pes roku, návod na vyplnění tohoto programu, odkazy na Program na web Klubu. 

Termín: do 31. 1. 2013 

 

Nový úkol - 4/13 - Matoušková, Kracíková - na web připravit seznam s daty zaplacení 

členských poplatků členů v roce 2012 a vstupu do Klubu pro potřeby soutěže Pes roku 

Termín: do 31. 1. 2013 

 

 Magazín – informace o stavu aktuálního čísla 

Půjde do tisku do 15. 2. 2013, aby byl do konce února u členů. Problém 

s dodáváním článků a příspěvků především za KK (o Srazu KK, o přednášce Frank 

Kane o stavbě těla v roce 2011 apod.).  

Nový úkol – 5/13 – Kracíková, Fiala – Vilma pošle do magazínu články o ACC a OBCup, pan 

předseda propozice na KV Řepeč 

Termín: do 10. 2. 2013 

 

 Kalendář akcí a bonitací v roce 2013 

Akce – členská schůze – 24. 3. 2013, víkend se šeltičkou – září 2013, MR šeltií 

v agility – 18. 5. 2013, OBCup – září, ACC – červen, 10. 11. 2013 – chovatelský 

seminář Angely Harvey, bude uspořádán Obedience seminář pro naše plemena 

v létě 2013. 

Bonitace – 2. 2. 2013 Brno, 11. 5. 2013 – Řepeč, 20. 7. 2013 – Mladá Boleslav, 9. 

11. 2013 – Mladá Boleslav 

Nový úkol – 6/13 - Kůsová - obvyklí pořadatelé akcí budou osloveni, zda budou chtít 

pořádat akce i letos. 

Termín: do 10. 2. 2013 

 

 Rozpočet 2013 

Rozpočet je vyrovnaný, je možno podporovat akce stejně jako loni. Podrobně 

bude rozpočet projednán na členské schůzi. 

 

 Směrnice pro finanční náležitosti Klubu 

Bude vypracována interní směrnice, která bude obsahovat řešení finančních 

náležitostí Klubu vůči rozhodčím, pracovníkům v kruhu, pořadatelům či 

organizátorům klubových akcí nebo akcí spolupořádaných Klubem. 

Nový úkol – 7/13 - Kracíková - připraví návrh Směrnice, rozešle členům Výboru 

Termín: do 31. 3. 2013 

 



 

 

 Zapisování zdravotních vyšetření do PP a při bonitacích 

Výsledky zdravotních vyšetření se budou zapisovat na základě kopie certifikátu o 

vyšetření do PP psa, zápis může provést kterýkoliv člen výboru na klubových 

akcích, případně na základě písemné žádosti člena.  

Výsledky do rodokmene psa je nezbytné zapisovat v souladu s originálem 

protokolu bez ohledu na ustálenou terminologii výsledků zdravotních testů. Při 

zápisu do rodokmene bude uvedena i laboratoř. 

Na členské schůzi bude projednána změna usnesení o uznávání výsledků z různých 

laboratoří, do členské schůze bude připraven seznam laboratoří, které vyšetřují 

námi sledované choroby. 

Klinické vyšetření DOV – jak uvádět tyto výsledky – dříve zažito CEA, PRA, KAT 

free, prostý apod., v tuto chvíli je přesnější uvedení zkratky DOV. 

Kopie výsledku vyšetření doložená při bonitaci za účelem získání slevy zůstane 

založena u bonitačního listu.  

Nový úkol – 8/13 - Kůsová – upravit žádost na ČMKU o zapisování výsledků do PP psa 

v souladu s protokolem + laboratoř. 

Termín: do 15. 2. 2013 

 

Nový úkol – 9/13 - Kracíková – pošle upravený bonitační list (použitý na bonitaci v MB) pro 

umístění na web. 

Termín: do 15. 2. 2013 

 

Nový úkol – 10/13 - Bílková  - připraví seznam laboratoří, které vyšetřují sledovaná 

onemocnění našich plemen (CEA, MDR1, DM apod.). 

Termín: do 24. 3. 2013 

 

 Žádost Ivy Simoněnkové o zařazení mezi rozhodčí 

Žádost doporučuje Výbor odložit, neboť paní Simoněnková by se měla nejdříve 

zúčastnit klubových akcí, např. jako aktivní pracovník (bonitace, výstavy apod.). 

Nový úkol – 11/13 - Fiala – napsat odpověď paní Simoněnkové  

Termín: do 15. 2. 2013 

 

 Majetek Klubu – aktualizace k 26. 1. 2013 

Tiskárna laser barevná 1x (plemenná kniha - Kůsová), tiskárna laser černobílá 

(odpis), 4x altány, 2x stany, notebook (Kůsová), čtečky mikročipů (1x velká, 2x 

malá), razítka (6 x kulaté, 2x hranaté). 

 

 Genealogie  

Nabídka spolupráce se zahraničními chovateli – získání dat – překlad do AJ, NJ, 

PJ, RJ, doplnění dalších funkcí – modul pro výstavy, zkoušky. Náklady na tyto 



úpravy jsou odhadovány na max 6.500,- Kč. Dle dohody ze schůzky tří klubů by na 

každý klub vycházely náklady cca 2.150,- Kč 

Návrh zaslán druhým klubům v souladu s dohodou ze schůzky tří klubů o dělení 

nákladů na úpravy genealogie. Nevyjádřili se. Výbor s realizací úprav souhlasí. 

Nový úkol – 12/13 - Kůsová – obešle znovu oba kluby s žádostí o vyjádření v souladu 

s dohodou na schůzce tří klubů. 

Termín: do 10. 2. 2013 

 

Další schůze Výboru bude 24. 3. 2013 po členské schůzi. 


