
Zápis  schůze výboru klubu 
 
Dne 15.11.2009 
 
Přítomní:  
Fiala, Kracíková, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová,Vondráčková  
 
Výbor byl zahájen s 8 členy, schůze je usnášeníschopná.  
 

Zahájení schůze Výboru 

Informace pana předsedy o úmrtí ing. Pavlovského. Rozloučení proběhne ve středu 

18.11.2009 od 13:15 v Krematoriu v Táboře.  

Nový úkol – 16/09 - Kůsová – umístit informaci na web 

Termín: ihned 

 

 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

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

majetku, co mají k dispozici z majetku klubu 

Termín: do 17.1.2010 – Fiala ověří u pí Vodičkové splnění 

 

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

Termín: splněno 

 

08/09 - na příští výbor – revize podmínek soutěže Psa roku – pozvat vyhodnocovatele 

(Ajmová, Ouředníková, Konečná, Svobodová, Gogolínová a Reslerová) 

Termín: do 17.1.2010 

 

09/09 - Kracíková – zjistit zda musíme mít pronajmutý kruh v Praze. 

Termín: splněno 

 

10/09 - Kůsová – umístit na web info o bonitacích a termínech s odkazy i v druhých 

klubech. 

Termín: průběžně 

 

11/09 - Kůsová - vymyslet, co přesně chceme, aby tam bylo – návrh z výboru - jméno psa, 

datum narození, fotka, vyšetření CEA, PRA, KAT, MDR1, DKK, DKL, chovatel, majitel, 

tituly, bonitace, barva, výška, váha, zuby, skus. 



Termín: do 17.1.2010 

 

12/09 - Kůsová – poslat Fialovi upravené řády k vytištění a podpisu 

Termín: splněno 

 

13/09 - Fiala – zjistit zda jsme členy sdružení kynologických klubů (SKK) a zda platíme 

členství 

Termín: splněno, odeslán dopis s dotazem na SKK, poplatky neplatíme, další řešení dle 

odpovědi z SKK na příštím výboru 

 

14/09 - všichni – zjistit čestné členy dle zápisů z členských schůzí a magazínů 

Termín: do 17.1.2010 

 

15/09 - Kůsová – dodat info o Srazu KK a posun sběrné akce paní Svobodové do mailu 

Termín: splněno 

 

2) Aktuálně: 

 Komentář schůzky zástupců klubů v červenci 2009, Velká Bíteš – vše je 

v zápise, nejpodstatnější dohoda o střídání v pořádání speciálních výstav, příští 

rok pořádáme speciální výstavu my, místo v jednání, termíny v jednání. 

 Vyhodnocení KV MB  - zisková akce, jsou na ní kladné ohlasy od účastníků i 

rozhodčích, součástí byla možnost vyšetření očí, zúčastnilo se 18 zvířat, článek o 

akci v PPČ. Vzešel dotaz, zda psát posudky zahraničních rozhodčích v jejich 

jazyce, anglicky nebo je překládat do českého jazyka při zapisování v kruhu. 

K tomuto tématu bude vytvořena anketa, aby se k ní mohli vyjádřit samotní 

vystavovatelé. Anketa bude na webu k dispozici v aktualitách do konce roku, 

bude vyhodnocena na příštím výboru. 

Nový úkol – 17/09 – Kůsová – umístit anketu na web  

Termín: ihned 

Problém s porušením veterinárních podmínek výstavy – dodatečně bylo doloženo, 

že vše bylo v pořádku.  

Bonitace – začala pozdě, z toho vyplynuly problémy – dlouhé čekání. Fiala podal 

vysvětlení k problému, kvůli kterému byl propírán účastníky bonitace. Do 

budoucna bude stanoven limit pro jednu bonitační komisi a časový rozvrh 

bonitace. Vše si bude hlídat garant bonitace, nad 20 zvířat bude na jeho 

posouzení a dohodě s bonitační komisí, zda bude třeba ustavit druhou bonitační 



komisi. Také bude na garantovi zajistit účast náhradníků, pokud někdo z bonitační 

komise nebude moci. 

 

Porušení bonitačního řádu předvedením psa v majetku chovatele Jiřího Nováka, 

tento pes nebyl přeregistrován v době bonitace do české plemenné knihy, pes 

neměl ani PP, pouze kopii rodokmenu na původního majitele. Došlo k 

dezinformaci členů bonitační komise stejně jako dalších funkcionářů před 

bonitací. Chovatel Jiří Novák bude v souladu s klubovými řády pozván 

doporučenou zásilkou k projednání porušení bonitačního řádu na další výbor 

24.1.2010. Nedostaví-li se k projednání, bude porušení bonitačního řádu 

projednáno bez jeho účasti. 

Nový úkol – 18/09 – Fiala – zašle doporučenou výzvu s pozváním k projednání tohoto 

porušení na Výboru Klubu dne 24.1.2010.  

Termín: do 30.11.2009 

Chyba bonitační komise – uchovněna fena s 4x chybějícími P2. Bude informována 

majitelka dopisem s informací, že se jí chovnost omezuje pouze na jeden vrh. 

Nový úkol – 19/09  – Svobodová, Fiala – Svobodová vyhledá v bonitacích informace o 

chybně bonitované feně, zašle Fialovi, Fiala zašle doporučený dopis majitelce s informací o 

omezení chovnosti na jeden vrh. 

Termín: co nejdříve 

 Výpadek plemenné knihy – do konce roku povede MVDr. Fiala. Po novém roce 

převezme nový správce dílčí plemenné knihy – dva návrhy – Ing. Smočková, 

Kůsová. Hlasováno – 6 pro Kůsovou, 1 zdržel. Do konce roku převezme Kůsová 

materiály od MVDr. Fialy a přehraje programy z počítače ing. Pavlovského po 

dohodě s rodinou pana inženýra. 

Návrhy – Ing. Smočková x Kůsová 

Hlasování: 6 pro Kůsová, 1 se zdržel 

Nový úkol – 20/09 –Fiala, Kůsová – převzetí materiálů dílčí plemenné knihy včetně 

zkopírování programů. 

Termín: do 31.12.2009 

 Volba nového člena výboru – dle výsledků z volební členské schůze 29.3.2008 byla 

další v pořadí Jana Zemková. Výbor se jednohlasně shodl na jejím členství ve 



výboru, bude oslovena paní Svobodovou, zda s tím souhlasí. Pokud ano, bude 

přidána do emailové konference a na webové stránky. 

 Volba místopředsedy – návrhy Kucková x Svobodová.  

Hlasování: 5 pro Svobodová, 2 se zdrželi 

Nový úkol – 21/09 – Kůsová – aktualizace funkcionářů na webu 

Termín: co nejdříve 

 Příprava členské schůze 2010 – členská schůze proběhne v kynologickém areálu 

Rychety (Praha Východ, www.rychety.cz ) - 20.3.2010, detaily budou dořešeny 

na dalším výboru v lednu 2010  

 Příprava klub.akcí pro rok 2010 –  

Bonitace – při MVP Brno (6.únor 2010) – garant Habrová, rozhodčí Svobodová, 

komise Haufová, Fiala  

Další termíny budou zveřejněny na webu průběžně po výboru v lednu 2010. 

3) Různé 

 Bonitace Praha – Isidor KL – chybějící pravý horní špičák, zápis v PP sporný, výbor 

potřebuje více informací, zatím si MVDr. Fiala ponechá PP i bonitační list a bude 

o tom informovat majitele. Výbor rozhodne, jakmile zjistí potřebné informace. 

Nový úkol – 22/09 – Fiala – zaslat dopis majitelům 

Termín: co nejdříve 

 

 Obedience – zařazení zkoušky OB1 na získání malého certifikátu. Souhlas všichni.  

Nový úkol – 23/09 – Kůsová – dohodne s Klubem Obedience CZ 

Termín: do 17/1/2010 

 

 Mistrovství republiky agility (halové) - pořadatel p. Grygar. Český klub chovatelů 

šeltií se pokusil s p.Grygarem dohodnout, že by jeho pořádání převzal. Na tomto 

se nedohodli a tak ČKCHS plánuje pořádání menších závodů, které nejsou MR a 

má zájem převést MR pod pořadatelství klubu. V rámci zachování tradice MR v r. 

2010 podpoříme, ale budeme jednat s dalšími kluby a p. Grygarem o pořádání MR 

(šeltií) v dalších letech v režii chovatelských klubů.  

http://www.rychety.cz/


 

 Soutěž pes roku, chovatelská stanice roku – nové návrhy k organizaci a 

vyhlašování  

Nový úkol – 24/09 – Kůsová – zašle emailem návrh, prodiskutuje se na dalším výboru 

Termín: do 17/1/2010 

 Formulář pro evidenci "dobrovolných pomocníků při zajišťování akcí klubu", který 

pak bude na webu ke stažení – výbor souhlas, evidenci povede Kracíková 

Nový úkol – 25/09 – Kůsová – umístění formuláře na web do sekce Ke Stažení 

Termín: co nejdříve 

 

 Aktualizace poradců chovu  

Nový úkol – 26/09 – všichni – připravit návrhy na příště 

Termín: do 17/1/2010 

 

Termín Výboru 

Další termín schůze Výboru bude v neděli 24.1.2010 v kynologickém areálu Rychety od 

10hod. 

 


