
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 3.7.2011 

 

Přítomní: Fiala, Svobodová, Gogolínová, Pavlíková, Kůsová 

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

 

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: posunuto na 30.9.2011 

 

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

do magazínu a na členskou schůzi 2011 

Termín: posunuto na 30.9.2011 

 

Trvající úkol - 11/10 – Kůsová – pošle na nový výbor návrh zvýhodnění pro členy – pro 

vyjádření a návrh na další výbor 

Termín: splněno 

 

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

Termín: posunuto do doby, kdy vznikne nový účet Klubu 

 

Trvající úkol – 29/10  - Fiala – napsat dopis CKCHS ohledně sjednocení vylučujících vad – 

zuby – rozdílný počet chybějících zubů než jak bylo uvedeno na schůzce tří klubů, 

jednalo se o sjednocení, tj. doplnění dalších vylučujících vad, neměly se měnit všechny 

vylučující vady týkající se zubů.  
Termín: splněno na schůzi ČCCHS (zajistila J. Gogolínová) 
 

Trvající úkol – 32/10  - Fiala – zařídí obnovu členství SKK.  
Termín: prodlouženo do 13.11.2011 

 
Nový úkol 5/11 – Fiala – dohodnout s Vondroušem pořádání bonitace při MVP MB 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 6/11 – Fiala, Svobodová, Kracíková – dohodnout s R.Vondráčkovou 
Termín: prodlouženo do doby založení účtu 

 

Nový úkol 7/11 – Kracíková – rozhodčí na Prahu pro sheltie – oslovit Piiu Enlund 
(Manninen), zda nemá tip na někoho pro posuzování sheltií. 
Termín: do 31.7.2011 



 
Nový 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 13.11.2011 
 
Nový úkol 9/11 – KRK – volba předsedkyně KRK, info pro web a magazín 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 10/11 – Kůsová, Bílková – doplnit na web bonitační komise, rozpis tříd. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 11/11 – Kůsová – převést stávající dokumenty do .pdf 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 12/11 – Kůsová – uveřejnit výzvu na PP z Duhového kopce, termíny na akce – 
sraz KK, informaci o změně řádu Českého šampiona, od července do zahraničí jen 
s čipem – odkazy na stránky ČMKU, případně Státní veterinární správu 
Termín: prodlouženo do 31.7.2011 
 
Nový úkol 13/11 – Fiala – odpoví v rámci našich řádů, i na vědomí Moravskoslezskému 
klubu a ČMKU 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 14/11 – Kůsová – doplnit na web kontaktní údaje 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 15/11 – Matoušková – předá seznam členů správci DPK a KRK (v ořezané 
formě) 
Termín: splněno 
 
 

2) Aktuálně: 

 Bonitace 27.8.2011 při MVP Mladá Boleslav – rozhodčí Svobodová, garant 

Gogolínová, členi komise Matoušková, Kůsová, Pavlíková  

 
 Bonitace 6.11.2011 při KV Praha – rozhodčí Fiala, garant bude určen, členi komise 

Kůsová, Gogolínová 

 

 Příprava podzimní KV – nutno zajistit rozhodčí na šeltie a zajištění bonitace 

Nový úkol 16/11 – Kracíková – emailem informovat výbor o stavu zajištění výstavy a 
bonitace, stavu zajištění rozhodčích na výstavu, jaká bude potřebná fyzická pomoc členů 
klubu, určení garanta bonitace 
Termín: do 31.7.2011 
 

 Magazín – informace o stavu magazínu včetně toho, co je nutno ještě dodat, 

doplnit, dopracovat, bude vždy zasílána s pozvánkou na další výbor, aby se mohli 

členi výboru dotázat nebo zapojit. Obsah magazínu - je snaha o zvýšení počtu 



článků na úkor výsledků výstav (dávat hlavně výsledky výstav pořádaných 

Klubem). Do budoucna zkusit najít levnější tiskárnu bez nutnosti grafického 

zpracování, to bychom si zajišťovali sami – zjistit cenové nabídky 

Nový úkol 17/11 - Gogolínová, Pavlíková – zjistit cenové nabídky na magazín a katalogy 
výstav – cena za kus, v jakém formátu nutno dodávat apod. 
Termín: do 13.11.2011 
 

 Diskutována otázka archivace bonitačních listů – do příštího Výboru připravit 

návrhy – zda dle plemen, při DPK, jiné? 

Nový 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: do 13.11.2011 
 

 Výstavy a bonitace v roce 2012 – pořádáme SV kolií i šeltií - KV Řepeč se 

zadáváním KV – 12.5.2011; SV + KV bez KV – 6.-7.10.2011 – místo bude upřesněno,  

bonitace 2012 – MVP Brno 4.2.2012, KV Řepeč 12.5.2012, SV Kolie+šeltie 

6.10.2012, MVP Praha 3.11.2012 

 

 KV Řepeč 2012 – návrh rozhodčích – manželé Kavčičovi – oslovit 

Nový úkol 19/11 – Fiala – osloví rozhodčí 
Termín: ihned 
 
       SV + KV říjen – pan Helge Lie (N), navrhnout další rozhodčí z této země na druhý 
den 
Nový úkol 20/11 – Kracíková – zjistit možné rozhodčí 
Termín: ihned 
 

 Návrhy rozhodčí 2012 – přednesen návrh Klubu velškorgi na společného 

zahraničního rozhodčího na MV Mladá Boleslav – P.Fricke – pro nás asi nevhodné 

z důvodu vysokého počtu přihlašovaných zvířat.  

 

 Program schůzky tří klubů – jak vyřešena otázka sjednocení počtu chybějících 

zubů u jednotlivých Klubů, návrhy našich výstav + rozhodčí 2012, problematika 

nečlenů Klubů – smlouvy o chovu mimo Klub, vzorová smlouva bude vytvořena 

Předsednictvem ČMKU, není jasné, zda se vztahuje i na krycí psy, Genealogie, 

problematika vlivu amerických typů na chov našich plemen, naše Kluby by měly 

být garanty stadardu FCI a měly by dbát na čistotu plemene a podle toho zvát 

rozhodčí a upozornit je na to, že je nezbytné posuzovat na našich výstavách dle 

FCI standardu. Posuzování výšek psů při bonitacích – návrh k projednání - 

odchylky od standardní výšky - u šeltií zařadit do chovu jen velmi výjimečně 

v případě jinak zcela standardního jedince, u kolií posuzovat jako odchylku od 



standardu, když jinak bude zvíře pěkné, pak zařadit do chovu se sníženou 

známkou chovnosti. Na bonitační listy uvádět skutečnou výšku psa, upravit 

v tomto duchu taktéž bonitační řád. Vznést dotaz na ČMKU – jak se toto dá řešit, 

zda náš návrh je ok. Projednat s dalšími kluby. 

 
 Webové stránky – dodat výsledky výstav za letošní rok, plus šampionů ČR a 

vytvořit záložku Magazín v sekci Klub, kam přijdou naskenované staré magazíny. 

Magazíny přidávat od nejnovějších – tj. nejdříve rok 2011, 2010 atd.  

Nový 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: do 30.9.2011 
 
Nový termín – 22/11 – Bílková – vytvořit na webu záložku Magazín v sekci Klub a doplnit 
magazíny za roky 2009, 2010 a 2011 
Termín: do 30.9.2011 

 

 

Schůzka 3 Klubů – 17.7.2011 – Velká Bíteš - účast Fiala, Svobodová, Kůsová, 

Gogolínová. 

 

Další Výbor bude 13.11.2011 od 10hodin v Hotelu Chodov, Praha. 

 
 
 

 


