Zápis schůze výboru klubu
Dne 9.11.2008
Přítomní:
Fiala, Kracíková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Pavlovský, Svobodová,
Vodičková(KRK), Vondráčková
Omluveni:
Kucková
Výbor byl zahájen s 9 členy, schůze je usnášeníschopná.
1) Úvodní poznámka
Ing. Pavlovský – všichni členové výboru musí být informováni o všem – pan Matějek,
paní Vodičková, paní Vondráčková nemají emailovou schránku, posílat poštou,
adresy na webu jsou správně – doporučeně!!!
MVDr. Fiala – mají-li ti bez emailu moţnost se dostat k netu, je doporučeno se
alespoň jednou měsíčně na stránky klubu podívat, kde jsou zápisy a aktuální info.
2) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
Úkol 1/08 - všichni členi – pro další výborovou schůzi připravit soupis „majetku
klubu“, aktualizace osob, u kterých je k dispozici pro případnou
moţnost vyuţití jinými členy na klubové nebo klubem podporované
akce (od razítek aţ po altány)
Termín: do 9.11.2008
Nový úkol 17/08 – Všichni členi výboru - Členové výboru pošlou paní Vodičkové do
týdne poštou soupis majetku, co mají k dispozici z majetku klubu
Nový úkol 18/08 – Všichni členi výboru - Evidence razítek bude provedena na
příštím výboru.
Úkol 2/08 – Kracíková – dodání vyjádření rozhodčí Soltesz Klubové výstavy v Řepči
Termín: co nejdříve – nelze splnit
Úkol 3/08 – Svobodová – zjistit, kdy má volné termíny rozhodčí Frankenberger,D.
Termín: do 26.7.2008 – splněno, neměl volný termín ani na MB ani na Řepeč, ani
další navržení rozhodčí, proto posuzovaly Mgr. Fialová a paní Svobodová
Na květnovou výstavu Řepeč navrženi maďarští rozhodčí – Harsanyi (DK) a
Balászovic (KK, SH) – návrh a projednáno paní Svobodová a MVDr.Fiala.
Úkol 4/08 – Fiala – změna garanta KV bez zadávání titulu KV 19.10.08
Termín: do 31.7.2008 - splněno
Úkol 5/08 – Náhlovská – zajištění ředitele KV bez zadávání titulu KV 19.10.08
(oslovení Vilemíny Kracíkové)
Termín: do 31.7.2008 - splněno

Úkol 6/08 – Kůsová – vytvoření propozic pro KV bez zadávání titulu KV 19.10.2008,
jejich umístění na webové stránky, rozeslání Výboru a
Interdogbohemia
Termín: do 31.7.2008 – splněno
Úkol 7/08 – Náhlovská – zajištění pohárů a cen pro KV bez zadávání titulu KV
19.10.08
Termín: do 19.10.2008 - splněno
Úkol 8/08 – Vondráčková, Fiala, Kůsová – podpis dohody o provedení práce
v hodnotě 5tis. za tvorbu nových webových stránek Klubu
Termín: splněno
Úkol 9/08 – Fiala – odeslání návrhů rozhodčích na ČMKU
Termín: do 15.8.2008 - splněno
Úkol 10/08 – Fiala – znovuzaslání dopisu slečně Jaňourové, aby dala do pořádku
problémy s nevyzvednutím a znovuvystavením PP na její vrhy C a D.
Termín: do 26.7.2008 - splněno
Úkol 11/08 – Vondráčková – zaslat finance Evě Plíštilové – Sponzorský dar Klubu na
Léto s Lassií, MR Dubenec
Termín: splněno 2.8.2008
Úkol 12/08 – Kůsová – zjistit, zda je moţno získat kopii posudku pro potřeby klubu –
dotaz na Jarošovou, ČMKU.
Termín: do 9.11.2008 – lze jen získat kopii posudku rozhodčího, záleží na domluvě
přímo na výstavě s rozhodčím a výstavní kanceláří
Úkol 13/08 – Kůsová – poţádat MV ČR o zaslání platných Stanov našeho Klubu
Termín: co nejdříve - splněno
Trvající úkol 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 15.8.2008 – nesplněno – posun termínu na další výbor
Nový úkol 19/08 – Fiala – zašle návrh zápisního a bonitačního řádu našeho klubu
emailem a poštou k prostudování a upravení, aby se tento návrh mohl předložit
členské schůzi ke schválení, projedná se na dalším výboru
Úkol 15/08 – Svobodová – doplněný zápisní řád bude vytištěn tiskárnou a rozeslán,
nutno zjistit cenu rozesílky, pokud by to šlo s číslem 1/2008
Termín: do 26.7.2008 – splněno -lze poslat s magazínem za cenu magazínu
Úkol 16/08 – Kůsová – smlouva mezi ČMKU a KCHSC Praha o sluţbách k vystavování
PP – dotaz na pí Hurábovou
Termín: do 9.11 2008 - splněno

3) Aktuálně:
a) vyřešit rozdílnou adresu sídla a fakturační adresu pro platby faktur –
vyřeší se v rámci aktualizace stanov
Souhlas (všichni)
b) PRA – první známý výskyt u KK v ČR – bude ověřeno genetickým
vyšetřením u Optigenu, výsledek bude sdělen jakmile přijde. Výbor
navrhuje přispět na PRA test psa Being a Dream Alkami ve výši 100%.
Všichni souhlas (Kůsová zdržela).
Nový úkol 20/08 – Kůsová, Svobodová, Fiala - AV Liběchov – provádí nyní analýzy
na oční choroby zdarma, problém, že poslali certifikát chovatelce šeltií na CEA,
PRA Normal, což není možné vzhledem k neexistenci genetického testu na PRA u
šeltií. Poslat podnět na základě tohoto certifikátu na Komisi pro chov a zdraví při
ČMKU –co nejdříve.
Nový úkol 21/08 – Kůsová - na webové stránky důrazně napsat, že PRA test v
Optigenu není možný pro šeltie – co nejdříve
c) Vyhodnocení výstav Praha Krč a Mladá Boleslav, zpráva o KV a SV, o akci
DD, o sponzorech na 2009 – zisk 15.336 (Krč), zisk 5.373 (MB), obě
ziskové, u Krče víc i díky bonitaci, na další rok moţnost několika
sponzorů, kromě krmiv i další ceny, trička, vzorky, tašky apod., je moţno
buď kompletní sponzoring, nebo vybrané tituly
Zhodnocení – MVDr. Fiala – velmi povedené obě akce, výstava v MB byla velmi dobře
zorganizována i přes krátký termín, velký dík organizátorům
Výbor vzal na vědomí.
d) Vyhodnocení akce „Den dlouhosrstky“
Zhodnocení – Vilma Kracíková - 0.ročník Den dlouhosrstky 2008 – přišlo celkem cca
16 kolií, fotky od Jirky Křivánka, bude článek v Psích kusech, zasponzoroval AVet a
KCHCS, povedená akce, plánuje se další ročník.
Výbor vzal na vědomí.
e) Soutěţ Pes roku – pro letošek viz magazín 1/2008, příští rok – návrh
soutěţ jednotlivců pouze pro řádné členy klubu, soutěţ pro chovatelské
stanice pouze pro zapisující chovatelské stanice v našem klubu, s kopiemi
posudku dodávat kopii katalogu (pouze stránky s daným plemenem) a
v případě přihlášených 5 a méně zvířat se výsledek dělí 4, v případě
přihlášených 6 – 10 se výsledek dělí 2, nad 11 dle stávající tabulky.
Souhlas (všichni).
f) Umoţnění členům zasílání poplatků na bankovní účet klubu – je moţno,
číslo bude umístěno na web společně se vzorem sloţenky, bude uvedeno i
v magazínu. Stejně tak zůstává moţnost platit poplatky sloţenkou typu A,
u výstav můţe být stanoveno specificky viz konkrétní propozice.
Souhlas (všichni).
g) Dohoda o provádění genetických vyšetření mezi KCHCS a laboratoří
Genomia – Výbor schválil dohodu, bude umístěna na web, pro nynější

sběrnou akci upozornit, ţe není třeba holit kvůli odběru krve srst, pokud
chcete obě analýzy naráz, je lepší nabrat dvě zkumavky.
Souhlas (všichni).
h) Informace o úpravě standardu šeltií – 1.7.2008 upřesnil Britský kennel
club standard plemene šeltií, kladou důraz na eleganci bez přehnaného
zdůrazňování znaků, anglický klub reaguje takto na zvyšující se tlak
amerických typů na evropský typ, změny je třeba schválit FCI (konkrétně
změny viz. příloha 1)
Výbor vzal na vědomí.
i) Informace k připravovanému českému handbooku „Sheltie 2008“ – ve
stylu anglického handbooku – uvedení u nás bonitovaných psů
s 3generačním rodokmenem, chovní a krycí psi, kteří minimálně 5let
dozadu kryli, vţdy dva na stránce, s fotkou a rodokmenem, rozepsaný a
rozkreslený standard, historie plemene v ČR i zahraniční, fotografie,
rejstřík psů. Ţádost o dotaci KCHCS – ve výši 10tis. na tisk, v počtu
300kusů, prodejní cena cca 400,-, cca 250stran, do tisku v lednu 2009.
Návrh – Fiala – KCHCS bude mít v handbooku 1-2 stránky o klubu, Klub finančně
podpoří ve výši 10tis., paní Svobodová pošle stránku ke schválení mailem Výboru.
Výbor souhlas (všichni).
j) Magazín – opozdil se kvůli dovolené v tiskárně. Číslo dvě má být do konce
roku – vzhledem ke svátkům posunout rozesílku do 9.ledna. Součástí
tohoto čísla bude i sloţenka. Další číslo bude v únoru s materiály pro
členskou schůzi.
Souhlas (všichni).
k) Členská schůze – termín – 14.3.2009, návrh místo Mladá Boleslav nebo
Praha
Nový úkol 22/08 – Vilemína Kracíková – zjistí u Interdogbohemia, zda je v tomto
termínu volno, jaké jsou tam podmínky, zda je možnost občerstvení – do
20.11.2008
Nový úkol 23/08 – Fiala – Konopiště – zjistí cenu, možnosti – do 20.11.2008
4) Různé
a) Bude-li slečna Jaňourová nadále členem a bude hlásit další vrh k
zápisu, bude u ní provedena kontrola vrhu.
b) Pan Poul – upozornění chov šeltií s PP i bez PP – dle inzerce na
internetu, obdrţí písemné upozornění KCHCS, ţe se jeho počínání
neshoduje s pravidly našeho Klubu.
Nový úkol 24/08 – Náhlovská – napíše upozornění a pošle doporučeně – co nejdříve.
c) Ţádost o sponzorský dar pro sraz krátkosrstých kolií 29.-30.11.2008 na
zafinancování přednášky MVDr. Beránka k očním chorobám ve výši
3.000,- Kč
Sraz bude pod záštitou KCHCS, je otevřený všem členům klubu, přednáška pana
doktora Beránka přístupná pro všechny, možnost klinického vyšetření, všichni jsou

zváni, dle programu je možno dorazit jen přednášku a klinické vyšetření(hradí si
každý sám). Klub zaplatí přednášku pana doktora Beránka.
Souhlas (všichni).
d) Ţádost Ivany Horské (ch.s. Flying Ear) o záštitu Klubem při plánované
akci pasení v červenci 2009 v Martínkovicích (Broumovsko) – jedná se
druhý ročník tohoto pasení, skládá se ze školení a zkoušek, je
přístupný hlavně pro kolie, umístění akce na web, do magazínu a na
oplátku bude klub uveden jako pořádající a bude mít reklamu.
Akci pasení Klub velmi rád zaštítí, akce bude umístěna na web, do magazínu.
Souhlas (všichni).
e) Sdělení pokladní – stav účtu 138.260,82 Kč, na pokladně průběţně
10.000,- Kč
Výbor vzal na vědomí.
f) Ţádost paní Šárky Dreslerové pro adepta k posuzování exteriéru psů –
jiţ dříve schválena, nemohla dořešit z rodinných důvodů, nyní znovu
zaţádala.
Souhlas (všichni).
g) Bonitace Praha Letňany – rozhodčí Fiala, Svobodová, členové komise
Náhlovská (garant), Vodičková, Kůsová, Koubková, Kucková, udělat
během výstavy.
Souhlas (všichni).
h) Bonitace Brno – udělat při sobotě, rozhodčí Matějek, Fiala, členové
komise Habrová (garant), Haufová, Kůsová, Hemelík, Dreslerová
Souhlas (všichni).
i) Rozhodčí na klubové výstavy
 Řepeč – předběţně maďarští rozhodčí, Harsanyi (DK) a Balászovic (KK,
SH)
Souhlas (všichni).
 Mladá Boleslav – opět v říjnu, zajistit termín ve víkendu světové
výstavy – návrh sobota nebo neděle 10. nebo 11.10.08
Nový úkol 25/08 – Vilemína Kracíková – zjistí termín u Interdogbohemia
Nový úkol 26/08 – všichni – zjistit haly na Moravě, kdyby se dala tato výstava
uspořádat na jižní Moravě (Lednice, Valtice atd.)
 Klubová výstava 2010 – návrh Svobodová za šeltie Mrs. Aaron (GB),
návrh Kracíková za kolie J-P Kerihuel (FR)
Souhlas (všichni).
Nový úkol 27/08 – Vilemína Kracíková – osloví na termín Řepče – cca 2. víkend
v květnu

5) Bude probráno někdy příště:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aktualizace poradců chovu
Návrhy na čestné členy klubu
Příprava návrhu aktualizovaných řádů a stanov klubu
Upravení klubových poplatků
Školení pro rozhodčí – výklad standardu
Bonitace

6) Další termín a místo schůze Výboru
18.1.2009, hotel Relax Tábor, 10:00
7) Odsouhlasení zápisu, tisk, podpis, ukončení schůze Výboru.
Zapsala Pavla Kůsová
Schválil výbor jednohlasně.

