Zápis schůze výboru klubu
Dne 19.7.2009
Přítomní:
Fiala, Kracíková, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Pavlovský, Svobodová,Vondráčková
Výbor byl zahájen s 9 členy, schůze je usnášeníschopná.
1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
Nový úkol – 1/09 – Kůsová – zkontrolovat se stávajícím zápisním řádem ČMKU, poté
rozeslat emailovou konferencí ke schválení a připomínkám, po tomto do magazínu a na
web jako návrh pro členskou schůzi
Termín: splněno
Nový úkol – 2/09 – Kůsová – 14.3.2009, 10:00,

místo členské schůze – návrh Camp

Měchenice a Zámeček Dobřejovice – zjistit možnost psů v Měchenicích, snížení ceny
v Dobřejovicích na 120,- Kč na osobu, forma studeného rautu.
Termín: splněno
17/08 – Všichni členi výboru - Členové výboru pošlou paní Vodičkové do týdne poštou soupis
majetku, co mají k dispozici z majetku klubu
Termín: do 18.1.2009 – posun na další výbor
18/08 – Všichni členi výboru - Evidence razítek bude provedena na příštím výboru.
Termín: 19.7.2009 – splněno (všichni přítomní + Ing. Pavlovský to poslal paní Vodičkové
poštou již dříve), Náhlovská zašle Vodičkové poštou.
Nový úkol – 3/09 – Svobodová - dá adresu rozhodčí Aaron Kracíkové, ta zašle pozvánku na
Řepeč 2010.
Termín: splněno
Nový úkol – 4/09 – Fiala – osloví znovu rozhodčí Harsanyi, Balaszovic na Řepeč 2009 kvůli
potvrzení jejich posuzování na naší výstavě. Pak se to pošle na ČMKU ve spolupráci
s Kracíkovou.
Termín: splněno
Nový úkol – 5/09 – Fiala – iniciovat u ČMKU upozornění na změnu standardu šeltií na
celostátní poradě rozhodčích
Termín: splněno

Nový úkol - 6/09 –Vilemína Kracíková – změnit termín z 10.10. (je Mistrovství republiky
šeltií), takže zjistit termíny v MB, kdy je volno – buď 3.10. (sobota), 11.10 (neděle) nebo
po 18.10. (neděle). Oslovit německé rozhodčí.
Termín: splněno
Nový úkol – 7/09 – Fiala – napíše dopis organizátorům za Výbor Klubu ohledně chyby tohoto
rozhodčího.
Termín: splněno
2) Aktuálně:


Změna výstavního řádu z června 2009 – antidatováno k 1.1.2009 – nutno
stáhnout nový a umístit na web a upozornit na změny dle zápisu P ČMKU



Nabídka klubům programu pro tvorbu katalogů DogOffice – zatím zkušební
provoz



Změna zápisního řádu – chovatelská stanice – když si to do dvou měsíců
nepřevezmou a nezaplatí, tak je jméno uvolněno pro další použití – upozornit na
webu



Změna chovatelského řádu – zatím asi není platná – zjistit na webu ČMKU



Soutěž pes roku – na výboru 9.11.08 byl návrh dělení bodů odsouhlasen všemi
členy, následný výbor 18.1.09 vzneseny protinávrhy od majitelů KK a DK, z toho
důvodu navrženo přednést na členskou schůzi, aby si to rozhodli členi sami.
Výsledek viz zápis z členské schůze 14.3.2009.



Posouzení soutěže Pes roku u šeltií 2008 – Revizní komise se sešla 27.3.2009 –
zápis revizní komise zaslán k rukám předsedovi a paní Svobodové. Výsledky
zpracovány v souladu se zápisem RK s výjimkou zvířat, která se nezúčastnila české
CACové výstavy dle úpravy podmínek soutěže Psa roku v magazínu 1/2008 –
výsledky ze zahr. výstav se započítají jen jedincům, kteří byli vystaveni
minimálně 1x na výstavě v ČR s výsledkem „výborný“ (výstavy CAC ČR).

Nový úkol – 08/09 - na příští výbor – revize podmínek soutěže Psa roku – pozvat
vyhodnocovatele (Ajmová, Ouředníková, Konečná, Svobodová, Gogolínová a Reslerová)


Klubové výstavy a nominace rozhodčích na rok 2010 (viz. příloha 1)



Bonitace 2009 – zatím proběhly dvě – při MVP Brno a KV Řepeč. Následně by měly
být při - SV Chropyně (12.9.09 - bonitace i pro kolie), KV Mladá Boleslav (3.10.09 –
garant Vilemína Kracíková, posuzuje Svobodová, komise Kucková, Náhlovská,
náhradník Reslerová, Koubková), MVP Praha (7.11.09 – garant Náhlovská, posuzuje
Fialová, komise Koubková, Kucková).

Nový úkol – 09/09 - Kracíková – zjistit zda musíme mít pronajmutý kruh v Praze.
Nový úkol – 10/09 - Kůsová – umístit na web info o bonitacích a termínech s odkazy i
v druhých klubech.


Schůzka všech tří klubů – návrh jednání 26.7., Velká Bíteš, restaurace U Raušů,
od 10hod. Od nás jede – MVDr. Fiala, M. Svobodová, P.Kůsová, J. Matějek. Sraz
v Humpolci v 9hod. (Fiala, Kůsová, Svobodová). Navrhované okruhy jednání:
klubové a speciální výstavy a nominace rozhodčích pro rok 2010 (viz příloha),
možnosti genetických vyšetřování (info o možnosti vyšetřovat, ale musí být členy i
našeho klubu), bonitace a posuzování na nich – trvat na ceně bonitací stejné pro
všechny členy všech klubů (300,- Kč pro členy, 600,- Kč nečleni), soutěž pes roku
a klubový šampión realizované KCHCS, vzájemné poskytování údajů – výsledky
bonitací, zápisy do plemenné knihy v klubovém zpravodaji a na webu alespoň
jednou ročně, otázky spojené s online plemennou knihou



Online databáze – bylo by vhodné vytvořit online databázi našich plemen po
vzoru např. Kavalíři - http://www.chov.net/gene/1/genealogie.php nebo Border
collie - http://www.bcccz.cz/gen/genealogie.php nebo Belgičáci s Australáky http://kchbo.chov.net/ Ceny se pohybují od 4000,- bez DPH, nejvyšší je přes
15000,- bez DPH (ale záleží na zadání a rozsahu). Tato databáze by mohla
fungovat i pro začínající chovatele ve smyslu vyhledání vhodného chovného páru,
nejbližšího psa daných znaků. Ideální by byla dohoda s ostatními Kluby a podílení
se na finančních nákladech dohromady a scelení našich plemen do jednotné
databáze. Do budoucna uvažovat o propojení s plemennou knihou ČMKU, která by
také měla být přepracovaná.

Pavlovský – v současné době probíhá celková přestavba programového vybavení ČMKU
včetně celkové plemenné knihy, počkat na programové vybavení ČMKU a pak podle toho
zadat, aby to bylo přenositelné
Svobodová, Kracíková – nejedná se o plemennou knihu v pravém slova smyslu

Fiala – dotaz jak se tam dostávají ty údaje – Kracíková – majitel dává souhlas s tím, co chce
a nechce, aby bylo zveřejněno
Závěr: založení elektronické databáze našich plemen není nyní aktuální, vydal se Handbook
šeltií s přispěním klubu, zatím nesouhlas, ale probrat na společné schůzce všech klubů, co
na to řeknou druhé dva kluby.
Nový úkol – 11/09 - Kůsová - vymyslet, co přesně chceme, aby tam bylo – návrh z výboru jméno psa, datum narození, fotka, vyšetření CEA, PRA, KAT, MDR1, HDD, HDL, chovatel,
majitel, tituly, bonitace, barva, výška, váha, zuby, skus.


Klubové řády - odsouhlasení a podpis klubových řádů (pak přeregistrace u MV)

Nový úkol – 12/09 - Kůsová – poslat Fialovi upravené řády k vytištění a podpisu
Nový úkol – 13/09 - Fiala – zjistit zda jsme členy sdružení kynologických klubů (SKK) a zda
platíme členství

3) Různé


Zhodnocení členské schůze – organizačně dobře zajištěná, hezké prostředí,
dostatečné občerstvení, i přes zvolenou polohu účast nízká. Zkusit vymyslet čím
přitáhnout lidi – např. dřív se dělala i bonitace, spojit s výstavou, vyšetřením
apod....promyslet do dalšího výboru.



Zhodnocení klubové výstavy v Řepči – tradiční výstava a bonitace, průběh bez
problémů, finančně v plusu, udělána nová razítka na výstavy – tituly apod., vše
předáno pokladní.



Soutěž pes roku, chovatelská stanice roku – nové návrhy k organizaci a
vyhlašování – na příští výbor



Sponzoring – MR kolií a šeltií a Léto s Lassií – 5tis. – zaplaceno složenkou na pí
Plíštilovou, Víkend se šeltičkou – 3tis. – osobně MVDr. Fialou paní Ocetkové, Klub
se bude podílet finančním příspěvkem na akce: Den dlouhosrstky – 28.9.2009 a
Sraz krátkosrstých koliích 31.10. – 1.11.2009



Klubové kartičky – vytvoření průkazek, které budou dokladem o členství v našem
klubu, návrh - velikost tak, aby se to vešlo do peněženky, zatavené ve folii, každý
rok po zaplacení nálepka na další rok:

Má o to zájem velmi malé procento členů, kvůli nim to dělat nemá cenu, není to finančně
výhodné, členi, kteří toto potřebují, tak musí požádat paní Náhlovskou nebo Vondráčkovou
o vydání potvrzení. Tj. nesouhlas.



Sběrná akce Genomia – vyhodnocení sběrných akcí – pro informaci

CEA

MDR1



Webové stránky americké kolie - http://american-collie.webgarden.cz/ - jiný
typ kolie, americký typ – viktoriánky – jiná povaha, jiný standard, paní se snaží o
ustavení samostatného plemene, není pro nás problém.



Článek poradkyně chovu p. Ouředníkové v PPČ 7/2009 – nepřesnosti
v termínech vyšetření, použitých termínech, nebudeme reagovat.



Dát dohromady interní seznam čestných členů (jen pro potřeby výboru) – ze
současných členů by měli být čestnými členy pan Sýs, pan Mojžíš a pan Hladiš zjistit ze starých zápisů

Nový úkol – 14/09 - všichni – zjistit čestné členy dle zápisů z členských schůzí


Návrh na redakční radu pro klubové zpravodajství – návrh - udělat před každým
výborem schůzi redakční rady, ve které by mělo být několik lidí asi i nejen
z Výboru – složení probrat na výboru. Cílem je zlepšení klubového zpravodajství,
spolupráce na náplních magazínu i webových stránek, jasně dané uzávěrky a
rozdělení úkolů, aby nedocházelo k čekání na to, až se někdo rozhodne a něco
vytvoří. Takhle by to bylo naplánované a připravované týmem lidí a neviselo by to
celé na paní Svobodové. Mělo by jí to výrazně ulehčit práci a zlepšit náplň
magazínu i webu, doplnit je o nová témata, přeložené články ze zahraničí,
novinky atd. S tím souvisí i výsledky výstav – je opakovaným problémem výsledky
získat, když nyní nejezdím na výstavy. Bylo by super to nějak vymyslet a stanovit
třeba někoho jako výstavního redaktora, zodpovědného za dodávání výsledků
našich plemen.

Materiály do magazínu se proberou na začátku každého výboru. Výsledky výstav – KV a SV
garanti dodají a to včetně ostatních klubů. Ostatní výstavy jsou problém, zkusit sehnat
vždy někoho, kdo je ochoten to dodat.
Nový úkol – 15/09 - Kůsová – dodat info o Srazu KK a posun sběrné akce paní Svobodové do
mailu 19.7.09!!!

Termín Výboru
Další termín schůze Výboru bude v neděli 15.11. v Hotelu Relax od 10hod.

Příloha 1
Návrh nominací na 2010
MV:
6.2. Brno – Mgr. Dana Fialová
7.2. Brno – Josef Matějek
24-25.4. České Budějovice – Milan Krinke
1-2.5 Praha (nominace na Crufts 2011) – Mgr. Dana Fialová
22-23.5 Litoměřice – ČKCHS - MVDr.Eva Fialová + KCHCS Ing. Monika Soukupová
19-20.6 Brno – MVDr. Vladimír Fiala
28-29.8 Mladá Boleslav – Mlada Svobodová
9-10.10 České Budějovice – Margit Brenner (A)
6-7.11 Praha – ČKCHS - Joana Adamowska (PL)
NV:
8-10.1 Olomouc – Redlicki (PL)
10-11.4 Ostrava – MVDr. Vladimír Fiala
5-6.6. Klatovy – Mlada Svobodová
17-18.7 Mladá Boleslav – Ing. Leoš Jančík
25-26.9 Brno – Josef Matějek

Plán klubovek:
KCHCS - KV se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC - Řepeč - kolie pan Kerihuel (F) a šeltie
paní Aaron (GB)
Klubová bez KV a Speciální kolií – spojit v jeden termín, návrh 16. – 17.10.09, rozhodčí
návrhy Frankerberger, Steinmetz, Langer

