Zápis schůze výboru klubu
Dne 17.4.2011

Přítomní: Fiala, Kracíková, Svobodová, Gogolínová, Hemelík, Matoušková, Bílková,
Pavlíková, Kůsová
KRK: Fránková, Reslerová
Omluveni: Vondráčková, Mecerová

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: 30.6.2011
Trvající úkol - 6/10 – Fiala – informativní článek ohledně čipování a bonitací – připraví
do magazínu a na členskou schůzi 2011
Termín: 31.5.2011
Trvající úkol - 11/10 – Kůsová – pošle na nový výbor – pro vyjádření a návrh na další
výbor
Termín: 30.6.2011
Trvající úkol - 18/10 – Kůsová – zjistit na ČMKU info, pak zaslat dopis Mgr. Otrubové –
potřebujeme krycí listy, potvrzení o označení štěňat. Zeptat se paní Habermannové, zda
je fenka označena.
Termín: splněno
Trvající úkol – 21/10 – Kracíková – zjistí možnosti zahraničních rozhodčích – 14.5.11
Praha – navržena Soltesz (A), pokud ona nebude moci, pak Redlicki (PL), 5.11.11 Praha –
navržen Kerihuel (F), 6.11.11 KV Praha – navrženi Piia Enlund (Manninen) (Fi) – KK, DK,
Helge Lie (N) - SHE. Pokud by nemohli, pak oslovit holandskou rozhodčí Marion Ten Cate
(SHE), zjistit další holandské rozhodčí.
Termín: Splněno
Trvající úkol – 23/10 - Kůsová – aktualizovat postup při zápisu vrhu – zařadit
k přeregistraci, plus vytvořit vzory evidencí dle knihy odchovů a knihy krytí.
Termín: splněno částečně, zbytek prodlouženo do 30.6.11
Trvající úkol – 24/10 - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.
Termín: do 30.6.2011

Trvající úkol – 26/10 - Kracíková, Kůsová – upravit tabulku Klub. šampióna práce a
umístit na web.
Termín: splněno
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: do 25.4.2011
Trvající úkol – 32/10 - Fiala – zařídí obnovu členství SKK.
Termín: prodlouženo do 30.6.2011
Nový úkol 1/11 – Kůsová – doplnit na web klubu text k Psovi roku
Termín: splněno
Nový úkol 2/11 – Kůsová – napsat návrh změny poplatků, poslat emailem na Výbor k
diskuzi
Termín: splněno
Nový úkol 3/11 – všichni – poslat emailem podrobnosti pro přípravu na členskou schůzi
a pro web klubu
Termín: splněno
Nový úkol 4/11 – Fiala – zjistí členky stávající revizní komise, zda chtějí kandidovat
Termín: splněno
Nový úkol 5/11 – Fiala – dohodnout s Vondroušem pořádání bonitace při MVP MB
Termín: 30.6.2011

2) Aktuálně:


Účet klubu – převod účtu do Prahy, nechat původní účet do konce roku přístupný,
kvůli zvyku lidí posílat tam peníze. Pokladna by se měla předat po té, co bude
podané daňové přiznání. Je nutné dořešit resty (bonitace, rozesílka magazínu,
platba za magazín, plemenná kniha atd.).

Nový úkol 6/11 – Fiala, Svobodová, Kracíková – dohodnout s R.Vondráčkovou
Termín: 30.6.2011


Rozhodčí – Piia Enlund (Manninen) Kennel Kangasvuokon potvrzena, ostatní
navržení nemohou

Nový úkol 7/11 – Kracíková – rozhodčí na Prahu pro sheltie – oslovit Piiu Enlund
(Manninen), zda nemá tip na někoho pro posuzování sheltií.
Termín: 30.6.2011



Klubový šampion práce – zkoušky DD nejsou na stejné úrovni jako zkoušky
poslušnosti, je nezbytné promyslet, zda nesnížit body za DD, dát např. jen za
Master of DD. Je problém se směrnicí a vstupem do pracovní třídy – nutno
aktualizovat, především šeltie jsou znevýhodněny počtem možných zkoušek.
Navíc je těžké získat titul CAC. Bylo by vhodné na získání CACe na i jiné výstavě,
plus výborné na naší výstavě.

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: 30.6.2011


Volba předsedkyně Kontrolní a revizní komise – volba proběhne z důvodu
nepřítomnosti členky KRK mimo jednání Výboru Klubu a bude předána pro účely
webových stránek a magazínu.

Nový úkol 9/11 – KRK – volba předsedkyně KRK, info pro web a magazín
Termín: 31.5.2011


Příprava Klubové výstavy Řepeč 2011 – rozhodčí potvrdili účast, do konce dubna
bude na webu obsazení tříd, při výstavě bude bonitace. Bonitační komise –
Matějek, Hruška, Fiala ml.; Svobodová, Koubková, Háková.

Nový úkol 10/11 – Kůsová, Bílková – doplnit na web bonitační komise, rozpis tříd.
Termín: 30.4.2011


Rozpočet na rok 2011 – koupit scanner (do 2.000,-Kč),
Výdaje - fixní poplatek pro redakci Klubového zpravodaje (2 magazíny) 9.000,-;
pro webmastera 5.000,-; správce genealogie 10.000,- (2010/2011); vedení
pokladny 5.000,-; paušál telefony 12.000,-; tisk magazínu + rozeslání – 40.000,-;
výborové schůze 28.000,-; členská schůze 5.000,-; sponzoring akcí 15.000,-;
celkem výdaje 129.000,- Kč
Příjmy - 70.000,- členské poplatky; 30.000,- z ČMKU; výnosy z klubových akcí
20.000,-; jiné platby od chovatelů 10.000,-; celkem příjmy 130.000,- Kč



Formát dokumentů na webu Klubu – řády apod. převést do formátu pdf, umístit na
web v obojím formátu i zpětně.

Nový úkol 11/11 – Kůsová – převést stávající dokumenty do .pdf
Termín: ihned
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: ihned



Náměty Mgr. Ungerové, Ing. Fránkové – dořešení dosud neprobraných námětů –
viz.příloha zápisu ze dne 16.1.2011 – viz. příloha



Fotky na webu Klubu a v magazínu Klubu zveřejňovat včetně autora, jinak raději
ne. Uvádění jmen na Klubových stránkách – jen se souhlasem dané osoby.



Žádost slečny Vosykové pro zařazení její feny do chovu KK – předseda Klubu
odpoví slečně Vosykové, že fena nesplňuje podmínky chovnosti v ČR a navíc naše
klubové řády výjimky neumožňují. Informovat Moravskoslezský Klub a ČMKU
(Hurábová), abychom jednali v součinnosti!!!

Nový úkol 13/11 – Fiala – odpoví v rámci našich řádů, i na vědomí Moravskoslezskému
klubu a ČMKU
Termín: ihned


Dopis slečny Pánkové – výbor bere na vědomí stížnost slečny Pánkové, s největší
pravděpodobností šlo o tiskovou chybu, nikoli úmysl.



Pro klubové výstavy bude uváděno jméno psa dle rodokmene, na přihláškách
nerozdělovat na jméno psa a jméno ch.s.



Uvádění kontaktních údajů na webu Klubu – s titulem kdo si ho pošle. KRK uvést
v magazínu a na webu všechny členky bez soukromých webových stránek, po
volbě předsedkyně bude doplněno.

Nový úkol 14/11 – Kůsová – doplnit na web kontaktní údaje
Termín: ihned
Nový úkol 15/11 – Matoušková – předá seznam členů správci DPK a KRK (v ořezané formě)
Termín: po aktualizaci členské základny

Další Výbor bude 19.6.2011 od 10hodin v Hotelu Chodov, Praha.

Příloha 1:
Náměty Mgr. Ungerová:
1) Změna zápisového řádu
Nejde o změnu zápisového řádu, ale o úpravu postupu pro zápis vrhu, termín 18dnů je o pouhé 3 dny
kratší než byl původní termín (3 týdny = 21dní). Po nikom nebyla tato změna vyžadována zpětně, ani
nebyl nikdo za nedostatky penalizován.
2) Uveřejňování data konání Výborových a Členských schůzí, zasílání termín schůzí všem členům
Termíny Výborů jsou vždy uvedeny v zápise z předchozího Výboru, termín členské schůze je vždy uveden
v souladu se stanovami minimálně měsíc předem a pozvánka je uvedena jak v magazínu Klubu, tak na
webu Klubu. Obesílání členů by bylo časově i finančně značně náročné. Kdo chce, má informace
k dispozici na webu Klubu, případně může kontaktovat kohokoli z Výboru, aby tyto informace získal.
3) Hosté na schůzích, online hosté, online informování, zveřejňování zápisů do 14dnů od jednání schůze
Hosté v navrženém duchu nejsou stanovami umožněni, dosud nebyl žádný požadavek, který by nebyl
Výborem řešen a pokud to bylo třeba byl pozván i host, kterého se problém týkal, ale není důvod pro
veřejné jednání Výboru, proto je volen, aby řešil problémy za členy Klubu k jejich prospěchu.
Uveřejnění zápisů do 14 dnů – schází lidské zdroje, které by to dokázaly nyní zajistit, většina členů
Výboru pracuje pro Klub ve svém volném čase.
4) Doplnění českého překladu standardu krátkosrsté kolie o větu týkající se bílé barvy
Český překlad standardu vychází ze standardu uvedeném na FCI, nikoli anglickém Kennel Clubu. Až tuto
změnu provede naše nadřazená organizace, pak ji můžeme provést i my.
5) Poradce chovu jakožto fce u KK, která neplní svůj účel – ponechat?
Poradci jsou v tuto chvíli aktualizováni, ale obecně je jejich funkce ve volném chovu méně podstatná než
v chovu, kde poradci chovu skutečně vybírají chovné jedince, sledují vývoj plemene, jeho vady bez
ohledu na posuzoání na výstavách, neboť i tam často vyhrávají zvířata, která rozhodně nenaplňují ideál
standardu a skutečně řídí chov. Na druhou stranu nedochází díky tomu k nebezpečnému uplatňování
soukromých vazeb v chovu a tím nevhodnému ovlivnění chovu.
6) Prodloužení uzávěrky Pes roku 2010
Nebyl důvod, na webu Klubu byla umístěna informace 16.1.2011.
7) Zahraniční členi
Klub má zahraniční členy, i když není ve Stanovách explicitně uvedeno zahraniční členství. Klubového
šampiona může získat člen Klubu, tj. i zahraniční člen Klubu, pokud má psa zapsaného v plemenné knize
ČMKU. Zde je prostor k úpravě řádu – upravit toto na zapsaného v plemenné knize FCI - návrh.

Náměty Ing. Fránkové:
1) Diskuzní forum na webu Klubu pro registrované členy
Na mnohé otázky nelze na foru odpovídat bez předchozího projednání Výborem Klubu. Kromě
debaty ohledně Psa roku nebyla dosud potřeba forum ustavit, nemluvě o tom, že taková fora vedou
k neřízené diskuzi, kde dochází k nesmyslnému napadání a chápání psaného slova nevhodně.
Dotazy mohou členi vznášet na všechny členy Výboru v průběhu celého roku.

Závěr – ne všichni
2) Zveřejňování termínů a programu Výboru
Termíny Výborů jsou uvedeny v zápisech z Výborů. Program se sestavuje vždy dle předchozích úkolů
a témat před schůzí Výboru Klubu, neboť je vždy nezbytné řešit aktuální otázky a problémy.

Závěr – zveřejnit termíny dalších Výborů na webu vždy po jednání Výboru
3) Změna bonitací KK
Na schůzce 3 klubů byla problematika výšek u KK přednesena chovatelkou KK a členkou bonitačních
komisí P. Kůsovou. Hlavní diskuze a závěr z ní vyplývající se týkají rozdílných podmínek především u
šeltií. Problematika výšky u KK je hlavní problém z hlediska dodržování standardu. V této souvislosti
je vedena diskuze s ČMKU, z které prozatím vyplývá, že je nezbytné dodržovat standard.

Závěr – jedná se pouze o směrování diskuze na další rok – členi Výboru připraví na další schůzi
Výboru své náměty
4) Databáze KK
Genealogie Klubu je tvořena pro všechny tři sdružená plemena, nikoli jen pro KK. Navíc je s Petrou
Horňákovou dohodnuta spolupráce o výměně dat, zatím to v podstatě stojí na ní a její informaci
ohledně technických parametrů dat. Je dohodnuta spolupráce i s dalšími kluby, které sdružují naše
plemena. Genealogie navíc obsahuje mnohé funkce pro chovatele, které mají vazbu na Klub. Navíc
databáze KK P. Horňákové není založena na dodaných podkladech, ale jen na informacích majitelů a
chovatelů, genealogie by měla mít vyšší vypovídací hodnotu.

