Zápis schůze výboru klubu
Dne 14.11.2010

Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Kracíková, Zemková
Omluveni: Vondráčková,

Program:
10:00
Zahájení schůze Výboru
1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
Trvající úkol - 26/09 – všichni – připravit návrhy na příště – aktualizace poradců chovu
Termín: splněno
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: 31.12.2010
Trvající úkol - 6/10 – Fiala – informativní článek ohledně čipování a bonitací – připraví do
magazínu a na členskou schůzi 2011
Termín: 31.12.2010
Trvající úkol - 11/10 – celý výbor – udělat zvýhodnění - návrh na členskou schůzi
Termín: splněno částečně – posun na další výbor
Nový úkol - 16/10 – Kůsová – zavolat MariaVetu – zjistit možnosti propojení čtečky
s počítačem – co to umí a co je z toho možné
Termín: splněno
Nový úkol - 17/10 – Fiala, Matějek – bude zaslán dopis majiteli psa Delegate from Graslic
Hills.
Termín: splněno
Nový 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: 31.12.2010
Nový úkol - 19/10 – Fiala, Kracíková – návrh smlouvy.
Termín: splněno
Nový úkol – 20/10 - Fiala – připraví návrh dopisu, odešle s návrhy rozhodčích.
Termín: splněno

2) Aktuálně:


Příprava členské schůze březen 2011 – návrhy místa konání, kandidátů do
Výboru apod – volební schůze, 26.3.2010, místo – bude prověřeno – Průhonice,
Měchenice, Dobřejovice, Praha – Chodov. Kandidáti budou řešeni na dalším
výboru.



Klubové výstavy 2011 – jarní termín 15.5. - Řepeč, na webu ČMKU chybně
uvedena jen Praha – rozhodčí zajistí Mgr. Fialová, po domluvě s p.Svobodovou a
p.Kracíkovou. Podzimní KV bez KV 6.11.11 při MVP Praze (bude probíhat i
bonitace).

Nový 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 Pia Maninen (Fi) – KK, DK, Helge Lie (N) - SHE.
Pokud by nemohli, pak oslovit holandskou rozhodčí Marion Ten Cate (SHE), zjistit další
holandské rozhodčí.
Termín: 30.11.2010



Zhodnocení výstavy a bonitace v Praze Uhříněvsi (16. – 17.10.10) – spolupráce
s CKCHS, Vilemína řešila za oba kluby veterinární podmínky apod., za CKCHS
spolupracovala paní Lišková, výborná spolupráce, výstava byla zisková, vyšlo i
počasí, spokojenost. Velký dík patří Vilemíně Kracíkové a Evě Náhlovské za
skvělou organizaci. Výsledky z bonitací budou zaslány do 15.11.2010.

Nový úkol – 22/10 - Kracíková, Náhlovská – poslat výsledky bonitací.
Termín: do 31.12.2010


Magazín – do budoucna je třeba vyřešit časové hledisko a spolupráci na magazínu,
stále nefunguje systém redakčních rad.



Speciální výstava 2014 pro obě plemena – návrh uspořádat při evropské výstavě.



Bonitace 2011 – MVP Brno – sobota 6.2.2011, KV Řepeč – 15.5.2011, KV Praha (při
MVP) – neděle 6.11.11,



Akce podporované Klubem – Pasení Martínkovice 2x, Den se šeltičkou, Léto
s Lassií, Sraz KK, Den dlouhosrstky, MR kolií a šeltií, ACC, OCSC – zajistit termíny,
místa, od Klubu odsouhlasená podpora 1000,-až 3000,- na každou akci (dle
účastníků).



Databáze KK – postup prací, předpokládaný termín spuštění 1.1.2011 http://collie.chov.net/index.php?topMenu=14&cat=14

–

nyní

problém

s převodem dat z hlavní plemenné knihy, naše plemenná kniha bohužel nebyla
předána Ing. Pavlovským.

3) Různé
 Kniha krytí a odchovů – zažádat při přeregistraci na hlavní plemenné knize – není
povinné.
Nový úkol – 23/10 - Kůsová – aktualizovat postup při zápisu vrhu – zařadit k přeregistraci,
plus vytvořit vzory evidencí dle knihy odchovů a knihy krytí.
Termín: do 31.12.2010


Smlouva s ČMKU – update čísla účtu, správce DPK.

Nový úkol – 24/10 - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.
Termín: do 31.12.2010


Pes Roku – sladění titulů s FCI řádem – upravit, nechat jen tituly CACIB, CAJC, V1
u veteránů, vyhodit vítěze světové, evropské, sekční apod. Příprava počítací
tabulky – bude hotova do konce listopadu, k dispozici na webu klubu.

Nový úkol – 25/10 - Kůsová – připravit počítací tabulku dle aktualizovaných pravidel Psa
roku pro rok 2010, schválených na členské schůzi. Připravit na web, umístit i nová pravidla,
upozornit na nové podmínky, dát info na fora, infoweby.
Termín: do 31.12.2010


Klubový šampion práce – žádost P.Ocetkové o přidání dogdancingových zkoušek
do tabulky pro získání šampion práce klubu. V tabulce pouze MR a MS, doplnit
zkoušky i do sekcí A, B, C dle návrhu p.Ocetkové, dříve to bylo vedeno pod dvěma
organizacemi a nedaly se zkoušky posuzovat. Dnes už to zastřešuje jeden klub a
jsou udělaný shodná pravidla a zkoušky. Je to poslušnost, je třeba, aby to pes
uměl. Další návrh canisterapie - není to o tom, co pes umí, ale spíš pro co má
vlohy a jak se umí chovat k lidem - nezahrnovat. Z tabulky vyjmout MR coursingu
– nechceme podporovat. Info na členské schůzi a umístit na web.

Nový úkol – 26/10 - Kůsová – upravit tabulku a umístit na web.
Termín: do 31.12.2010



Aktualizace poradců chovu – rozdělit po plemenech, oslovit stávající, zda chtějí
zůstat jmenovanými poradci klubu za stanovených podmínek jejich práce poradce

chovu. Návrhy nových poradců chovu – Sabina Havlíčková (KK), Ing. Lenka
Fránková (KK), Eva Vávrová (SHE), PhDr. Helena Nováková (DK), Libuše Kucková
(DK) – budou obesláni.
Nový úkol – 27/10 - Svobodová, Fiala – příprava náplně práce poradce chovu, zaslat výboru
k připomínkám, finální verzí obeslat stávající i navržené poradce chovu.
Termín: do 31.12.2010


Čtečku mikročipů na identifikaci při bonitacích – nutné zakoupit pro rozhodčí
kapesní čtečky mikročipů + jednu komunikující s počítačem (s možností propojení
s PC a převodem kodu do počítače)

Nový úkol – 28/10 - Náhlovská – nákup čteček – 2x uživatelská, 1x propojovací.
Termín: do 31.12.2010


Společná schůze 3 klubů – proběhla debata o sjednocení bonitačních řádů
v problematice zubů – CKCHS nezapracoval ujednané sjednocení vylučujících vad,
informovat dopisem o požadovaných podmínkách.

Nový úkol – 29/10 - Svobodová, Fiala – napsat dopis CKCHS ohledně sjednocení vylučujících
vad – zuby – jednalo se o sjednocení, tj. doplnění dalších vylučujících vad, neměly se měnit
všechny vylučující vady týkající se zubů.
Termín: do 31.12.2010


Postup pro zápis vrhu – Přeregistrace – dát před prvním krytím. Nový postup pro
zápis vrhu – s návrhem platnosti od 1.1.2011, včetně pokut za prodlení a
nedodržení termínů. Ostatní otevřeno připomínkám do konce listopadu.

Nový úkol – 30/10 - všichni – připomínky k postupu zápisu vrhu.
Termín: do 30.11.2010


Prodloužení chovnosti feny M. Koubka – Peggy Black Vermico (měla dosud 1
vrh), 19.1.2011 bude feně 8 let, chtějí zkusit poslední vrh – souhlas.



Prodloužení chovnosti feny Z.Smočkové – Vigsie Greis Alkami – v lednu 9 let,
chce zkusit poslední vrh – souhlas.

Nový úkol – 31/10 - Fiala – pošle souhlasy poštou.
Termín: do 30.11.2010


SKK versus ČMKU – členství v SKK - dlouho jsme neplatili, ale můžeme to obnovit
a začít platit znovu, dostali bychom od nich pohár na klubovou výstavu, odvolání

jde nejdříve na SKK. U ČMKU – přímé členství znamená poplatek 3tis., odvolání by
šlo přímo na ČMKU. Je výhodnější zůstat u SKK a jejich prostřednictvím být členy
ČMKU.
Nový úkol – 32/10 - Fiala – zařídí obnovu členství SKK.
Termín: do 30.11.2010

Příští výbor 16.1.2011 v Praze Chodově od 10 hodin v hotelu Chodov.

