
Zápis z výborové schůze  konané 10.11.2018  - Benešov 

Schůzka svolána p. Dagmar Semerádovou - předsedkyně 

Termín schůzky 10.11.2018 

Přítomnni/y p. Semerádová, MVDr. Fialová, Ing. Bernardová, Zavřelová, 
Ing. Lišková, Žamberská 

Omluveni Plíštilová 

Program Kontrola usnesení z minulé schůzky 
Stanovení úkolů 

Ověřovatel zápisu: p. Dagmar Semerádová 

Způsob zveřejnění: web klubu  

Program: 

Kontrola usnesení z minulé schůzky: 

• Úprava stanov a dokumentů klubu – na členskou schůzi 2019 - p. Žamberská, 

Nekvapilová  

 

Ročenka-upřesnění obsahu a distribuce 

• Kluboví šampioni 2017- dodá p. Bernardová 

• Členská schůze – datum 23.3.2019 v Benešově Na Bejkárně (rezervaci zajistí p. 

Semerádová) 

•  doladění programu členské schůze (vyhlášení TOP Sheltie, Kluboví šampioni, řešení 

odvolání proti rozhodnutí výboru-informace kontrolního výboru, návrh úpravy 

některých poplatků- připraví p. Semerádová, inzerce…) 

• MR agility- prezentace 

• Odchovy 2018 

• Představení rozhodčích – zajistí p. Sorner, Nejeschlebová 

• Příspěvek od organizace Kolie a šeltie v nouzi - v kontaktu s p. Fialová 

• Inzerce- 50Kč/A5 členové, 100Kč/A5-černobíle nečlenové (inf umístit na web) 

• Návrh: (projednáno bude na členské schůzi 2019) Inzerce, které budou v rozporu 

s platnou legislativou nebo v rozporu se zájmy klubu nebudou po projednání 

výborem uveřejněny (inf umístit na web) 

• Tisk ročenky – finanční návrhy + kalendář, uzávěrka ročenky 15.12.2018 

• Distribuce – leden 2019 opakovat na webu výzvu k dodání souhlasu se zpracováním 

dat – GDPR (p.Zavřelová, Lišková) 

• Členové klubu dostávají zdarma. Cena Ročenky pro ostatní zájemce 100 Kč 

 

 



Organizační zajištění výstav v Brandýse nad Labem v roce 2019 

• P. Ilona Sorner bude ředitelkou obou výstav v Brandýse nad Labem 2019 

• Rozhodčí bude jedna jiná na každý den 

• Doladěny propozice, stanoveny výstavní poplatky, termíny uzávěrek, organizace 

soutěží (jen neděle) 

• Sponzoring zajištuje p. Zavřelová 21.4., p. Fialová 22.4. 

• Pozvání firmy Dokonalá láska – zajistí p. Zavřelová 

• Zajistit pozvání zástupců laboratoře Vemodia (p. Fialová), MVDr. Lenské (p.Lišková) 

• Oslovení veterinářů,  kteří vyšetřují pately- p. Fialová 

Web  –  úpravy  sekcí 

• Sekce poplatky-doplnění, úprava-návrhy připraví p. Semerádová,  Zavřelová 

• Upravení  podmínek pro Klubového šampiona – připraví na členskou schůzi p. 

Bernardová 

• Doplnění cen inzerce (grafické zobrazení) 

• Přidání sekce krycí psi – prezentační letáčky- zpoplatněno viz sekce poplatky 

• Sekce zdraví- celková aktualizace dle možností vyšetření viz nabídky laboratoře 

Vemodia, Slovgen- sl. Gallie 

- Aktualizace vet provádějících příslušná vyšetření (CEA, MDR….)sl. 

Gallie 

 

Různé 

• Pořízení záznamového zařízení 

• Pořízení výstavního stolku do kruhu 

• Dar pohárů-p. Fialová, Černá 

 

 

Zapsala V.Lišková 


