
Zápis z výborové schůze  konané 3.3.2019  - Brandýs nad Labem 

Schůzka svolána p. Dagmar Semerádovou - předsedkyně 

Termín schůzky 3.3.2019 

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

Host p.Ilona Sorner 

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- návrh zveřejněn na webu klubu  

 

Ročenka 2018 

• Ročenka byla vytištěna a distribuována-výbor klubu žádá členy klubu, aby 

aktualizovali své kontaktní údaje zvl. doručovací adresy  

• Návrhy k obsahu: doplnit odchovy za daný rok do známého data 

                                Zkvalitnit využití „místa“ -fotografie 

 

Organizační zajištění výstav v Brandýse nad Labem v roce 2019 

Informace p. Sorner o probíhajících přípravách: 

✓ Zajištění diplomů, posudků, richter  book, kartiček pro nej. barvu, hlavu…- p. 

Zavřelová 

✓ Výstavní stolek-sponzorsky zapůjčí p. Sorner 

✓ Péče o rozhodčí (přeprava, program, společná večeře….) manželé Nejeschlebovi 

✓ Akce nahlášena na všech příslušných orgánech – p. Sorner 

✓ Sponzoring – zajištěn-  řešeno popsání, přeprava a přejímky – p. Sorner, p. Fialová 

✓ Dárek pro rozhodčí + kokardy pro rozhodčí–p. Semerádová, p. Zavřelová 

✓ Zajištění prodejních stánků –umístění + Kolie, šeltie v nouzi-prodej + příspěvky od 

vystavovatelů 

✓ Zajištění tabulky (informace po vystavovatele) pro vedoucí kruhu + prostoru pro zápis 

výsledků + označení pro 1.-4. místo - p. Zavřelová, Fialová 

✓ Koordinace přítomnosti vet lékařů-p.Musil, Lenská, zástupci Vemodia 

✓ Org. zajištění kruhů: neděle: Ved. kruhu. sl. M.Heřmanová 



                                                   Zapisovatelka: sl.V. Gallie 

                                                   Sponzoring: p. L.Bernardová 

                                     Pondělí: Ved. kruhu. p.J. Reslerová 

                                                     Zapisovatel: p. A. Fiedler 

                                                     Sponzoring.:p. L. Bernardová 

✓ Hospitace v pondělí p. Plíštilová – informace pro rozhodčí zajistí p. Sorner 

✓ Focení p.Kučerová, prověřit možnost zřízení fotokoutku pro focení- p. žamberská  

✓ Pronájem Sokoláku a zajištění přístupu do prostoru výstavy k přípravě kruhů, 

občerstvení.. p. Bartoníčková 

Web  –  úpravy  sekcí 

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

bude upřesněno po členské schůzi 

• Upravení  podmínek pro Klubového šampiona , TOP sheltie– splněno p. Bernardová 

(připraveno pro členskou schůzi) 

• Doplnění cen inzerce (grafické zobrazení)- splněno 

• P. Fialová má fotky z výstav v minulých letech-nascanuje je a budou umístěny na 

webu klubu v sekci HISTORIE-s žádostí, kdyby někdo svého pejska/fenku poznal, aby 

kontaktoval klub k doplnění popisků 

• Přidání sekce krycí psi – prezentační letáčky- splněno 

• Sekce postup při zápisu štěnat- splněno p.Fialová 

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

Vemodia, Slovgen- sl. Gallie- trvá 

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

Gallie-trvá 

 

Příprava členské schůze 

• Jednotliví členové výboru připraví zprávy za oblasti v jejich gesci- dle programu 

• Aktualizace pravidel TOP SHELTIE+  Klubového šampiona – -p. Bernardová 

• Diskuse k doladění jednotlivých bodů programu 

•  web byl umístěn návrh změn Stanov Klubu, aktualizace pravidel Klubového 

šampiona a TOP SHELTIE 

Různé 

• Pořízení záznamového zařízení -trvá 

• Pořízení výstavního stolku do kruhu- splněno(sponzorsky bude zapůjčováno p. 

Sorner) 

• Dar pohárů-p. Fialová, Černá- splněno – budou předány na členské schůzi 



• Diskuse o elektronizaci  dat klubu(Databáze, program na přihlašování na výstavy a 

bonitace…..) 

• Jak potvrzovat doporučení k přeregistraci  do PP importů, které jsou zalaminované -

podnět pro schůzku tří klubů 

Dne 10.2.2019 proběhla  SKYPE schůzka výboru k aktuálním diskutovaným podnětům , které 

byly dořešeny na výborové schůzi. 

 

 

 

Zapsala V.Lišková 


