
Zápis z výborové schůze  konané 26.5.2019  - Brandýs nad Labem 

Schůzka svolána p. Dagmar Semerádovou - předsedkyně 

Termín schůzky 26.5.2019 

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

Host p.Ilona Sorner 

Program Kontrola usnesení z minulé schůzky  
Zhodnocení výstav v Brandýse nad Labem 
Příprava výstavy v Přestavlkách 
Oznámení 
Různé 
Stanovení úkolů 

Ověřovatel zápisu: p. Dagmar Semerádová 

Způsob zveřejnění: web klubu   

Program: 

Zhodnocení klubové a speciální výstavy v Brandýse nad Labem (21.+22.4.2019) 

• Výbor klubu děkuje organizačnímu týmu včele s p. I.S., který zajištoval výstavy 

v Brandýse nad Labem, za bezproblémový průběh obou výstav. Výstavy byly 

účastníky hodnoceny velmi kladně. 

• Organizační změny, které vyplynuly z průběhu výstav 2019: 

Zajistit společnou schůzku týmu ráno před výstavou k doladění případných 

operativních změn, v době schůzky zpřístupnit areál + zajistit vstupní přejímku 

nečlenem výboru 

Koordinovat sponzoring na jednotlivé výstavy dle požadavků sponzorů 

Ekonomický výsledek výstav nedopadl dle předběžných očekávání-úkol: provést 

rozbor výdajů výstav v roce 2018 a 2019, z důvodu hledání úspor - zajistí: E.PL. 

Ponechat jen soutěž Dítě a pes (rozdělit dle věku), soutěž vyhlašovat při každé 

výstavě, ostatní soutěže nevyhlašovat. Soutěž dítě a pes vhodně zatraktivnit pro děti 

příslušné věkové kategorie-zajistí: V.L. 

Vypracovat „rozpočty – rozdělení jednotlivých položek“ pro různé počty 

přihlášených-  z důvodu ekonomiky provozu výstav – zajistí E.PL. 

Propagaci výstavy věnovat velkou pozornost-kvalitní upoutávka. Ta bude rozeslána 

do různých médií 

 

• Výstavy v Brandýse nad Labem 2020 budou zajištěny týmem včele s p. I.S., ředitelka 

výstavy, přihlašování proběhne přes www.dogoffice.cz, (org. zajistí I.S.) sponzoring 

zajistí p. I.S., která  bude průběžně informovat výbor klubu o průběhu příprav výstav 

• Diskuse: návrhy na rozhodčí pro výstavy v roce 2020 v Brandýse nad Labem 



                 Operativní diskuse bude probíhat emailovou poštou (zajistit informovanost 

všech členů výboru-kontrola emailových adres) 

 

• Informace p.L.Be. k Mistrovství republiky šeltií v agility 

Poděkování sl. J.Z. a jejímu týmu za organizaci a přípravu mistrovství. Akce sklidila 

velký úspěch. I ekonomicky byla v kladných číslech. 

 

• SHELTIE CLUB CZ se stává sponzorem tábora se psy pro děti organizovaného 

v červenci v ZKO Louny- zajistí. V.L. 

 

• Organizační zabezpečení klubové výstavy 21.9.2019 – Přestavlky 

Organizační zajištění (místo, personál, kantýna WC, příprava kruhů, parkování-bude 

zpoplatněno – 20Kč/den, místnost pro rozhodčí, pro organizační tým, stolek) zajistí 

Z.N. úkol: zjistit cenu pronájmu areálu a jeho ozvučení - zajistí: Z.N. 

Rozhodčí: p. Grygarová  

Ředitelka výstavy: p. Zavřelová 

Soutěže- jen dítě a pes- věkově rozdělená- ceny zajistí  H.Z. 

Personál kruhu: Vedoucí kruhu – M.H., zapisovatelka N.B.  

náhradníci: Řehákovi 

                    Vedoucí popisné prohlídky- E.Fi-(E.Pl) 

Sponzoring:  Calibra -zajistí – E.FI 

Propagace - upoutávka- zajistí E.Fi ve spolupráci se Z.N. 

Doplnění textu propozic dle zápisu ČMKU: „Dle doporučení FCI ohledně zajištění 

blaha psů během výstav“ 

Návrh termínu výstavy 2020 Přestavlky – 26.-28.9.2020 

• Návrh V.Li stanovit na rok 2020 data pravidelných výborových setkání 

 

• Návrh témat k projednání na schůzce tří klubů 

Schůzku zajišťuje KCHCS – termín 20.7.2019- Velká Bíteš 

Náměty: sestavit pravidla pro popisnou komisi, dle kterých pes/fena nebude 

doporučen do chovu 

               Pořádání klubové výstavy v roce 2021 při světové výstavě v Brně 

 

• Odpověď na oznámení sl.M.K. – zajistí p.DS 

Závěr: výbor klubu souhlasí s rozhodnutím komise při popisné prohlídce v Brandýse 

nad Labem 

 

• Používání loga klubu 

Sjednotit loga klubu na FB a webu- používat logo bez z.s.  zajistí: H.Z. 

 

• Výbor klubu upozorňuje na novelizaci veterinárního zákona od 1.1.2020- 



Všechna zvířata po tomto datu musí být čipována, výjimky uvedené dle zákona (kdy 

lze použit pro identifikaci tetování) 

 

• Úprava webu -návrh sl V.G- pro jednotlivé sporty nechat jednu samostatnou záložku-

zajistí  V.G. 

 

• Odchovy- celou evidenci bude mít v gesci E.FI , 

 

•  úkol- H.Z.-předat přístupová hesla na web, email  + databázi.  

 

• Ročenka – diskuse k 1) obsahu, (odchovy - časové rozvržení, fotografie pro další 

použití-sponzoři, klub-pokusit se sestavit složku s použitelnými fotografiemi, foto na 

úvodní stránku, sjednotit fond písma- zvětšit, výsledky výstav) 

                                      2) kvalitě (využití prostoru) 

 

• Podmínky pro splnění uznání dotace od města Brandýs nad Labem – kontrola dle 

smlouvy-vypracování požadovaných dokladů- zajistí : E.PL, předání poskytovateli 

zajistí: p. E.FI. na základě podmínek města, které zjistí I.S. 

 

• Odsouhlasení odměny pro programátora Databáze- jednohlasně 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Ing. Vlasta Lišková 

 

 

 


