Klub chovatelů výmarských ohařů z.s.
Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov
IČO:47922753
www.weimaraner-club.cz

Zápis č. 3
ze schůze výboru dne 11.5.2018 v hostinci U lva v Žebráku
Začátek: v 19:00 h
Přítomni: - za výbor KCHVO: J. Daněk, J. Píchová, M. Böhm, L. Čech, M. Odložilová, M.
Varga, R. Marková, J. Němečková, M. Tipplová, J. Santarius
- za DK: P.Koldovský
Došlá pošta: Proběhlá elektronická hlasování:
19.4.2018
- noví členové č. 41, 42, 44/18 - schváleno
24.4.2018
- účast na Natura Viva ve světle nových informací – schváleno
10.5.2018
- komise výběru do chovu na SV Točník (MVDr. Čech, Z. Krepsová,
M.Kazda) - schváleno
11.5.2018
- noví členové č. 45-49/18 - schváleno
Program schůze výboru:
1) Zahájení
2) Stav předávání funkcí
3) Dokumenty ke zpracovávání osobních údajů – projednání a schválení
4) SW – informace k další spolupráci s firmou
5) Informace poradců chovu – metodika výběru do chovu
6) Výcvikové akce – vycvikář – návrh na přístup klubu k různým typům výcviků
7) Noví členové – matrikářka připravit do zápisu i informaci o elektronickém hlasování
8) Informace klubu – stav webu, sociální sítě, přispěvatele
9) Zabezpečení Natura Viva
10) Různé
11) Závěr
Ad 1)
Předseda přivítal přítomné a poděkoval za téměř plnou účast.
Odchází p. Koldovský – DK nedostala žádný podnět.
Ad 2) Všechny funkce předány v pořádku.
- matrikář – čeká se na předání historických přihlášek, na Točníku dojde k předání
historických materiálů, které budou archivovány na Ohradě, a přihlášek k uložení nebo
skartování.
- skladový referent – materiál předán za účasti předsedy DK, vše v pořádku,
vypracován zápis. Referent souhlasí se zasíláním reklamních předmětů zájemcům poštou.
Ad 3) Došlé připomínky předseda zapracoval, dokumenty výbor schvaluje. Dohody o
provedení práce pro rozhodčí a personál akcí upraveny (ekonomka). Zaslán návrh smlouvy

dle GDPR na plemennou knihu (předseda) – zatím bez reakce, předseda bude s přiměřeným
časovým odstupem urgovat.
Ad 4) Proběhla schůzka (předseda a jednatelka) se zástupcem fy Vivian (tvůrce a podpora
SW Silver), vstřícný k našim návrhům a požadavkům (fixace ceny podpory na min. 2 roky,
návrh smlouvy dle GDPR, doplňky a novinky v SW, nové přístupy na helpdesk, zapůjčení
nebo vytvoření demoverze, likvidace os. údajů dle GDPR…), bohužel od té doby žádná
reakce, pouze urgentní opravy výstavy. Doména a hosting zaplaceny. Přejmenovat starý web,
aby se neotevíral místo nového!
Webová poštovní aplikace poptána předsedou po přátelské linii, zatím bez konkrétního
výsledku.
Ad 5) Poradce VOK – od 1.1. vystaveno 34 krycích listů, 97 přijatých dopisů
- znovu požadavek na rozšíření karet chovných psů v Silveru o řádek pro zkoušky
(předáno Vivian, čekáme)
- komise výběru do chovu – M. Kazda se omlouvá, náhradník Robin Kalaš přijal
nominaci, osoba určená hlavním poradcem chovu pro zápis do PP MVDr. Čech, výbor
schválil nové složení komise pro výběr do chovu
- nefunkční čip u feny, která nebyla tetovaná, fena i její matka absolvují DNA-test pro
potvrzení maternity (jednalo se o jediný vrh této feny), plemenná kniha formálně dořeší, do
budoucna vhodné sepsat manuál (zaznamenat dohodnutý postup) pro tyto nestandardní
situace
- neplánovaná inseminace – chovatelka musí doplnit formulář o inseminaci z webu
ČMKU
- dále standardní agenda, množství hlášení o krytí a informace o výsledku krytí
- předseda zaškolí M. Santariovou pro práci v Silveru a zajistí přístupová práva
- plemenná kniha – předjednány zápisy bonitačních kódů do průkazů původu (před
DKK, stejný řádek)
- bonitační kódy od zítřka zapisovat do PP hned na výběru do chovu
- připravuje článek do Zpravodaje
- formát seznamu chovných psů do Zpravodaje ideálně v Excelu, neuvádět 10-leté psy
z důvodu množících se problémů při pokusech o krytí
- 1 nový chovný pes – uchovnit v Silveru, poslat tiskové referentce
- metodika výběru do chovu v předstihu diskutována oběma poradci a dr.Šonkou, je
třeba být precizní v terminologii, bude zpracováno pro klubovou výstavu v září.
- upravit postup pro uchovnění zveřejňovaný ve Zpravodaji
- návrh na poradnu ve Zpravodaji a na webu, technicky je to možné, pouze napsat
článek
- návrh na pracovní schůzku s poradcem chovu Klubu bernských salašnických psů
(možnosti využití Silveru v řízení chovu), předseda předá kontakt
- provizorně zařadit další přílohu do Zpravodaje – souhlas se zpracováním osobních
údajů majitelů chovných psů (a na web do chovatelské dokumentace)
- eviduje 2 importované fenky (SK, HU)
Poradce VOD – 3 nakryté feny (1x 13letý krycí pes, 1x vícenásobně neúspěšný pes), 1 vrh
narozen
Ad 6) Přístup klubu k různým výcvikovým akcím – prodiskutováno s organizátorem
tradičního klubového výcviku Olšina Ing. Kočím, nakloněn navržené povinné účasti možného
kandidáta na Olšině. Výbor schvaluje 3stupňovou škálu výcviků:
- inzerovaný výcvik – klub zveřejní v sekci „Inzerce“ požadovanou reklamu na komerční
výcvik, a to za poplatek 200 Kč uhrazený na účet klubu
- doporučený výcvik – komerční výcvik, zkušený organizátor/výcvikář, který se v minulosti
zúčastnil klubového výcviku na Olšině a rámcově dodrží „know-how“ (způsob výcviku, max.
počty psů apod.). Výcvik bude zveřejněn jako doporučený v Aktualitách a Akcích na
klubovém webu a na klubovém FB-profilu, příp. ve Zpravodaji, a to zdarma.

- klubový výcvik – za srovnatelných podmínek jako tradiční klubový výcvik Olšina
(nevýdělečný, pořádá klub, včetně veškerých formalit, max. 5 psů / výcvikáře apod.), zkušený
výcvikář, který již úspěšně uspořádal „doporučený výcvik“. Bude zveřejněn jako oficiální
klubová akce (Aktuality a Akce na webu, Událost na FB-profilu, příp. Zpravodaj).
- letošní VZ a PZ nebyly nahlášeny na OMS (Plzeň a HK), dořešeno osobně.
- MS Číhaná (klubové VZ 2018) požaduje informace pro organizaci zkoušek (počty
personálu, ubytování, občerstvení, zvěř atd.). Schváleny počty personálu, plánovány 3-4
skupiny, v neděli výcvikář osobně ověří terény a možnosti ubytování. Maximum zvěře zajistit
v místě, zajistit společenský večer. Na Natura Viva nakoupit hodnotné ceny, bronzové plakety
– už zbývají pouze 4x VOD a 5x VOK.
- MS Mžany (klubové PZ 2018) – osobní ověření výcvikářem po Natura Viva, rozhodčí
rámcově jasní, plánované 3 skupiny.
- propozice na obě akce nutno dodat do Zpravodaje
- pozvat zahraniční kluby (jednatelka)
- 2019: návrh zkoušek ZV, PZ, LZ, pokusit se skloubit do klubového víkendu s výstavami
- ZV návrh Židlochovice (předjednáno), výhodou divoká zvěř, zkušenost, 5000 Kč za
honitbu, 1.víkend v květnu, možnost výstavy Slavkov (15 tis.Kč, poptat další kluby
pro podělení se o náklady) ?, Židlochovice (pravděpodobně ještě dražší), Brno Mariánské údolí, znovu Žebětín
- PZ nabídka OMS Olomouc, 2.víkend v září
- LZ v jednání Teplice, Brno, 30.8.
- návrh Rakovník (tisková ref.), možnost výstavy v Hořovicích nebo kynol. klub
Beroun
- Praha- východ (HPCH) – možnost výstavy kynol. klub Rychety, Chocerady,
Konopiště, Jemniště – ověřit a do měsíce předat info elektronicky
Ad 7) Noví členové schváleni elektronicky do č. 49/18. Nový člen Sedláček V., č. 50/18 –
schváleno. Kontrolovat veškeré údaje na přihlášce nového člena (přínos klubu apod.).
Předseda zajistí vrácení zaplacených členských příspěvků na chybný účet (účet KCHBSP).
Ad 8) Silver - nutno vytvořit stránku elektronických propozic – grafická šablona +
editovatelné údaje. Změnit přístupy na helpdesk – předseda, jednatel, výstavní.
Web - tiskové referentce vše funguje. FB-profil je funkční.
Ad 9) Natura Viva – personálně zajištěno, připraven 2x roll-up banner + 2 x samostatný
banner s fotem 1x VOD a 1x VOK, stan zapůjčí ČMMJ. Z materiálu pouze samolepky (staré
rozdávat), staré Zpravodaje. Stavbu stánku zajistí jednatelka s M. Kazdou.
Slavnostní zahájení středa 10.00, nástup ve slavnostním se psy v 9,30 u hlavního pódia
(Píchová, Kazda, Varga, Koutenský, Fiedler) – zajišťuje Ing. Kasina. Doprovodný program
pátek + sobota 13 – 15 hod., nástup ve 12.45 u hlavního pódia – zajišťuje Ing. Kubeš.
Možnost volné vstupenky pro vystavující se psy.
Ad 10) – propagace klubové výstavy Žebětín v místním tisku (ekonomka)? Schváleno max.
brněnské noviny
- předseda koupil 5 nových židlí, 4 kýble, nejhorší staré židle a kýble vyřadit
- nový velký stan – ideálně se jeví 3 x 6 m, 50 kg, do 8-9 tis.Kč, starý velký stan nevyřazovat,
pouze uskladnit mimo vozík
- zvážit nové stoly
- propagační materiál inzerovat na FB, možnost zasílání poštou, nabízet i na členské schůzi
- zvážit pořízení bílé klubové košile s vyšitou siluetou VO, prověřit možnosti na Natura Viva,
Banner
- desky na doklady – příliš nákladné
- desky na zkouškové tabulky a na výstavy – prověřit možnosti, oslovit členy
s reklamními agenturami, stačí obyčejný design pouze s logem, voskovaný papír

- ověřit, kde se nacházejí 2 klubové čtečky čipů a 2 měrky, zvážit možnost koupě nové čtečky
pro výcvikáře (nutnost kontroly na zkouškách)
- vyřadit tiskárnu Canon (stará)
- ověřit možnost pořízení přenosné tiskárny s wi-fi nebo bluetooth na klubové akce,
přednostně laserová, HPCH ověří možnosti firmy
- zvážit podmínky Klubového výstavního a Klubového pracovního poháru se započtením i
neklubových akcí
- zvážit domluvu s dalšími kluby pro nominace rozhodčích na NVP a MVP, jednatelka
prověří u KCHHMO
- výstava Točník: - přejímka výstavní, ekonom, poradce VOD (veterinář)
- personál domluven, 800 Kč odměna, trubači 500 Kč
- rozhodčí 800 Kč + cestovné
- uhradit mobilní toalety a elektřinu, Genomia dle faktury
Ad 11) Závěr v 21:30
Zapsala: J. Píchová

