Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne 12. 6. 2013 konané v Šestajovicích
Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Michaela Králová, Kateřina Michalová, JUDr. Zdena Pokorná,
Daniela Sklenářová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Václav Sklenář /za KRK/
Kontrola předešlých zápisů:
Bod 11 /ze dne 5.12.12/ digitalizace archivních materiálů (sportovní činnost) – připraveno, bude
obsahem nových webových stránek.
Bod 3 /ze dne 2.3.13/ tvorba nových webových stránek – TRVÁ
NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ:
Bod 1. Kvalifikační závod na MS dobrmanů 2013
Proběhl ve spolupráci s ÚP Praha Boxer klubu ČR dne 4. 5. 2013 v areálu ZKO Braník Praha 4 (v rámci
Justitzova memoriálu). Provedeno vyúčtování nákladů DKČR (stravenky závodníků, poháry). Celkové
společné náklady (rozhodčí, figuranti, kladeči stop….) budou rozděleny v poměru 5:7 (DKČR 5
závodníků IPO3, BKČR 7 závodníků IPO3). Závěrečné vyúčtování bude provedeno s BK po stanovisku
k event. přiznání dotace na sport.akci, na místě po dohodě uhrazeno z prostředků BK. Děkujeme
firmě zastoupené p.Tomášem Hubkou za věcný štědrý sponzorský dar (pamlsky pro účastníky z obou
klubů). Výsledková listina na ČKS odeslána ihned, zbývá zaslat fotodokumentaci (min. 10 fotografií)
Bod 2. MS dobrmanů
Družstvo do Itálie odcestovalo ve složení vedoucí reprezentace Z.Saska, F.Dočekal+Efrita Brynal Gold
(258 b.), A.Jun+Kessidy Gold Mičer (249 b.), Vl.Bohaboj+Frank Brynal Gold (229 b.),
H.Kremlová+Gentleman Gill Alary Aslar (disk.), J.Janichová+Aggrenox Sheridano le Fano (259 b.).
Figurant M.Římek. Výsledková listina a fotodokumentace byla zaslána na ČKS elektronicky (zbývá
zaslat CD s foto ve větším rozlišení pro tisk). Provedeno vyúčtování nákladů hrazených vedoucím
družstva na místě (ubytování, figurant). Reprezentační bundy jsou byly opět uloženy u výcvikáře
klubu.
Všem členům týmu děkujeme za důstojnou reprezentaci klubu. V časopisech Pes přítel člověka i Psí
sporty vyjdou reportáže z této akce očima účastníka (J.Janichová) resp. figuranta reprezentace.
(M.Římek). Upřímný dík za mediální prezentaci obou autorům.
Bod 3. Aktualizované údaje kolektivního člena, členská základna
Dne 20. 3. 2013 zaslány výše uvedené podklady na sekretariát ČKS a zaplacen příspěvek kolektivního
člena ČKS (á 30Kč za člena). K tomuto datu má splněny členské povinnosti (uhrazený příspěvek člena
DKČR na 2013) pouze 89 členů!!! (k 31. 12. 12 evidováno 146 členů). Tento fakt bohužel negativně
ovlivní výši dotace pro klub na sportovní činnost. Bude zaslán aktualizovaný seznam členů ke 30. 6.
2013 a finanční rozdíl doplacen ČKS.
Bod 4. Změna termínu podzimního svodu a bonitace Sadská
Na základě žádosti ZKO Sadská schválena změna termínu. Původní termín zrušen z důvodů konání MS
FCI v Roudnici n.L. ve stejném víkend. Nový termín 7. + 8. září 2013. Schváleno složení bonitační
komise MVDr. Brožová (rozhodčí pro exteriér), rozhodčí ČKS pro výkon p.Petr Vítek (povahy) a ÚPCH
Kateřina Michalová.

Bod 5. Podepsána dohoda o genetickém testování s fi Genomia
Přehled testů na www.genomia.cz (genetické profily psů, dědičně podmíněné choroby, PCR DNA
analýzy inf.chorob – herpes…, dědičnost barev). Snížení cen pro členy klubu při analýze více vzorků
(nemusí být od psů jednoho majitele). Odkaz na stránky fi Genomia bude na nových webových
stránkách klubu.
Bod 6. Kontrola v CHS Halit Paša
Dne 15. 5. 2013 při závěrečné kontrole vrhů „N“, „O“ a „P“ byl, veterinární asistentkou p. Michaelou
Purnochovou za přítomnosti ÚPCH p. Kateřiny Michalové, předsedy KRK DKČR p. Václava Sklenáře a
předsedkyně DKČR Renáty Bočanové, proveden odběr biologických vzorků u všech kontrolovaných
štěňat vrhů „N“ (4x), „O“ (2x), „P“ (7x) a jejich matek (Princezna Halit Paša – vrh „N“, Arwen Halit
Paša – vrh „O“, Queen Halit Paša – vrh „P“). Následně byl dle dokumentace k jednotlivým vrhům dne
17. 5. 2013 doplněn odběr u krycího psa Sylvester Halit Paša (otec vrhu „P“) a dne 20. 5. 2013 odběr
u krycího psa Caesarion Halit Paša (otec vrhů „N“ a „O“). Odběry u krycích psů byly provedeny opět p.
Michaelou Purnochovou za přítomnosti ÚPCH p. Kateřiny Michalové a p. Herdové (Sylvester) resp. p.
Konečné (Caesarion). Analýzu DNA profilů všech testovaných jedinců provedla na žádost P DKČR
společnost Genomia sro. Ve zkouškách parentity štěňat vrhů „N“,“O“,“P“ byla potvrzena
kompatibilita genetického typu s udávanými rodiči a přihlášky k zápisu vrhů „N“, „O“, „P“ byly dne 8.
6. 2013 odeslány na Plemennou knihu ČKS. Chovatelka bude o výsledku informována doporučeným
dopisem.
Bod 7. Schválena mapa nových webových stránek.
Celá realizace se zpozdila díky nepředvídanému pracovnímu vytížení autora stránek, který spravuje
řadu webů obcí postižených záplavami. Na nových webových stránkách bude uveřejněna prezentace
našich dobrmanů a krycích psů dle aktuálního seznamu členů pro rok 2013.
Bod 8. Klubové akce pro rok 2014
Na klubovém webu uveřejněna výzva ke spolupráci ZKO a dalších občanských sdružení na organizaci
klubových akcí v příštím roce. Nabídky budou zasílány k rukám jednatele resp. k rukám výcvikáře pro
MR 2014. Uzávěrka 15. 7. 2013.
Bod 9. Klubové šampionáty
Klubový šampion mladých Lamont Od Dvou lvů maj. Kateřiny Novákové. Klubový šampion Grynia
Black Sagitta majitelky Luďky Kadeřábkové. GRATULUJEME!!
Bod 10 Noví členové Nikola Bochová, Michal Chvátal

Konec schůze: 18,30 hod

zapsala: Renáta Bočanová

Příští schůze: 18. 9. 2013 od 16ti hod v klubovně ZKO Klánovice (v případě nahromadění neodkladné
agendy v období prázdnin by se výbor sešel dne 14. 8. 2013 od 16 hodin tamtéž).

