
Klub Tibetské dogy ČR, z.s. 

Na Štěpnici 115, Horní Bučice 

285 71  VRDY 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KTD ČR, z.s. V CHOŤOVICÍCH  

KONANÉ DNE 9. ZÁŘÍ 2017 

 
PROGRAM SCHŮZE: 
 

1. Zahájení Členské schůze KTD ČR, 
2. Slovo předsedy KTD ČR, 
3. Slovo jednatelky KTD ČR, 
4. Informace poradkyně chovu,  
5. Informace pokladníka o financích klubu 
6. Revizní a kárná komise 
7. Volba náhradníka do Revizní a kárné komise, 
8. Diskuze, 
9. Závěr Členské schůze KTD ČR. 

 
 
PRŮBĚH SCHŮZE: 
 

1. Zahájení Členské schůze KTD ČR 9.9.2017 v 17 hodin, přítomno 12 členů. 
 

2. Slovo předsedy KTD ČR 
 Přivítaní členů na schůzi a poděkování za jejich účast. 
 K 8.9.2017 byla zvolena nová jednatelka Klubu – Mgr. Renata Pavlíková. Bývalá 

jednatelka ukončila na vlastní žádost funkci jednatelky. Důvodem ukončení bylo 
nesplnění důležitého úkolu pro KTD ČR. 

 Tomáš Douda přebírá úkol a vyřízení věci u rejstříkového soudu místo 
předcházející jednatelky sl. Pačesové. 

 Razítka bývalé jednatelky budou odeslána na adresu Tomáše Doudy, jakmile 
dorazí, předseda předá nové jednatelce. 
POZN.: Razítka dorazila v KT 39 a budou odeslána nové jednatelce. 

 Letošní rok byly dvě úspěšné klubové akce, předseda klubu poděkoval všem za 
velkou pomoc při organizaci. 

 Příští rok jsou v plánu dvě klubové výstavy. První 12.5.2018, posuzovatel pan 
Eichhorn. A druhou podzimní klubovou výstavu bude posuzovat pan Václavík -
8.9.2018 

 U jarní klubové výstavy se bude výbor ještě zaobírat, zda bude pan Eichhorn 
posuzovat celou výstavu včetně bonitace, nebo zda se bonitace udělá zvlášť. 
Bonitace by se mohla posoudit jiným posuzovatelem z ČR. Závisí na poštu 
přihlášených a to jak na výstavu, tak na bonitaci nebo uspořádání např. 
klubového setkání s bonitací – bude řešeno na výborové schůzi. 

 Do listopadu 2017 se bude připravovat nový zpravodaj.  
Úkol: 2 články od nové jednatelky jako příspěvek do katalogu. 



Zpravodaj bude rozeslán nejpozději do Štědrého dne všem členům.  
Kdokoliv bude chtít do zpravodaje přispět, má možnost. 
 

3. Slovo jednatelky KTD ČR 
 Poděkování za důvěru při volbě nové jednatelky. 

 

4. Slovo poradkyně KTD ČR 
 Chovatelská sezóna 2016/2017 – 31 krcích listů, narozeno 143 štěňat, řádně 

zapsáno na plemenné knize. 
 3 zahraniční krytí. 
 O pomoc při hledání krycího psa byla poradkyně chovu požádána 1x 
 Na sezónu 2017/2018 – vydáno 19 krycích listů k dnešnímu dni. 
 Poradkyně chovu informovala o nově schválených Klubových šampionátech a to 

Klubový šampion štěňat a Klubový grand šampion – bližší informace budou 
dostupné na webu KTD ČR. 

 Pan Forman navrhuje zpřísnění chovných podmínek psů a fen - uchovnění  
na známku výbornou, povinnost DKK a DKL, aby bylo alespoň 5 výstav.  
Pan Forman osloví i paní Feistauerovou (poradkyně KCHMPP) a dále bude 
postupováno dle výsledku jednání. 
 

5. Slovo pokladníka KTD ČR 
 Finanční situace se zlepšila, stav je progresivní. Rozpočet je každoročně 

vyrovnaný, díky účasti na výstavách.  
 Placení členských příspěvků je každoročně do 15.3. Po 15.3. pan Lučaník obešle 

e-mailem všechny, co zapomněli, aby zaplatili a ti, co nechtějí pokračovat  
s členstvím, aby nám to oznámili. 
 

6. Revizní a kárná komise 
 Po dohodě s předsedou klubu informovala Revizní a kárná předsedkyně paní 

Adélu Schneiderovou, že neměla zaplacen příspěvek a nadále byla v Revizní  
a kárné komisi. Telefonicky jí bylo sděleno, že odstupuje z funkce. Písemně 
zatím nebylo oznámeno. Od 1.7.2017 je tedy v komisi původní náhradník, 
Tereza Kadlecová. 

 Předsedkyně Revizní a kárné komise bude informovat Výbor o zaslání písemného 
stanoviska RaKK paní Adéle Schneiderové. 

 Komise je nyní složena z: Petry Krejčové (předsedkyně), Terezy Kadlecové  
a Moniky Burianové. 
 

7. Volba náhradníka do Revizní a kárná komise 
 Je nyní potřeba dorovnat náhradníka Revizní a kárné komise – členové výboru  

navrhli jako náhradníka RaKK paní Barboru Staňkovou. Zdrženi hlasování: Tomáš 
Douda. Proti: 0, ostatní členové se vyjádřili PRO. Odlhlasováno, schváleno. 
 

8. Diskuze 
 Člen klubu Petr Kupf pozval na malé setkání Tibetských dog + volná zábava  

s představením nového krmiva. Domluveno ubytování. Info viz obdržený leták. 
Přihláška na akci - hlásit e-mailem (viz leták). 

 Návrh na oslovení rozhodčích pro rok 2019 – p. Havelka (SK) a p. Jančík (CZ). 
 

9. Závěr Členské schůze KTD ČR 9.9.2017 v 18:00 hod, přítomno 11 členů. 
 
 
Zapsala: Adéla Vejtrubová 
Za správnost: Ing. Tomáš Douda, DiS., Mgr. Renata Pavlíková, Lenka Schneiderová. 



Příloha č. 1 – Zpráva poradkyně chovu (sken kopie) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Příloha č. 2 – Prezenční listina (sken kopie) 

 


