
Klub Tibetské dogy ČR 

Na Štěpnici 115, Horní Bučice 

285 71  VRDY 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE V RATENICÍCH  

KONANÉ DNE 13. ZÁŘÍ 2014 

 
PROGRAM SCHŮZE: 
 

1. Zahájení Členské schůze KTD ČR, 
2. Slovo předsedy KTD ČR, 
3. Slovo jednatelky KTD ČR, 
4. Informace pokladníka o financích klubu, 
5. Informace poradkyně chovu, 
6. Diskuze, 
7. Závěr Členské schůze KTD ČR. 

 
PRŮBĚH SCHŮZE: 
 

1. Zahájení Členské schůze KTD ČR 13.9.2014 v 16:00 hod. 
 

2. Slovo předsedy Klubu Tibetské dogy České republiky 
 Přivítaní členů na schůzi, 
 Opětovné poděkování předsedy KTD ČR, které již proběhlo při zahájení 

klubové výstavy v Ratenicích, 
 Probrání změn ve Výboru v roce 2014 – stávající člen Výboru p. Hlavatý 

na vlastní žádost odstoupil, proto byly osloveny náhradnice sl. Pačesová 
a p. Adámková. Sl. Pačesová přijala nabídku Výboru KTD a nastoupila 
za p. Hlavatého. Paní Adámková odmítla nabídku a nadále zůstává 
náhradnicí do Výboru a spravuje klubový web, 

 předseda KTD ČR Ing. Tomáš Douda, DiS. zajistí zveřejnění žádosti 
na web klubu o zasílání příspěvků do zpravodaje od členů KTD ČR, 

 Informace o administrativě Klubu a úkonech týkajících se výstav (MV, NV, 
KV) a chodu Klubu, 

 Informace o souhlasu s delegací rozhodčích na KV v roce 2015 – 
KV 16.5.2015 – p. Béla Siklósi z Maďarska, SV 12.9.2015 p. Karel Hořák, 
ČR. 
 

 Členka klubu sl. Pauchová vznesla žádost na možnost konání KV jednou 
ročně na území Moravy – předseda klubu tedy požádal sl. Pauchovou 
o zajištění veškerých potřebných informací a podmínek (místo, podmínky 
nájmu, dostupnost, atd.) pro projednání této žádosti Výborem klubu. 

 

 



3. Slovo jednatelky Klubu Tibetské dogy České republiky 
 Omluva jednatelky pí Lenky Schneiderové za neúčast při Členské schůzi 

KTD ČR, plná moc pro jednání a rozhodování byla předána předsedovi 
KTD ČR – Ing. Tomáši Doudovi, DiS., 

 Předseda poděkoval jménem jednatelky Výboru KTD ČR za jeho práci, 
 Poděkování sponzorům za jejich spolupráci na KV v roce 2014. 

 
4. Informace od Pokladníka Klubu Tibetské dogy České republiky 

 Informace o stavu účtu, 
 Informace o hospodaření Klubu. 
 v současnosti má KTD 98 členů, z důvodů šetření proběhlo hlasování 

o striktním rozesílání výstavních informací elektronicky, kdy na web 
klubu bude umístěno oznámení o tomto rozeslání: jednohlasně 
odsouhlaseno 

 podoba zpravodaje v PDF: na základě rozsahu Zpravodaje 2014 
a následné kalkulace z tiskáren bude zvolena varianta tištěná 
či elektronická (ke stažení v PDF na webu KTD, případně jeho rozeslání 
mailem): jednohlasně odsouhlaseno 

 Výbor interně projedná ceny všech stávajících poplatků a případně 
rozhodne o jejich změnách: jednohlasně odsouhlaseno 

 
5. Informace od poradkyně chovu Klubu Tibetské dogy České republiky 

 Informace o vydaných Krycích listech, počtu vrhů a narozených štěňat 
za rok 2013 - základní statistika: 126 štěňat z 18 vrhů, využito 15 různých 
krycích psů, 

 Informace o počtu uchovněných jedinců a svodu mladých za rok 2013, 
 Byla upravena bodovací tabulka pro bodování klubových šampionů - tato 

tabulka bude umístěna na webu klubu, 
 Na podnět předsedy KTD se umístí na web klubu prosba k začínajícím 

chovatelům, aby se obraceli na poradkyni chovu Ing. Staškovou o radu 
s výběrem krycího psa atd., 

 V souvislosti se změnou Občanského zákoníku byly upraveny Stanovy 
klubu – změny jednohlasně odsouhlaseny. 

 
6. Diskuze 

 V rámci diskuze vznešen podnět sl. Pauchové – viz bod 1. 
 V rámci diskuze projednáno hospodaření – viz bod 3 – rozesílka tiskovin 

KTD ČR. 
 V rámci diskuze projednávány poplatky KTD ČR – bude projednáno 

Výborem. 
 V rámci diskuze slečna Pauchová informovala o stížnostech, kterých se jí 

dostává na chov pana Jirgala ze zahraničí. Výbor KTD ČR informoval 
slečnu Pauchovou o tom, že počet vrhů ani řízený chov Stanovy KTD ČR 
neumožňují a že je na každém chovateli, kolik vrhů bude mít a je 
otázkou etiky a morálky, jak kvalitní odchovy a komu prodává. 

 

 



7. Závěr Členské schůze KTD ČR 21.9.203 v 16:30 hod. 
 
Poděkování předsedy zúčastněným a vyjádření nespokojenosti 
ke zbývající členské základně za nepřítomnost na Členské schůzi, 
která se koná pouze 1x za rok!! 

 
 
Zapsala: Lucie Pačesová 
Za správnost: Ing. Tomáš Douda, DiS., Lenka Schneiderová, Ing. Ivana Stašková 


