
Zápis ze schůze Výboru Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska  

 

Datum a místo konání: 12. 11. 2022, Praha 

Přítomni: Jitka Kratochvílová, Bc. Vladimíra Toplaková, Michaela Weidnerová, Michaela Čermáková, Kateřina 

Šmejkalová DiS, Ing. Petra Víšková, Monika Hečová, Zdenka Matoušková 

Omluveni: Luďka Siegrová, Lada Kománková 

Hosté: Radek Šmejkal, Miroslav Fabiánek  

 

Program: 

1. Na bonitaci a svodu dorostu 12. 11. 2022 na Hagiboru (Praha) proběhlo 40 bonitací, 17 svodů, 45 

vyšetření očí, 41 vyšetření patell, 71 vyšetření srdcí, 31 DNA stěrů. Děkujeme veterinárním specialistům i 

všem zodpovědným chovatelům, kteří zdravotní vyšetření absolvovali. 

• Termíny dalších řádných bonitací s přítomností veterinářů: Praha Hagibor 11. 3. 2023, Zbýšov 

v Čechách 5. 8. 2023, Radíkov u Olomouce 9. 9. 2023, Praha Hagibor 11. 11. 2023. 

2. Výbor byl jednatelkou informován o dalším rozšíření členské základny – ke 12. 11. 2022 činí 360 členů. 

3. Výbor i přítomní zástupci revizní komise odsouhlasili nákup nových výstavních koberců v celkové ceně do 

25 000,- Kč (ideálně 4 pruhy o rozměru 2x16m, v zelené barvě).  

4. Jarní Klubové výstavy proběhnou 20. a 21. 5. v Kutné Hoře, v kulturním domě Lorec.  

• V jednání jsou posuzovatelé Ian Sidgwick a Jennifer McAlpine z Anglie. 

• Organizací jsou pověřeny Luďka Siegrová a Michaela Čermáková.  

• Katalog bude v tištěné i elektronické podobě. Pro zájemce nabízíme možnost inzerce – celá strana 

500 kč (černobílá) – objednávky a podklady přijímá kratochvilova@cavalierclub.cz   

• Přihlašování bude spuštěno začátkem roku 2023. 

5. Podzimní klubová výstava proběhne 23. 9. 2023 v zastřešeném prostoru na Moravě – konkrétní místo 

bude upřesněno začátkem roku 2023.   

• Osloveni jsou posuzovatelé Günilla Kühni ze Švýcarska a Wil Schrander z Holandska. 

6. Výbor se vynasnaží najmout na všechny klubem organizované výstavy v roce 2023 profesionálního 

fotografa – v jednání jsou J. Černohorská, T. Mudrochová a M. Irglová. 

7. Výbor projednal dramatický nárůst nákladů, zejména pronájmů, dopravy, tisku, poštovného apod. Díky 

dobrému hospodaření v uplynulých letech se rozhodl část nákladů kompenzovat z rezerv a pro rok 2023 

navýšit jen některé poplatky a to mírně: 

• Členské příspěvky na rok 2023 zůstanou ve stejné výši jako v roce 2022.  

✓ Prodloužit členství na rok 2023 a uhradit zvýhodněný příspěvek je třeba do konce ledna 
2023. Po tomto datu dostanou ti, kdo si členství neprodloužili včas, status: člen- 
neaktivní a bude jim omezen přístup k informacím na stránkách. Znovu-aktivace je od 1. 
února možná pouze v režimu nového členství se standardní výší členského příspěvku. 

• Výstavní poplatky budou pro rok 2023 zvýšeny na 600 Kč za dospělé jedince vč. třídy mladých a na 

300 Kč za štěňata, dorost a veterány.  

• Poplatek za bonitaci se vzhledem ke zdvojnásobení nájmů pro rok 2023 zvýší na 700 Kč pro členy 

klubu, pro nečleny klubu na 1400,- Kč. Poplatek za svod dorostu bude v roce 2023 činit 300 Kč pro 

členy, 600 Kč pro nečleny.  

• Platby veterinářům budou zveřejněny po dohodě s jednotlivými specialisty do konce roku 2022. 

• Účast na klubových webinářích zůstává pro členy zdarma, pro nečleny se účastnický poplatek 

zvyšuje na 200,- Kč / 10 Eur. 

8. Klubová ročenka za výroční rok 2022 (publikovaná v roce 2023) zůstane v tištěné podobě.  

• Přípravou ročenky je pověřena M. Weidnerová - zjistí možnost spolupráce s D. B. Jugasovou na 

grafické podobě a bude dohlížet na dodržování termínů a efektivního rozsahu příspěvků.  
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• Kluboví referenti dodají shrnutí a příspěvky za své agendy do konce února 2023, hlavní poradkyně 

chovu do konce března 2023.  

• Formát ročenky zůstává stejný, cena inzerce 1000 Kč za celou stránku (A4 na šířku), 500 Kč za 

půlstranu (A5 na výšku). Objednávky a podklady zasílat na weidnerova@cavalierclub.cz  

• Na podobu ročenky pro další období – tištěná vs. elektronická – bude vypsáno referendum (zajistí 

P. Víšková v průběhu roku 2023, po vydání nyní připravované ročenky). 

9. Podklady na klubové šampiony a veterány je třeba zaslat bonitační reference 

(kratochvilova@cavalierclub.cz) nejpozději do konce ledna 2022. Ve stejném termínu je také třeba zaslat 

podklady do soutěže Sportovec roku na zuzcim@seznam.cz. 

10. Výbor schválil a zástupci revizní komise odsouhlasili investici do pořízení: 

• 2 tiskáren pro hlavní poradkyni chovu a pro bonitační referentku. M. Fabiánek byl pověřen 

výběrem vhodného zařízení z hlediska kvality tisku a požadovaných funkcí.  

• 2 notebooků a 2 externích hard-disků pro ekonomku klubu a bonitační referentku, v hodnotě 

každý do 30 000,- Kč. 

11. Klub obdržel a vzal na vědomí zprávu ČMKU o dvou čekatelkách na funkci rozhodčí pro posuzování 

exteriéru kavalír king charles španělů, kterými jsou Michaela Hroncová a Zuzana Gladišová.  

12. Vzdělávací referentka informovala o dalším ročníku webinářů. Od listopadu 2022 do června 2023 je jich 

v plánu 10, přibližně jednou za 3-4 týdny. Pro maximální informovanost členů budou termíny a témata 

zasílána i emailem, vždy po spuštění rezervace.  Předběžně jsou předjednány středy 19:00 – 20:30: 

✓ 9. listopadu (Psí hlavolamy pro zábavu, oddech i řešení problémů  – L. Ležalová, proběhlo) 

✓ 14. prosince (Měkké patro a další problémy v dutině ústní -  MVDr. M. Čáp) 

✓ 11. ledna (Jak se připravit na svod, bonitaci a první výstavy – M. Čermáková) 

✓ 1. února (Onemocnění mitrální chlopně u KKCHŠ – MVDr. T. Weidenhöfer) 

• Další témata a termíny budou zveřejněna postupně po dohodě termínů s přednášejícími. 

V jednání jsou např.: 

✓ Hluchota u kavalírů a další problémy sluchového aparátu (MVDr. Ž. Bolardtová) 

✓ Jak na drápky (M. Vondráková) 

✓ Psychosomatika ve veterinární medicíně aneb jak souvisí zdraví s psychikou kavalírů (MVDr. 

M. Martincová) 

✓ Páni kluci v reprodukci a nejen v ní  (V. Tichá), a další. 

• V červnu 2022 proběhla anketa s cílem zhodnotit spokojenost s dosavadními webináři (od 

prosince 2020 do června 2022 jich proběhlo 20). Naprostá většina hlasujících hodnotila webináře 

vysoce pozitivně (průměrná známka 9,5 z 10). Vzdělávací referentka přihlížela k námětům 

hlasujících při přípravách nadcházející série webinářů, vč. nejžádanějších témat k opakování – 

např. onemocnění srdce, zdraví vs. standard kavalíra, aj.  

• Abychom mohli i nadále přinášet členům zajímavá a různorodá témata v této kvalitě, frekvenci a 

za takto výhodných podmínek, bohužel nemůžeme vyjít vstříc žádostem o nahrávání webinářů s 

ohledem na duševní vlastnictví přednášejících a GDPR.  

13. L. Kománková a M. Hečová zjistí možnost využití kynologického areálu Židlochovice pro klubové účely. 

14. Na dotaz z řad členů klubu zjistí Z. Matoušková do konce listopadu podmínky pro příjem daňově 

odpočitatelných darů klubem.  

15. Vzdělávací referentka je v kontaktu s pořadateli mezinárodní kynologické konference MET s cílem opět 

zajistit členům klubu zvýhodněné podmínky účasti. Předpokládaný termín konference je březen nebo 

duben 2023. 

 

Zapsala Petra Víšková, Praha 12. 11. 2022 
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