
Zápis z výroční členské schůze České asociace sleddog sportů  
18.5.2013 Kladno 
 
Přítomní členové 
Individuálové:  
Renata Válková, Milan Stejskal 
(omluven Tomáš Stejskal) 
Noví členové: Šimon Cipro, Michal Tobiášek 
 
Sprint: Jiří Nešněra, Jiří Trnka 
Dagmar Nešňěrová, Slavomír Pavlík 
(omluven Jiří Trnka ml.) 
Nový člen: Jiří Krejčí 
 
Mid+long: Martin Levíček, Helena Levíčková,  
Martin Vrtěl,  
(omluven Vít Kolátor) 
Noví členové: Václav Zetek, Jana Zetková, Radek Havrda, David Jerie 
 
Hosté: Michal Šefrna, Lukáš Čechura, Michal Ženíšek - TJ Sokol Maxičky 
Jiří Mencák, Ivo Vacke 
 
 
Jednání: 

1. Přijímání nových členů  

1.1. Způsob přihlášek a přijímání: 
Shoda přítomných členů: Noví žadatelé budou přijati na základě jejich přítomnosti a jejich 
přihlášky. 

1.2. Přijímání členů Sokola: Návrh (Havrda) Zadat rozbor situace právníkovi ČSTV –  
Úkol – zda mohou být členové Sokola členy ČASS, zjistí Krejčí do 31.5.2013 

1.3. Přijímání nových členů – hlasování v podsekcích: 
Podsekce indiv. Cipro, Tobiášek jednohlasně přijati 
Podsekce sprint: Krejčí přijat, Ivo Vacke zamítnut (bez zdůvodnění) 
Podsekce mid-long: Zetek, Zetková, Havrda, Jerie – jednohlasně přijati 
 

2. Hospodaření 

2.1. Zpráva o hospodaření – Jiří Nešněra 

2.2. Podnět – Michal Šefrna – závodu Mísečky poskytnuta pouze dotace 2500 Kč. Výbor prověří 
Předsedové obou sekcí vejdou v jednání s předsedou TJ Sokol Maxičky a doladí financování.  
Termín 18.6.2013 

2.3. Podnět – Jana Zetková – závod který čerpá dotaci musí tyto peníze patřičně vynaložit – 
Šediváčkův long – připomínky k úpravě trati, není sláma na bivaku. 
Závěr: Závod, který čerpá dotaci, musí mít explicitně určeného TD, u kterého mohou závodníci 
reklamovat nedostatky zvlášť ve smyslu ochrany zvířat nebo bezpečnosti. 
 

3. Licence 

3.1. Rozhodnutí – nerozšiřovat povinou aktivovanou licenci i na závody III. Třídy. 
STK vypracuje postup  pro seznámení nových závodníků pořadatelem tak, aby byla zachována 
bezpečnost. 
Návrh:  Na závodech III. třídy dbát na povinnou  schůzku závodníků  

Dbát na seznámení závodníků a ŘO a stvrzení podpisem. 

3.2. Závody pořádané mimo SSPS – snaha o zastřešení těchto pod SSPS – termínový kalendář, 
propozice, řády, výsledky (Levíčková – prosba o termíny a výsledky Hills cupu) 
 
 



3.3. Stížnosti na pomalé vydávání a hlavně na nepřehledný způsob kontroly aktivace licencí.  
Systém není postaven na kontrolu aktivace licencí.  
Návrh Šimon Cipro: Nechat vypracovat on-line webovou aplikaci na správu licencí a aktivací jako 
modul včleněný do současného systému mushingu. Předpokládaná cena 10 tis. Kč, Termín pro 
zpracování návrhu – Cipro-  20.6.2013 
STK se k návrhu vyjádří 
 

4. Připomínky: 

4.1. Pravidla - Třídy podle počtu psů – závody na sněhu: Navržena úprava: Pořadatel NEMUSÍ 
VYPISOVAT třídu 6 a 8 psů zvlášť na různých tratích, může vypsat jen třídu 8 psů (tj. pro 6-8 psů) 
na kratší trati (jako pro 6 psů). Projednat s STK 

4.2. Nešněra -  Hromadný start - Pořadatelům doporučen tam kde jsou pro něj podmínky, 
přispívá k zatraktivnění 

4.3. Vacke – obnovení činnosti STK 

Závěr: o každém jednání STK bude pořízen a zveřejněn zápis 

4.4.  Vacke – kontrola účetnictví – zřídit KRK v ČASS 

Nešnera, Krejčí – pro hospodařeni ČASS a SSPS je kontrolním orgánem druhá sekce – ČMSKSP. 

KRK může být zřízena, ale bez kvalifikovaných členů postrádá smysl. Pro KRK nenalezeni členové. 

Zřízena poradní skupina – Krejčí, Čechura, Vacke, Cipro – přepracování stanov dle nového obč. 
zákoníku 

4.5. Jiří Mencák – bylo mu zamítnuto přijetí nového klubu se zdůvodněním že není žádoucí 
zbytečně rozšiřovat počet nových klubů a že nový klub se nevěnuje výhradně mushingu. 

Sekce zpracuje návrh pro STK –směrnici pro přijímání nových klubů, možnost že mushingu by se 
věnovala jen část klubu (zrušit stop-stav). Termín 31.5.2013 

4.6.  Havrda – Ledová jízda jako atyp dostává dotaci pouze 10 tis. Kč, což je v nepoměru 
k jejímu významu a tradici 

Výbor navrhne přehodnocení směrnice o dotacích pro závody 

4.7.  Pavlík – upozornil na nedostatky při závodě Bystřec. (mj. nevhodné chování hlavního 
pořadatele – špatná vizitka mushingu) 

STK projedná řešení konkrétní i obecné. (např. dbát na roli TD, pro příští rok na Bystřeci pouze II. 
Třída) 


