
Zápis z výroční členské schůze České asociace sleddog sportů  
25.6.2011 Tři Studně, Horník 
 
Přítomní členové 
Individuálové: Milan Stejskal,  
Tomáš Stejskal (p.m.) 
Noví členové: Vendula Pekárková, Renata Válková.  
(Chybí 1x- -Dušan Erbs, Jaroslav Lichtenberg) 
(Členství ukončila Ilona Erlebachová, Pavel Šarkovský) 
 
Sprint: Jiří Nešněra, Jiří Trnka St., 
Dagmar Nešňěrová Jiří Trnka ml., Slavomír Pavlík 
Noví členové:Trnková Gabriela 
(Chybí 1x Pavel Zvolský,  Jiří Krejčí, Milan Bohatý)  
 
Mid+long: Martin Levíček, Hela Levíčková ,  
Michal Merhaut,. Martin Vrtěl, Pavel Pfeifer (p.m), Erika Pfeiferová (p.m.) 
Noví členové: Vít Kolátor 
(Chybí 1x Radek Havrda, Martin Bílý, Pavel Mazánek, Ctirad Tyroler) 
(Členství ukončil David Jerie,) 
 
 
Jednání: 
1. Přijímání nových členů – viz Noví členové výše 
 
2. Zpráva z ESDRA kongresu – J. Nešněra: 
- ESDRA jedná o ukončení činnosti a převedení pod IFSS. Tento krok je nutný, pokud chceme usilovat 
o zařazení mushingu jako olympijského sportu (jen jedna organizace) 
Nyní bude probíhat tříleté přechodné období. 
Budou fungovat sekretáři pro jednotlivé kontinenty a bude platit zákaz majorizace. 
- řešeny starty čistokrevných (ano, jako doplňkové kategorie) 
- finančně – budeme platit jen jedno členství 
- Návrh na zpracování pravidel pro olympijský model 
Úkol – snížit poplatek na IFSS na 1 hlas (J, Nešněra?) 
 
3. Info o hospodaření (podklady J. Krejčí) 
Hl. účet  1.995.000 Kč 
Prov. Účet 85.000 Kč 
Příjmy rok 2010  270.000 Kč 
Výdaje  230.000 Kč 
Předpoklad příjmů na další roky: 0 
Hledat další možnosti financování – sponzor, reklama na webu? 
 
4. Návrhy: 
Pavlík – zrušení či snížení dotací na závody na suchu, MR zachovat 
Závěr – jednat o snížení dotací na závody 
 
Nešněra - Přehodnotit dotace na atypy – atyp by měl mít daný rozpočet a odsouhlasený plán, měl by 
žádat každou sezónu 
Stanovit pevnou část pro závody na sněhu, při požadavku o navýšení jednat s STK 
Závěr: Aby každý pořadatel (standardní i atyp) měl dopředu jasno, na jaký příspěvek má za splnění 
podmínek nárok 
 
Nešněra: hledání nových zdrojů financí – zpoplatnění DID, RZT, bez zaplacení by závodník nebyl 
hodnocen v MR (od 2013) 
Trnka – hledat jiné zdroje 
Závěr – Upřednostnit jiné zdroje financování než zpoplatnění DID, RZT 
 
Stejskal: pokud pořadatel chce získat dotaci na svůj závod, musí přijet na schůzi v září 



-tlumočit sekci čistokrevných 
 
5. Volby výboru individuáli: 
STK: Milan Stejskal 
Výbor: Renata Válková (ve spolupráci s Vendulou Pekárkovou) 
 
9. Úkoly pro příští období.  
- Některé závody (zastřešené sokolským klubem) se nepořádají podle platného ZŘ avšak podle Řádu 
ochrany zvířat SSPS – hledat nekonfliktní cesty nápravy 
- Dokončit ZŘ (Levíčková) 
- Zjistit, zda nový ZŘ musí být také schválen a registrován jako původní ZŘ (Nešněra) 
Vendula Pekárková – monitorovat vkládané propozice závodů, upozorňovat výbor na nesrovnalosti 
Renata Válková – seznámení s problematikou mezinárodního kontaktu (zatím místo Soni Klikarové 
řešila Levíčková) 
- Apelovat u pořadatelů na rozumné řazení startovní kategorií (Pekárková, Válková) 
 
10. Debata nad připravovaným ZŘ 
 
Zapsala Hela Levíčkvá 
 


