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Vážení členové Klubu chovatelů Collií a Sheltií,
blíží se nám konec volebního období stávajícího výboru a s ním přichází volba výboru
nového. Mám za sebou první období své působnosti ve výboru našeho klubu a po zhodnocení
si dovoluji znovu kandidovat. Tímto bych se Vám ráda stručně představila a seznámila
se svou činností nejen ve výboru.
Členkou klubu jsem od roku 2008, kdy jsem si pořídila svou první dlouhosrstou kolii a
začala plně pronikat do kynologického života od výstav až ke sportu, který se postupem času
stal naší aktivitou číslo jedna. O dva roky později jsem podlehla i kouzlu plemene šeltie a
pořídla si druhého pejska a nakonec přibyla i fenečka kolie, která snad bude jednou i
zakladatelkou mého chovu. O chov kolií a šeltií se zajímám komplexně, přičemž v klubu se
mimo řešení běžných záležitostí, a pomoci s klubovými soutěžemi Sportovní pes roku a Pes
roku, snažím věnovat především tomu, čemu nejvíc rozumím a to jsou psí sporty. Mám za
sebou pořádání Agility Collie Cupu, spolupořádání MČR kolií v agility a dva ročníky Agility
Collie & Sheltie Cupu, přičemž v tom posledním v roce 2016 se podařilo naplnit kapacitu
závodu koliemi a šeltiemi do maxima, z čehož máme velkou radost. Mimo organizace závodů
také každým rokem pomáhám s pořádáním sportovního táboru pro kolie a šeltie a to Letního
výcvikového táboru Léto s Lassie, kde zároveň působím i jako výcvikář. Jelikož zájem o psí
sporty velmi vysoce narůstá, máme v plánu přidat další zajímavé sportovní akce a soustředění
např. Herding Collie & Sheltie Cup. Zkrátka budu se i nadále zasazovat o to, aby naše
plemena měla možnost ukazovat svoji sportovní stránku a zdokonalovat ji, protože sport je to,
co prověří povahu i zdraví jedince.
Ráda bych se také zasadila o to, aby naše plemena nebyla jedna z těch posledních,
která nemají k chovnosti povinná žádná zdravotní vyšetření. Myslím, že v prvním kroku není
třeba požadovat vyšetření všeho, co momentálně věda umožňuje a také, že by nebylo hned
nutné na základě jeho výsledků zakazovat použití jedinců v chovu. Důležitá je v prvé řadě
informovanost. Budoucí majitelé štěňat mnohdy vůbec netuší, že je třeba se o nějakou
genetickou stránku svého pejska a jeho rodičů zajímat a mohou tak pak doplatit na pohodlnost
chovatele, který vyšetření neprovádí (např. v souvislosti s MDR1). Pro chovatele, kteří
dobrovolně své psy testují se nejedná o nic nového, ale pokud se podaří přimět i ty co tak
dosud nečiní, bude to přínosem nejen pro chov, ale také to bude pro zájemce o kolie a šeltie
signálem toho, že rozdíl v přístupu k chovu mezi psy s průkazem a bez průkazu původu je
vždy.
Děkuji Vám za přečtení mých řádků. S pozdravem Veronika Kučeriková

