Zápis on-line schůze 12.4.2021 18:30
Přítomni: MVDr. Vladimír Fiala, Tereza Knedlhans, Jitka Gogolínová, Martina Součková, Zdena
Seligerová, Libuše Kucková, Dagmar Laníková, Jana Lišková a Martina vyhlídková, za KRK Mgr. Dana
Fialová
Ročenka – předpokládaný termín vydání květen 2021
Stanovy – on-line schůze ke stanovám je plánována na 22.4. 17:00
Webinář – KCHCS uspořádá webinář s handlerkou Katkou Pánkovou 28. 4. 2021 v 18:00 pro členy
KCHCS zdarma, pro nečleny cena 300,-Kč.
Webinář s MVDr. Beránkem i s Katkou Pánkovou zajistí M. Součková a M. Vyhlídková
Členská schůze je plánována na 19. 6. 2021 v Hotelu Benica, Ke stadionu 2045, Benešov
Jednání s MSKCHCS a SHELTIE Clubem dospělo k závěru a byly podepsány dodatky ke společným
minimálním chovným podmínkám viz. příloha tohoto zápisu.
Bonitace 1. a 2. 5. 2021 Poříčí nad Sázavou – bonitace bez povinné výstavy. Rozhodčí Jitka Gogolínová
uzávěrka přihlášek je 28. 4. 2021
Aktualizace zápisního řádu - doplnění o změny v zápisním řádu ČMKU a další potřebné náležitosti.
Aktualizace bonitačního řádu – doplnění o potřebné změny zajistí + vytvoření bonitační směrnice do
19. 4. 2021 M. Vyhlídková a M. Součková
KV Horní Počernice 5. a 6. 6. – areál zajištěn, přihlášky spuštěny, ostatní přípravy probíhají.
Informace z DPK:
Ve vrhu dlouhosrstých kolií po Monsolana Sundevon a Nobles zlatá Dominance došlo
k mnohačetnému výskytu závažných očních vad ( 6 štěňat ze 7-mi má vrozenou kataraktu). Výbor
klubu z tohoto důvodu nesouhlasí s případným opakováním spojení Monsolana Sundevon a Nobles
zlatá Dominance a doporučuje příští eventuelní spojení realizovat u chovného páru nepříbuzného
minimálně do 3. generace. Chovatelka bude informována doporučeným dopisem – zařídí Tereza
Knedlhans
Došlá pošta – DPK paní Dita Ungerová oznámila pozdní podání prvního podání na DPK, jako důvod
uvedla karanténu. Výbor klubu nepovažuje karanténu jako relevantní důvod pozdního podání
přihlášky vrhu. První podání lze podat elektronicky formou e-mailu nebo přes genealogii . Výbor
klubu uděluje za opakované porušování zápisního řádu chovatelce důtku a zvýšený administrativní
poplatek za zápis vrhu 1000,-. Chovatelka bude informována doporučeným dopisem – zařídí Tereza
Knedlhans

Konec 20:30

