Výborová schůze dne 25.9.2016
Přítomni: MVDr. Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Jitka Gogolínová, Lucie Kučerová, Dagmar
Laniková, Veronika Kučeriková, Šárka Dreslerová
Omluveni: Vilemína Kracíková, Tereza Matoušková

1/ Klubové výstavy na rok 2017






Klubová výstava Humpolec 2017 k výročí klubu bude 3. 6. 2017
Na výstavu jsou v jednání rozhodčí ze země původu
Na neděli je plánován workshop + oslava výročí klubu
Speciální výstava Mladá Boleslav bude 11.11. 2017
Veronika Kučeríková navrhla možnost spojit SV se Sheltie Collie cupem a přesunutí do
Brněnské haly Zetor kde je umělá tráva a hala je krytá

2/ Prodloužení chovnosti fen nad 8 let věku
Na schůzce 3 klubů byla diskutována otázka prodloužení chovnosti fen nad 8 let. Kluby se shodly, že
pro prodloužení chovnosti kromě podmínek o kterých hovoří zápisní řád čmku nebo řády klubů by
měla být zvažována početnost vrhů i počet štěňat ve vrzích dané feny do 8 let stáří.
Kluby navrhují, aby žádost o prodloužení chovnosti byla zamítnuta fenám, které již odchovaly 5 vrhů.
Výbor hlasoval o schválení : souhlas všichni
Při žádosti o prodloužení chovnosti musí žadatel využít formuláře uvedeného na webu klubu.
Formulář bude kromě potvrzení od veterináře obsahovat počet vrhů a počet odchovaných štěňat.
Při schvalování žádosti o prodloužení chovnosti bude přihlédnuto k počtu odchovaných štěňat dle
průměru pro jednotlivého plemeno
Vytvořit žádost o prodloužení chovnosti feny a umístit jí na web : Gogolínová

3/ Zpráva o Výstavě v MB – přihlášeno je 85 zvířat
Pracovníci do kruhu jsou zajištěni
Bonitaci budou dělat posuzující rozhodčí po ukončení posuzování KK

4/ Prodloužení chovnosti
Předseda klubu informuje výbor o prodloužení chovnosti DK – Blond Chejen EA
Předseda klubu informuje výbor o prodloužení chovnosti SHE – Popelka z Karlova hrádku

5/ Odvolání k výsledku bonitace
Viz. Email ( příloha zápisu)
Hlasování:
Pro odvolání (tzn. Pro změnu na doporučen k přeregistraci) : 2
Proti odvolání ( tzn. Že zůstává výrok nedoporučen k přeregistraci) : 4
Zdržel se hlasování : 1
Odpověď zajistí pan předseda

6/ Výbor klubu vzpomenul na dlouholetého člena klubu pana Miloslava Koubka, který zemřel po
těžké nemoci v 73 letech

7/Žádost o prošetření správnosti rodokmenu psa Samba Black Joker v. Wengerhof
Na základě žádosti, kterou klub obdržel, byly k jednání výboru přizvány pí. Martina Součková a
majitelka výše zmíněného psa pí. Markéta Hrušková
KCHCS osloví německý klub s žádostí o potvrzení výsledku MDR1 u psa Jolly Joker v. old Tom.
A zároveň požádá o spolupráci při objasnění původu jeho syna Samba v. Wengerhof vyšetřením na
paternitu dle možností a zvyklostí VHD
KCHCS také osloví švýcarský klub s žádostí o potvrzení genetického výsledku matky Rainshade turn
the Tide a zároveň požádá o spolupráci při objasnění původu psa samba vyšetřením na paternitu dle
zvyklostí a možností švýcarského klubu
Pan předseda napíše žádosti a předseda revizní komise zajistí překlad a pan předseda zajistí rozeslání
na příslušné instituce
Přítomná Ing. Martina Součková se na místě vyjádřila, že náklady na genetická vyšetření Samby tedy
vyšetření na paternitu v zemích původu je ochotna uhradit. Tato informace bude i uvedena
v žádostech na oba zahraniční kluby.
V současné době KCHCS nadále považuje psa Samba za chovného psa s možností uplatnění chovu
v ČR

8/ Genealogie předání dat
Dle vyjádření jednatelky klubu nebyl předán seznam pro genealogii. S MVDr. Evou Fialovou bylo
domluveno prodloužení termínu dodání dat do konce října
9/ Zápis do PP HD
Výbor klubu se shodl, že chceme do PP zapisovat hodnoty obou kloubů u vyšetření DKK
PK ČMKU – zpracuje Gogolínová
10/ info 20.11. 2016 Agility Collie & Sheltie Cup

Kynologická hala Brno, rozhodčí Lenka Pánková
Podrobnosti zde: http://agility-collie-sheltie1.webnode.cz/uvod/
11/ Výzva na web klubu na kandidáty do výboru.
Kandidáti do výboru dodají kandidaturu do výboru klubu nejpozději do 30. 11. 2016
Zajistí Lucie Kučerová
Další termín výborové schůze : 11. 12. 2016

