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Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií ze dne 17.3.2012 

Místo: Dolní Počernice 

Program: 

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 

2. Zpráva o činnosti Klubu v roce 2011 

3. Zpráva matrikářky Klubu 

4. Zpráva správce DPK 

5. Pokladní zpráva 

6. Vyhlášení klubových soutěží - Klubový šampión a Klubový šampión práce  

(V.Kracíková) + Pes Roku (KRK – Ing. Fránková) – úprava bodovací tabulky  

7. Rámcový plán činnosti pro rok 2012 

8. Sportovní Pes Roku – schválení pravidel – info, uzávěrka (V.Kracíková) 

9. Problematika bonitací – diskuze (návrh z pléna, hlasování: pro 37). 

Aktualizace stanov, bonitačního a zápisního řádu – dle dohody s druhými 

Kluby + soulad s nadřazenými řády 

10. Podpora zdraví - návrh úpravy klubových poplatků  

11. Návrh klubového kalendáře pro rok 2013 

12. Diskuze  

13. Usnesení 

14. Závěr a ukončení schůze – předpoklad ukončení v 16:30 

Přítomno 43 členů. Schůze je usnášeníschopná. 
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Volba mandátové a návrhové komise: 

návrh Jitka Gogolínová, Mgr. Dana Fialová, Lucia Nováková 

Schváleno všemi hlasy. 

Ověřovatel zápisu:  

návrh Lucia Nováková 

Schváleno počtem 43 hlasů. 

 

Zápis: 

Pavla Kůsová 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Zpráva o činnosti klubu v roce 2011 

Rozvíjející se činnost v Klubu, o které jste informování na webu Klubu a 

v zápisech z Výborů. Výbor Klubu pracoval i tento rok o 9 členech, uskutečnilo se 

5 Výborových schůzí, v souladu s rámcovým plánem práce byly Klubem zajištěny   

4 bonitace v režii Klubu a dvě klubové výstavy. Byla uspořádána i schůzka 

zástupců 3 Klubů. Tyto schůzky jsou vždy informativní a zástupci jednotlivých 

Klubů jsou prezentovány názory Klubů.  

Byly uskutečněny všechny akce sponzorované Klubem, účast na těchto akcích byla 

velmi dobrá, tudíž i letos bude sponzoring Klubu orientován na tyto akce. Mezi 

pořádajícími těchto akcí jsou i členové Výboru. 

V případě žádosti jiného Klubu o sponzoring, zastává KCHCS názor, že spolupráci 

se nevyhýbáme, ale sponzoring našeho Klubu pro jiné Kluby pod ČMKU nedáváme 

a podporujeme jen akce pořádané nebo spolupořádané naším Klubem. 

Novinkou bylo vydání klubového kalendáře, předsedkyně KRK Ing. Fránková 

ziniciovala tuto akci. Vznikl kalendář, který měli členové možnost zakoupit na 

loňských podzimních výstavách. Akce se dá hodnotit jako úspěšná a všem, kdo se  
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na ní podíleli, patří dík. Díky tomu i letos plánujeme další kalendář, jen 

dostatečně dopředu. Bude upřesněno v bodě 12. 

Jsme si vědomi, že příliš dlouho trvalo předání agendy pokladny, tudíž nebylo 

možné provést kontrolu účetnictví Klubu na schůzce KRK 11.3.2012. Přesto 

pokladní odeslala podklady pro daňové přiznání včas. 

Bylo zrevidováno i vydávání magazínu, jeho četnost, obsazení redakčního 

zpravodajství, tiskárna, grafická příprava apod. 

Je rozpracováno umístění magazínu i na web Klubu – na tom se pracuje – aspoň 

dva roky zpět. 

Pozitivní hodnocení na výstavách ať v CR nebo v zahraničí. Výrazným úspěchem je 

vítězství české KK na Světové výstavě (Kangasvuokon Mary Lou v majetku Sabiny 

Havlíčkové). 

Otázka zdraví – občasná kritika Výboru, že se málo věnujeme řešení problematiky 

zdraví. Mělo by se sledovat, ale nedělat z našich plemen plemena, která jsou 

prolezlá nemocemi. V rámci poplatků Klubu návrh na podporu zdraví. 

Díky počtu členů našeho Klubu ve výši 360 – 420 členů patříme ke Klubům s větší 

členskou základnou.  

Je pochopitelné, že aktivní dění v Klubu aktivně táhnou aktivní členové našeho 

Klubu, většinou jsou to ti samí, co jezdí i na členské schůze.  

Rád bych těmto členům poděkoval a vyslovil díky za práci pro Klub a naše 

plemena v něm sdružená. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Zpráva matrikářky Klubu: 

Pro letošní rok má zaplaceno 205 členů správnou výši poplatků, 10 členů 

nepostřehlo změnu výše poplatků, předpokládám, že doplatí a 212 členů zatím 

nezaplatilo. Jsou to jiná čísla, než v předchozích letech, takže z nich nelze 

vyvozovat závěry pro další činnost Klubu. Oproti loňskému roku je to o 100 

platících členů méně. 
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Návrh na prodloužení termínu pro platbu členských příspěvků do 31.3.2012 

bez zápisného, tj. ve výši 300,- Kč. 

 

Hlasování – všichni pro. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Zpráva správce DPK  

Nový postup pro zápis vrhu se jeví po roce používání zatím jako lepší varianta, 
pokud nejsou dodány podklady správně nebo vůbec, je více času na jejich 
zajištění či opravu. 
 
Objevují se samozřejmě stále dokola stejné problémy, s kterými se potýkali           
i předchozí správci DPK – nedostatečné vyplnění přihlášky vrhu, chybějící rychlý 
kontakt na přihlášce vrhu, nedodávání potřebného počtu kopií, při platbách 
neudávání správných variabilních a specifických symbolů a pak se platby špatně 
dohledávají. 
 
Dále jsou častým problémem nejen chovatelů, ale i garantů bonitací, že nejsou PP 
podepsána chovateli, dále nejsou bonitace vyplněny jednotně, někde chybí místo 
bonitace, někde razítko či podpis. Stejně tak se občas dopustí chyby plemenná 
kniha a při přeregistraci nedoplní lomítko s rokem na obě strany PP – toto všechno 
by si měl majitel chovného jedince zkontrolovat jak u bonitace, tak po 
přeregistraci.  
S přeregistrací souvisí také možnost, kterou někteří garanti bonitací nabízejí – 
nechat PP po bonitaci garantovi bonitace, který zajistí hromadné odeslání na 
Hlavní plemennou knihu k přeregistraci a majiteli se PP vrátí dobírkou ve výši 
ceny přeregistrace. Nemusí se tedy potom o nic dalšího starat. Je nezbytné si 
uvědomit a neustále majitele upozorňovat, že chovným se jedinec stane až po 
přeregistraci na Hlavní plemenné knize! 
 
V roce 2011 bylo zapsáno: 
41 vrhů DK v 29 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 26, z toho   
3 zahraniční krytí (z toho 5 vrhů v 5 ch.s. kryto jedním psem Especially For You De 
La Chapelle Aux Arbres, stejný počet CZ krytí má i pes Ice Vision African Gold), 
celkový počet zapsaných štěňat je 204, z toho 104 psů a 100 fen, z toho 8 štěňat 
uhynulo (všechna před zápisem) a 10 se narodilo mrtvých. 
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14 vrhů KK v 10 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 12, z toho    
4 zahraniční krytí, celkový počet zapsaných štěňat je 93, z toho 44 psů a 49 fen, 
z toho 5 štěňat uhynulo (4 před zápisem, 1 po zápisu) a 1 se narodilo mrtvé. 
 
62 vrhů SHE ve 38 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 39, z toho 
4 zahraniční krytí, celkový počet zapsaných štěňat je 199, z toho 84 psů a 115 
fen, z toho 14 štěňat uhynulo (7 před zápisem, 7 po zápisu) a 11 se narodilo 
mrtvých. 
 
 
Genealogie 
Klubová genealogie našich tří plemen byla spuštěna do ostrého provozu od března 
2011. Hlavním důvodem jejího spuštění byla snaha o získání elektronické 
databáze chovaných jedinců v rámci našeho Klubu včetně historických dat, a to 
především z důvodu její možné zálohy a snadného předání jinému správci dílčí 
plemenné knihy. KCHCS Praha přišel díky nepřízni osudu o kompletní informace    
z plemenné knihy již dvakrát (jednou díky požáru, podruhé po úmrtí ing. 
Pavlovského, s kterým bohužel odešla i elektronická verze DPK). Z výše uvedených 
důvodů připravil Výbor KCHCS Praha návrh genealogie, jejímž základním cílem je 
získání dat o všech jedincích chovaných v rámci našeho Klubu. V roce 2011 se 
podařilo dohodnout i spolupráci s druhými Kluby, které mají zpřístupněny 
možnosti přidávání jedinců za jejich plemenné knihy a mohli jsme tak vytvořit 
souhrnný přehled chovaných jedinců za všechny naše tři kluby.  
 
Aktuálně jsou v genealogii záznamy více jak 17tis. zvířat. Nejvíce doplněných 
informací je v tuto chvíli u krátkosrstých kolií, kde byla základní data získána z 
původního rodokmenovníku Pavla Koška a jejichž majitelé jsou nejvíce aktivní v 
přidávání dat. Data dlouhosrstých kolií a šeltií jsou v základu získána z hlavní 
plemenné knihy ČMKU (jméno, plemeno, druh srsti, barva, datum narození), 
podrobnosti doplňujeme průběžně dle časových možností správce genealogie a 
aktivity majitelů. 
 
Kromě možnosti přidávat informace o svém psovi (výsledky výstav, zkoušky, 
závody, zdravotní záznamy apod.), zde existuje také možnost přidávat fotografie 
a stejně tak poznámky, kde můžete o svém pejskovi napsat jaký je. 
 
Dále mohou chovatelé využít elektronický krycí list či elektronickou přihlášku 
vrhu, což jim usnadní práci při zápisu vrhu a sníží pravděpodobnost chybného 
uvedení záznamů na přihlášce vrhu. Plánujete-li vrh, zkontrolujte si aktuálnost 
údajů rodičů v genealogii. 
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Při přípravě genealogie jsme se inspirovali u již existujících a fungujících 
genealogií a ze stejného důvodu byl osloven i jejich autor, aby nám připravil naši 
genealogii na míru našim potřebám a propojení s dílčí plemennou knihou. Stejně 
tak je možné využívat elektronický krycí list, aktualizovat si své psy, včetně 
fotek, výsledků z výstav, zkoušek atd., Cílem je získat aktuální a hlavně 
směrodatnou databázi všech tří našich plemen (nejen) v rámci ČR. V tuto chvíli 
jsou připraveny i formuláře druhých dvou klubů pro jejich potřebu, jak si sami 
určí. Snahou je získat co nejobsáhlejší, nejaktuálnější a hlavně využívanou 
studnici informací. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Zpráva pokladní: 

Předání pokladny z předchozího pokladníka na současného byl zdlouhavý proces, 

doteď nejsou předány doklady z 2010, doklady z 2011 dodány těsně před schůzí 

KRK. 

zůstatek ke dni 12.3.2012: 162.400,- Kč 

PŘÍJMY:       VÝDAJE: 

Členské příspěvky: 75.000   Magazín (2 čísla): 35.000 

Vrhy + krycí poplatky: 47.000  Poštovné, štítky: 11.000 

Prodej kalendářů: 14.760   Výroba kalendářů: 11.200 

Úroky: 1.321    poplatky banka: 4.300 + 9.450 (výpisy) 

ČMKU: 31.850    vedení DPK: 20.000 

Bonitace Brno: není k dispozici  účetnictví: 6.000 

Bonitace Řepeč: v rámci výstavy  DogOffice: 300 

Bonitace MB: 6.100   Výborové schůze:12.000 

Bonitace Praha: 9.900   Sponzoring: 15.000 
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KLV Řepeč    KLV Řepeč – ztráta 8.000 

KLV Praha: 87.800 (včetně bonitace) KLV Praha: 77.900  

Rozpočet na 2012 

členské příspěvky: +105.000 (350 platících členů) 

Magazín/Ročenka: -35.000 (tisk), -12000 (poštovné) 

Vrhy, krytí: +45.000 

Účetnictví: -6.000 

DPK: -20.000, ČMKU: +30.000 

Bonitace (4x): +40.000 

Sponzoring: 20.000 (Léto s Lassií, Víkend se šeltií, MR šeltií v ag, MR kolií v ag, 

Sraz KK - viz. akce na webu Klubu). Ti, kdož chtějí sponzorský dar – požádat do 

konce ledna daného roku (bude formulář na webu). 

Dohody o provedení práce – je to pro členy, kteří pracují pro Klub, v pokladně se 

s nimi počítá, na všechno toto musí být dohoda uzavřena. Loni byla takto 

vyplacena například odměna za naplnění genealogie nikoli na její provoz, 

standardně za zpracování Magazínů apod. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Pes Roku: 

KRK obdržela připomínky k výsledkům Psa roku 2011, které řešila. 

Výsledky – změny oproti uveřejněným výsledkům – viz. zpráva KRK (zveřejněna na 
webových stránkách Klubu): 

Dlouhosrstá kolie: 

Geronimo Leawrey - vyřazen, majitelka nebyla v roce 2011 členkou Klubu. 

Dallinaire Quest – pejsek nebyl zařazen v magazínu, bylo zjištěno, že pes chybí 
v pořadí neb byl uveden v hodnotící tabulce druhé feny majitelky – zařazen 
dodatečně do soutěže. 

Entirely Ever After – podnět od majitelky – tabulky zaslané od majitelky a 
chovatelky obsahovaly chyby, bylo sjednoceno a nově ohodnoceno. Změna 
v pořadí. 

Pí Donskovová (majitelka nezařazené feny) tvrdí, že podklady odeslala, ale není o 
tom doklad. Fena nebyla do soutěže zařazena. 

Šeltie: 

Norddream ze Skalní vyhlídky – pes chybně uveden v hodnocení dospělých psů, po 
upozornění majitelkou byl přesunut do hodnocení mladých psů a dorostu. 

Z těchto zjištění vyplynula doporučení KRK: 

Doplnit potvrzení od garanta o doručení podkladů, vyplnění jedné tabulky pro 
každého psa, na web Klubu umístit před uzávěrkou průběžný přehled přihlášených 
zvířat. 

Mlada Svobodová – vysvětlení proč došlo k tolika chybám - hlavní příčinnou byl 
nedostatek času z důvodu uzávěrky magazínu, uzávěrka pro Psa roku byla 
5.2.2012. 

Dlouhosrsté kolie – vyhlašuje Jitka Gogolínová 

Krátkosrsté kolie – vyhlašuje Lenka Ajmová 

Šeltie – vyhlašuje Mlada Svobodová 
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Výsledky viz. Magazín a Klubový web. 

 

Po diskuzi nad možností získat program pro online vyhodnocení podobné soutěže 

fungující na Slovensku vznikl návrh - zajistit online vyhodnocení soutěže Psa 

roku, zajistit prověření nabídek na vyhotovení programu, finanční hranice je 

4tis. Kč + 500 roční poplatek za správu programu a dle toho následnou úpravu 

pravidel soutěže Psa roku, a to do 30.6.2012 (v té souvislosti umístit výběrové 

řízení na web Klubu (schváleno 29 hlasy)) 

 
Hlasování – 29 pro, 14 se zdrželo 
 
3) Sportovní pes Roku 
Pravidla připravena ke schválení členskou schůzí. Po schválení budou umístěna na 
web Klubu. Uzávěrka pro rok 2011 je posunuta k 31.8.2012, vyhlášení bude na 
speciální výstavě v MB. Pravidla na webu Klubu a v magazínu Klubu. Dotaz 
z pléna: Majitelem psa je nečlen, ale psovod je členem? Pravidla tuto situaci 
neznají – Výbor proto tuto otázku bude řešit na své následující schůzi.  
--------------------------------------------------------------------------------- 

Vyhlášení Klubových šampionů 2011 

Klubový šampion krásy 

Dada Beautiful from Graslic Hills, v majetku Martiny Bábíkové 

Kangasvuokon Mary-Lou, v majetku Sabiny Havlíčkové 

 

Klubový šampion práce 

Brazílie Bila Kaífa, v majetku Evy Komínkové 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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Rámcový plán činností 2012 

4.Víkend se šeltičkou - 14. - 16. 9. 2012, Meziříčko, garanti akce: E.Vávrová, 
P.Ocetková 
MR šeltií - spolupořádáme 
MR kolií v agility - 5.7.2012 v Lounech  
Léto s Lassií 1. - 8.7. 2012 v Lounech  
Agility Collie Cup - 2.9. 2012 - Česká Lípa – ZKO Slovanka 
Obedience Collie and Sheltie Cup - termín zatím nestanoven 
Pasení - termíny již brzy. 
Sraz KK - září 2012  
Den dlouhosrstky - termín zatím nestanoven. 
 
Plánované jsou 2 výstavy, 4 bonitace (Brno, Řepeč, MB, Praha). 
 
Od Klubu odsouhlasená podpora 1000,- až 3000,- na každou akci (dle účastníků). 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Po obědě přepočítán počet členů - 39 přítomných členů. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Řády: 

 
Stanovy Klubu: 
Návrh úpravy – vyjmout slovo Praha z názvu, úprava adresy Klubu. 
Hlasováno – 38 pro, 1 se zdržel. 
 
Bonitační řád – úprava dle dohody s druhými kluby 

Navržené znění uvedeno v magazínu 1/2012 Klubu. 

V. Habrová – podmínky chovnosti – vysvětlení proč nevylučovat jedince 

s chybějícím P4 
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Hlasování pro úpravu bonitačního řádu dle dohody s druhými kluby (výška, 

zuby) - 14 pro, 13 se zdrželo, 4 proti. 

Bonitační list – ohodnocení známkou (V, VD, D) se RUŠÍ. 

Hlasování - všichni pro. 

 

Návrh na úpravu bonitací – nerušit bonitace jako takové, ale zavést především 

jako informativní popisnou prohlídku, ze kterých bude soupis informací pro Klub a 

chov, ale budou se sledovat vylučující vady dle standardu. 

Hlasování 31 pro, 4 zdrželi. 

Zápisní řád – úprava a sladění se stávajícími postupy v DPK apod. 

Navržené znění uvedeno v magazínu 1/2012 Klubu. 

Hlasováno – 35 pro, 3 zdrželi. 

Návrh z pléna 

H. Vančová – Zrušit bonitaci (takovou jaká je v dnešní podobě)  včetně výroku 

„chovný/nechovný“ a zavést jiný systém po vzoru sousedních států. Tzn. přidat se 

k Výborem ČCCHS odsouhlasenému zrušení bonitací a nastavení podmínek 

chovnosti jako v okolních zemích a hledat společnou cestu - přednést na schůzce 3 

klubů vůli členské základny na zrušení u bonitací výroku chovný/nechovný, 

výsledkem bonitace bude záznam z této popisné prohlídky – požadavek vychází i 

ze zápisu Výboru Českého klubu chovatelů šeltií.  

D. Ungerová – Návrh na změnu stávajícího systému ale zachování verdiktu 

chovný/nechovný. Uchovnění na základě několika podkladů (např. 2x výstava na V 

nebo VD a rozšířený posudek od rozhodčího na klubové akci (taktéž se známkou V 

nebo VD) - ten spočítá zuby, zkontroluje varlata, uši, jestli nejsou řezané a 

případně změří výšku - abychom získali pravdivou a především nezávislou 

informaci o daném zvířeti, která bude k užitku jak Klubu, tak chovatelům). 

Podobně to funguje u bearded collií. 
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Na základě výše uvedených návrhů z pléna bylo hlasováno o zrušení výroku 

chovný/nechovný při jakémkoli systému bonitací. 

Chovný / nechovný zrušit 

Hlasování – 6 pro, 26 proti, 0 se zdrželo. 

Poplatky: 

Návrh změny klubových poplatků včetně motivace pro členy 

Členské poplatky  

Zápisné (platí nový člen,  

případně při přerušení členství)     50,- 

    

Členské příspěvky jednotlivec  –  rok    300,- 

  

Poplatky spojené s chovem    

Sleva pro členy      Standardní cena 

Bonitace – základní cena  300,-    600,- 

Prodloužení chovnosti  zdarma    100,- 

Zápis vrhu – za štěně  40,-    80,- 

Krycí list   zdarma    zdarma 

Krycí poplatek CZ pes  300,-    600,- 

Návrh z pléna – není třeba, Klub zbytečně přijde o větší částku financí, pro 

chovatele to není zásadní. O tomto návrhu proběhla diskuze bez hlasování. 

 

 



~ 14 ~ 

 

Zápis z členské schůze                                                                        

 
Motivace: 

Sleva z ceny bonitace jednoho psa*                 

Sleva bez ohledu na členství: 

Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1**    200,- 

Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klinické vyšetření očí*** 100,- 

*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii,      

u zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu 

**doloženo v den bonitace 

***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být 

zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku 

Hlasování – 27 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. 

Slevy ze zápisu vrhu KCHCS: 

Celý vrh je vyšetřen klinicky na DOV (provedené do 49dní věku štěňat)  

nebo geneticky DNA CEA *    sleva 40,- ze zápisu štěněte 

* doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u 

zápisu bonitace v Magazínu i na webu Klubu 

Hlasování – 12 pro, 6 proti, 13 zdrželi. 

Nepovinná vyšetření: 

DOV (je doloženo platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49 dnů věku, u 

dospělých není certifikát starší 12měsíců) 

DNA CEA* 

DNA MDR1* 

DNA PRA rcd2* (pouze u kolií) 
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*vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo 

originálem certifikátu 

Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!! 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Klubový kalendář 

1) do stanovené uzávěrky budou mít možnost všichni členové KCHCS Praha 

dodat kvalitní fotografie zástupců našich plemen 

2) fotografie musí splnit potřebnou kvalitu a velikost pro tisk, parametry 

budou zveřejněny v Magazínu a na webu Klubu 

3) garant klubového kalendáře shromáždí fotografie členů v tiskové kvalitě 

(nejm. 300 dpi) a ve spolupráci se zkušenými fotografy našich plemen 

bude dohlížet na výběr fotografií pro kalendář 

4) garant dále zajistí nabídky na tisk kalendáře a ve spolupráci s Výborem 

Klubu vybere nejvýhodnější z nich z hlediska kvality, ceny a rychlosti 

dodání 

5) distribuce a prodej kalendáře členům KCHCS Praha bude probíhat ve 

formě nabídky přes webové stránky našeho Klubu, dále potom přímým 

prodejem na akcích pořádaných KCHCS Praha ke konci roku 2012 

6) volba, zda bude připraven jen nástěnný kalendář nebo případně i 

kalendář stolní, bude provedena pomocí ankety na webu Klubu 

Hlasování – umístění ankety na web ke kalendáři - všichni pro. 

 

Návrhová komise předkládá tento návrh usnesení z členské schůze Klubu 

chovatelů Collií a Sheltií Praha konané dne 17. března 2012 v Dolních 

Počernicích 

Návrhová komise ve složení: Mgr. D. Fialová, J. Gogolínová,  
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Členská schůze bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti Klubu za rok 2011 

 pokladní zprávu Klubu za rok 2011 

 zprávu matrikářky Klubu za rok 2011 – termín na placení končí 
31.3.2012 

 zprávu dílčí plemenné knihy za rok 2011 – žádáme členy o důslednost 
při vyplňování formulářů 

 vyhlášení nových Klubových šampionů a Klubových šampionů práce  za 
rok 2011 

 výsledky soutěží Pes roku 2011 dle jednotlivých kategorií. 
 

Členská schůze ukládá Výboru Klubu: 

 zajistit online vyhodnocení soutěže Psa roku, zajistit prověření 
nabídek na vyhotovení programu, finanční hranice je 4tis. Kč + 500 
roční poplatek za správu programu a dle toho následnou úpravu 
pravidel soutěže Psa roku, a to do 30.6.2012 (v té souvislosti umístit 
výběrové řízení na web Klubu (schváleno 29 hlasy)). V pravidlech 
bude ošetřena i možnost zasílání podkladů v papírové podobě 
garantovi pro majitele bez přístupu k internetu nebo počítači. 

 realizovat Rámcový plán práce 2012 

 realizovat aktualizaci bonitačního a zápisního řádu Klubu 

 realizovat změnu názvu Klubu, upravit logo Klubu a úpravy s tím 
spojené 
 

Členská schůze schvaluje: 

 úpravu zápisního a bonitačního řádu Klubu 

 pravidla Sportovní pes roku Klubu 

 úpravu stanov Klubu 
 

 

Hlasování – usnesení schváleno všemi hlasy 

Zapsala: Kůsová Pavla 

Ověřila: Nováková Lucia 
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57. Klubová  výstava, 6.5.2012 - Řepeč u Tábora 

 

Kolie dlouhosrstá 

Rozhodčí: Maria Kavčič, SLO   

 

 

 

BIS, BOB, KV, CAC, V1 

Fill Královský dar 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTŠ (2) VN1, Goofy Gold od Dennynky – 24.12.11 (Casanova z Josefovské pevnosti 

x Cindy Gold od Dennynky) ch. M. Setichovská, m. R. Bačinová 

VN2, Fruit du Soleil Lago Benea – 22.11.11 (Mister Miracolo v. Wengerhof x 

Connaissance Lago Benea) ch. J. Gogolínová, m. M. Součková 

PTD (1) VN1, Genuine Ever After – 24.10.11 (Celtic Silver Dream du Clos des 

Duchesses x Entirely Ever After) ch. L. Petrášková, m. J. Jurová 

PTM (8) V1, CAJC, BOJ, Buon Giorno New Marton – 1.5.11 (Dark Sky from Graslic 

Hills x Veryblackangel Della Cambrianella) ch. A. Nič, m. D. Exnerová 

V2, Athos De La Fére van Golden Nachtigal – 16.12.10 (Czech Made Ever After x  

Dada Beautiful from Graslic Hills) ch. M. Bábiková, m. G. Gájová 

V3, Aurelio Adore van Golden Nachtigal – 16.12.10 (Czech Made Ever After x  

Dada Beautiful from Graslic Hills) ch. + m. M. Bábiková 

V4, Fusion Ever After – 8.2.11 (Especially For You De La Chapelle Aux Arbres x 

Adieu Amour Ever After) ch. L. Petrášková, m. D. Exnerová 

VD, Aaron Lailapsos – 25.5.11 (Especially For You De La Chapelle Aux Arbres x 

Cimmie z Jasmínových hor) ch. I. Kuželíková, m. M. Mifkovič  

VD, Canterbury Tale von der Ischlerbahn - 20.4.11 (Sir Hardes vom Brüggener-

Land x Umbra vom Hause Reinhard) ch. P. Kirisits a M. Joanne, m. Z. Smočková 

VD, Guliano Zlatý Dominance - 30.1.11 (Cute Kid Ever After x BayBayBaby z Údolí 

Lužnice) ch. L. Mazankievičová, m. A. Bočková 

 

http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
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VD, Ioric Gold Coll-Kony - 6.02.11 (Dustin Gold Coll-Kony x Duchess Diane Ronna 

Bohemia) ch. V. Konečná, m. I. Břížďala 

PTS (3) V1, CAC, Dayton Dempsey Aratinga – 30.10.10 (Canón from Graslic Hills x 

Venecia Live is Life of Kassiopea) ch. P. Mecerová, m. J. Plaček 

V2, res. CAC, Elvis z Mlýnského úvozu – 26.1.11 (Especially For You De La 

Chapelle Aux Arbres x Brendy z Mlýnského úvozu) ch. + m. Z. Vainarová 

VD3, Boss from Sheep Range - 1.10.10 (Right Time African Gold x Lucci Krásná 

Louka) ch. J. Jurová, m. D. Uhlířová 

PTO (10) V1, CAC, Belda z Dančí Louky – 10.2.09 (Andy Black z Perlového údolí x  

Vigsie Greis Alkami) ch. Z. Smočková, m. M. Barešová 

V2, res. CAC, Arpád Black Stříbrná podkova - 26.11.08 (Erin Krásná Louka x 

Charminka Black Zátoka snů) ch. M. Hrušková, m. E. Risová 

V3, Omar z Rozkvetlé doliny - 23.5.10 (Nyitrament Royal Gesture x Genever Gold 

Moravia Galaxy) ch. L. Vlášek, m. R. Brožek 

V4, Akim Javánija - 11.2.05 (Solar Danilo Alkami x Bessy z Chýnovské jeskyně) ch. 

J. Nováková, m. J. Miksová 

V, Endrew z Jasmínových hor - 15.6.09 (Glen Morristone’s Hope Sweet Love x 

Unser Pünktchen Sanya of Kassiopea) ch. M. Kolátková, m. P. Němečková 

V, Cherokee Bill Leawrey - 3.12.08 (Old Smokey des Beldones x Evanescent Love 

Leawrey) ch. + m. L. Kucková 

VD, Bayssy Zlatý Dominance - 20.4.09 (Docent Fellow Leawrey x Cassie od 

Dennynky) ch. L. Mazankievičová, m. A. Bočková 

VD, Buffin Brumla Aratinga – 17.2.08 (Canón from Graslic Hills x Venecia Live is 

Life of Kassiopea) ch. P. Mecerová, m. V. Kalvasová 

VD, Don de Ciel Grenay Lago Benea – 4.5.10 ( Quo Vadis African Gold x I Love you 

Noko Bohemia) ch. J. Gogolínová, m. M. Kovářová 

VD, Quest to the Top at Dallinaire – 5.5.10 (Camana Cast at Shadow x Monsolana 

Sunmiss at Dallinaire) ch. D. Vučelič, m. Z. Valníčková 

PTPrac (1) V1, CAC, Amore Mio New Marton – 3.12.09  (Dark Sky from Graslic 

Hills x Gloria vom Hause Reinhard) ch. A. Nič, m. E. Vránová 

PTV (4) V1, CAC, KV, BOB, BIS, Fill Královský dar – 2.10.07 (Prince Sunlight 

Quenchless Love x Oriana black Vermiko) ch. + m. H. Lindauerová 

V2, res.CAC, Dark Sky from Graslic Hills – 28.5.07 (Alwin Graslic Hills x Old 

Golden Gates Perfecta) ch. Z. Valníčková, m. A. Nič 

V3, Winning Game African Gold – 2.11.09 (Star Light vom Adlerwappen x Power 

of Love African Gold) ch. + m. J. Reslerová 

V4, Cacahuéte Lago Benea – 31.7.09 (Carlo v. Wengerhof x I Love you Noko 

Bohemia) ch. + m. J. Gogolínová 

http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2246
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2246
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2039
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2039
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FTŠ (2) VN1, Calamity Jane New Marton – 20.12.11 (Double Scotch Gold Candy 

Asley x Gloria vom Hause Reinhard) ch. + m. A. Nič 

VN2, Desert Rose Gold Stříbrná podkova – 30.12.11 (Cacahuéte Lago Benea x 

Abigail Gold Stříbrná podkova) ch. M. Hrušková, m. E. Risová 

FTM (9) V1, CAJC, Chanell Královský Dar – 25.3.11 (Fill Královský dar x Beata 

Královský dar) ch. + m. H. Lindauerová 

V2, Feith Black od Dennynky – 21.2.11 (Star Light vom Adlerwappen x Djeany 

Black od Dennynky) ch. M. Setichovská, m. P. Němečková 

V3, Etoile du Soir Lago Benea – 6.5.11 (Ice Vision African Gold x Amina Lago 

Benea) ch. J. Gogolínová, m. M. Váchová 

V4, Arwen Abony van Golden Nachtigal - 16.12.10 (Czech Made Ever After x  

Dada Beautiful from Graslic Hills) ch. + m. M. Bábiková 

V, Fantastic Feebee Ronna Bohemia – 30.4.11 (Especially For You De La Chapelle 

Aux Arbres x Wonderful Dream Windie of Kassiopeia) ch. E. Náhlovská, m. Z. 

Seligerová 

V, Fantastic Fergie Ronna Bohemia - 30.4.11 (Especially For You De La Chapelle 

Aux Arbres x Wonderful Dream Windie of Kassiopeia) ch. E. Náhlovská, m. V. 

Úradníková 

VD, Abby Lailapsos - 25.5.11 (Especially For You De La Chapelle Aux Arbres x 

Cimmie z Jasmínových hor) ch. + m.  I. Kuželíková 

VD, Coral Black Stříbrná podkova – 19.6.11 (Ice Vision of African Gold x 

Charminka Black Zátoka snů) ch. M. Hrušková, m. H. Šumanová 

VD, Eger Fee Elvie from River Agara - 17.4.11 (Ice Vision of African Gold x 

Baroness Brena Ronna Bohemia) ch. + m. T. Matoušková 

FTS (5) V1, CAC, Felicita from Graslic Hills – 16.6.10 (Cute Kid Ever After x  Tea 

Rose Old Golden Gates) ch. Z. Valníčková, m. J. La Garde 

V2, res.CAC, Qendolina Modrý Iris – 14.7.10 (Bodyguard Wir-Coll x Anabell 

Besednický vrh) ch. M. Kratochvílová, m. P. Mačanlová 

V3, Dubuqué Deliqué Aratinga – 30.10.10 (Canón from Graslic Hills x Venecia Live 

is Life of Kassiopea) ch. P. Mecerová, m. K. Cerhová 

V4, Zara Black Vermiko – 10.9.10 (Vard Black Vermiko x Lucky Starline Blue 

Devotion) ch. M. Koubek, m. M. Barešová 

V, Enigma z Mlýnského úvozu – 26.1.11 (Especially For You De La Chapelle Aux 

Arbres x Brendy z Mlýnského úvozu) ch. Z. Vainarová, m. G. Otáhlová 

FTO (7) V1, CAC, Ask An Answer from River Agara – 3.7.08 (Old Golden Gates 

Farndale x Baroness Brena Ronna Bohemia) ch. + m. T. Matoušková 

V2, res.CAC, Fellon from Graslic Hills – 16.6.10 (Cute Kid Ever After x Tea Rose 

Old Golden Gates) ch. Z. Valníčková, m. M. Piksová 

http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2375
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2375
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2375
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2375
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V3, Cinera Pardál z Asuanu – 16.1.10 (Amalie Pure Gold x Ailine Pardál z Asuanu) 

ch. A. Zemánková, m. J. Donskovová  

V4, Dream Lady von der Göltsch – 7.1.10 (Going for Gold of Lady’s dream x  Ypsi 

Black von der Göltsch) ch. I. Popp, m. A. Nič 

V, Call Me Crazy from River Agara – 4.12.09 (Andy Black z Perlového údolí x 

Baroness Brena Ronna Bohemia) ch. + m. T. Matoušková 

V, Elinor z Údolí Lužnice – 13.12.09 (Nyitramenti Royal Gesture x Angelika z 

Údolí Lužnice) ch. + m. M. Hruška 

VD, Constance z Chrášťanského lesa – 28.3.10 (Nyitramenti Royal Gesture x Ajka 

z Údolí Lužnice) ch. J. Čecháček, m. P. Motlík 

FTV (2) V1, CAC, KV, New Face of African Gold – 27.3.07 (Frosty Ice of African 

Gold x  Tisha’s Black Minx vom Old Tom) ch. J. Reslerová, m. L. Dušková 

V2, res.CAC, Over The Top African Gold – 6.5.07 (Hocus-Pocus vom Adlerwappen 

x Silver Dream PS: I Love You) ch. J. Reslerová, m. K. Gajdoščíková 

FTVet. (1) V1,BOV, Old Golden Gates Perfecta – 2.4.03 (Ashley vom Traumland x 

Old Golden Gates Illusion of Love) ch. A. a N. Tsvetkovy , m. Z. Valníčková 

 

 
VN1 Goofy Gold od Dennynky   VN1 Genuine Ever After 

 

 

 

 

http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=560
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=560
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=49
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BOJ, CAJC Buon Giorno New Marton     CAC, Dayton Dempsey Arating 

              
           Res. CAC, Elvis z Mlýnského úvozu          CAC, Belda z Dančí Louky 
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          Res. CAC, Arpád Black Stříbrná podkova         CAC, Amore Mio New Marton 

 
VN1, Calamity Jane New Marton                        CAC, Felicita from Graslic Hills 

 
CAJC, Chanell Královský Dar    Res. CAC, Qendolina Modrý Iris 



~ 23 ~ 

 

Řepeč                                                                                               

 
Res. CAC, Over The Top African Gold                  BOV, Old Golden Gates Perfecta 

        
             Res. CAC, Fellon from Graslic Hills                CAC, Ask An Answer from River Agara 

 
               

 

 

 

   

                         

                     Foto: L. Dušková 

 

 

 

 

 

 

 

                KV, CAC, New Face of African Gold 
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Kolie krátkosrstá 

 

Rozhodčí: Blaž Kavčič, SLO 

 

 

 

 

BOB, KV, CAC, V1 

Contesa Bohemia balada 

 

 

 

    
      Foto: Š. Tvrdá 

 

PTM (3) V1, CAJC, BOJ, Erik of Bohemia Balada – 16.11.10 (Blue Moon Leneli x 

Kangasvuokon Mary-Lou) ch. S. Havlíčková, m. J. Rašilovová 

V2, Alertness Dexterity – 20.3.11 (Cinnaberry’s Hole In One x OneWay’s Alyssa 

Ogawa) ch. B. Klausen, m. P. Odrobina 

V3, Albiain HaFin Blatná – 19.3.11 (Zero Hour Fantazija x Aranka Happy Flying 

Ear) ch. M. Veselá, m. M. Veselá ml. 

PTS (1) V1, CAC, Dongo z Tau’ri – 26.6.10 (Pinehillside’s Hot Shot x Čarodějka 

Nirreterrit) ch. D. Zimová, m. E. Vraspírová 

PTO (1) VD, Adrenalin Lerbynn – 4.6.10 (Turning Leaf’s Toad’s Wild Ride x Dupi 

Dup Nirreterrit) ch. H. Matějková, m. D. Mokriš 

PTPrac (1) V1, CAC, Alex Golden Dream Flying Ear – 11.7.07 (Day Dream Krásná 

Louka x Čert ví proč Nirreterrit) ch. Mgr. I. Horská, m. Ing. P. Čapková 

PTV (2) V1, CAC, Nej. pes KV, Brontés Bohemia Elenor – 14.3.10 (Jack Mack’s 

Sgoilear Sàr x Artemis of Bohemia Balada) ch. Š. Tvrdá, m. R. Novotná 

V2, res.CAC, Alegro Star Adeteva – 16.10.08 (Čoro Moro Nirreterrit x Adette z 

Roztockého zámku) ch. E. Pančochová, m. Š. Nováčková 

PTVet (1) V1, BOV, Cake Krásná Louka – 17.10.02 (Enrico vom Ihlpol x 

Poulsgaard’s Born to Be Wild) ch. M. Ouředníková, m. G. Filipová 

 

FTD (1) VN1, Calypso Bohemia Elenor – 22.9.11 (Mabinogion King Arthur 

Pendragon x Contesa of Bohemia Balada) ch. + m. Š. Tvrdá 

FTM (3) V1, CAJC, Caipiroska Smooth Drinks – 10.6.11 (Clingstone’s Got To Be x 

Mighty’s Spring Meadow Electra Glide) ch. J. Zakrzewska, m. A. Procházková 

http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=1569
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2711
http://smooth-collie-database.freehostia.com/person.php?id=73
http://smooth-collie-database.freehostia.com/person.php?id=3042
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=24
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3878
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3878
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=1734
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=560
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=560
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3047
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2246
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2246
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3280
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3280
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=1515
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2039
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2039
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=113
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=113
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=4267
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3584
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3124
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V2, Europa Bila Kaífa – 15.7.11 (Cinky Linky Leneli x Sandcastle’s Swing N’Smile) 

ch. Mgr. D. Ungerová, m. A. Pegová 

posouzena bez hodnocení, Faya of Bohemia Balada – 14.2.11 (Be My Lord "Nelson" 

of Flying Heartbreakers x Gaya Krásná Louka) ch. S. Havlíčková, m. B. Molinová 

FTS (2) V1, CAC, Melody Krásná Louka – 20.7.10 (Jack Mack’s Reobhartan x Icy 

Krásná Louka) ch. M. Ouředníková, m. Š. Nováčková 

V2, res.CAC, Effy of Bohemia Balada – 16.11.10 (Blue Moon Leneli x 

Kangasvuokon Mary-Lou) ch. S. Havlíčková, m. S. Landová 

FTO (5) V1, CAC, Nej. fena KV, BOB, Contesa of Bohemia Balada – 29.4.09 

(Pinehillside’s Hot Shot x Grace von dem Eisvogel) ch. S. Havlíčková, m. Š. Tvrdá 

V2, res.CAC, Gumička Nirreterrit – 19.3.10 (Fire And Ice Del Passo del Turchino x 

Corpus Delicti Nirreterrit) ch. Z. Šusterová, m. V. + F. J. van der Meijs 

V3, Costarica Bila Kaífa – 28.7.08 (Zenith of Fame Fantazija x Sandcastle’s Swing 

N’Smile) ch. Mgr. D. Ungerová, m. H. Procházková 

V4, Daphne z Tau’ri – 26.6.10 (Pinehillside’s Hot Shot x Čarodějka Nirreterrit) ch. 

D. Zimová, m. A. Procházková 

V Bailley Grenay – 19.1.10 (Whashishi’s Gideon x Turella’s U’Ribbie) ch. Mgr. P. 

Kůsová, m. K. Bímová 

FTPrac (1) V1, Mighty’s Spring Meadow Beatrix Lady – 13.11.05 (Be My Lord 

"Nelson" of Flying Heartbreakers x Egret Krásná Louka) ch. J. Semianová, m. L. 

Ajmová 

FTV (1) V1, CAC, Gaya Krásná Louka – 1.3.05 (Cake Krásná Louka x Celine vom 

Ihlpol) ch. M. Ouředníková, m. S. Havlíčková 

 
CAJC, BOJ Erik of Bohemia Balada   CAC,  Dongo z Tau’ri 

Foto: A. Procházková    Foto: E. Varspírová 
 

 

 

http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=3952
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=526
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=276
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=276
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=40
http://smooth-collie-database.freehostia.com/person.php?id=3313
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2535
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2375
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=2375
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=1008
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=990
http://smooth-collie-database.freehostia.com/person.php?id=2928
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=1734
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=560
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=276
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=276
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=279
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=49
http://smooth-collie-database.freehostia.com/view.php?id=49
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CAC, Alex Golden Dream Flying Ear   CAC, KV, Brontés Bohemia Eleanor 

Foto: D. Ungerová    Foto: R. Novotná 

 
BOV, Cake Krásná Louka    VN1. Calypso Bohemia Eleanor 

Foto: I. Růžička    Foto: Š. Tvrdá 

 
CAJC, Caipiroska Smooth Drinks   CAC, Gaya Krásná Louka 

Foto: S. Havlíčková    Foto: M. Nováček 
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CAC, Melody krásná Louka 

Foto: Š. Nováčková 

 

 

Řepeč 1012 – šeltie 

 

Rozhodčí: Blaž Kavčič, SLO      

 

 

 

BOB, KV, CAC, V1 

Optima z Ďáblovy studánky 
Foto: M. Svobodová 

 

 

 

 

 

 

PTŠt (1) VN1, Angel Jack Zahrada dětí – 8.12.11 (Shelteam Mon Tou Tou x Klassic 

Beauty ze Skalní vyhlídky) ch. Z. Novotná, m. I. Čapková 

PTD (1) N, Lee od Růžové vily – 28.10.11 (Eskimo Bi z Denveru x Auriga Drsná 

Vysočina) ch. M. Ricci, m. E. Prchlíková 

PTM (1) VD, Apparation Shetlandská hvězda – 21.5.11 (Karmidale Monet with 

Tachnamadra x Patty Gabriela Smaal Kim) ch. K. Pánková, m. E. Sadílková 

PTS (3) VD1, Pirate z Ďáblovy studánky – 15.6.10 (Blemerrow Borodin x Bohemia 

z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. G. Filipová 
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VD2, Theofil z Karlova hrádku – 13.10.10 (Genius vom Pommerning x Alka 

z Trmických polí) ch. I. Musílková, m. V. Strejčková 

VD3, Amadeus Majlia – 22.11.10 (Coctail z Ďáblovy studánky x Nella ze Souhvězdí 

Orionu) ch. M. Vaněčková ml., m. T. Muller 

PTO (3) V1, CAC, Lovesome Dream Joker – 23.4.10 (Shelteam Dreamcatcher x 

Turmaja’s Lovesome Rose) ch. R. Kabal, PL, m. MVDr. E. Fialová 

V2, R. CAC, Lucky Puff ze Skalní vyhlídky – 10.2.10 (Shelteam Dreamcatcher x 

Eassy Manepo Ideál) ch. K. Kalendová, m. J. Čurda 

VD3, As You Like of Youwentis – 31.3.10 (Blenmerrow Borodin x Devil’s Doll 

z Ďáblovy studánky) ch. M. Šaling, m. E. Nová 

PTV (3) V1, CAC, KV, Ottelo z Vesničky u hranic – 13.6.09 (Žaki z Vesničky u 

hranic x Merylin z Vesničky u hranic) ch. J. Čurda, m. J. Kuttelvašerová 

V2, R. CAC, Marvitholl Yantar – 19.4.08 (Shelachan Jumpin Jack Flash x Marvitholl 

Emili) ch. M. Tsaryuk, m. Š. Dreslerová 

V3, Amethrickeh Apparation – 12.10.05 (Rannerdale Ghostbuster x Amethrickeh 

Magic Mirror) ch. H. Bendelow, m. K. Pánková 

 

FTŠt (2) VN1, Cilka Blau z Vesničky u hranic – 22.12.11 (Žaki z Vesničky u hranic 

x Roswitha z Vesničky u hranic) ch. + m. J. Čurda 

VN2, Alinka Zahrada dětí – 18.12.11 (Shelteam Mon Tou Tou x Klassic Beauty ze 

Skalní vyhlídky) ch. + m. Z. Novotná 

FTD (1) VN1, Up And Dawn z Ďáblovy studánky – 10.10.11 (Deliquent z Ďáblovy 

studánky x Blueberry z Ďáblovy studánky) ch. + m. M. Svobodová 

FTM (4) V1, CAJC, BOJ, Altamira Shetlandská hvězda – 21.5.11 (Karmidale Monet 

with Tachnamadra x Patty Gabriela Smaal Kim) ch. + m. K. Pánková 

V2, Zena Blau z Vesničky u hranic – 26.5.11 (Žaki z Vesničky u hranic x Roswitha 

z Vesničky u hranic) ch. J. Čurda, m. M. Šupka 

VD3, Anel Gold z Barbořinského vršku – 26.5.11 (Elliot Golden Fleece du Clos des 

Eperviers x Ebony od Belinky) ch. H. Šušlíková, m. K. Šušlíková 

VD4, Yellow Yasmine z Arcamony – 31.7.11 (Eastdale Just a Image of Luck x 

Fanny Stříbrné doly) ch. + m. MVDr. E. Fialová 

FTS (2) V1, CAC, KV, BOB, Optima z Ďáblovy studánky – 9.6.10 (Blenmerrow 

Borodin x Kimona z Ďáblovy studánky) ch. + m. M. Svobodová 

VD2, Dájenka Moravské srdce – 23.9.10 (Blenmerrow Borodin x X-Lady Moravské 

srdce) ch. + m. V. Habrová 

FTO (4) VD1, Easter Elfi Koryfej – 9.4.09 (Deliquent z Ďáblovy studánky x Bomber 

Brigite Koryfej) ch. MVDr. M. Bílková, m. P. Vaverková 
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VD2, Anabel Deneb – 3.7.09 (Lukas z Karlova hrádku x Hani z Vesničky u hranic) 

ch. V. Březinová, m. K. Dušková 

VD3, Zuzanna ze Zlaté hvězdy – 22.3.09 (Kapalakoplan Phantom x Valencia 

z Černé hlásky) ch. D. Tučková, m. D. Krejčová 

FTV (1) V1, CAC, Kira Gold z Vesničky u hranic – 10.11.08 (Shelteam Teddybear x 

Merylin z Vesničky u hranic) ch. + m. J. Čurda 

 

 
CAJC,BOJ Altamíra Shetlandská hvězda  CAC, Kira Gold z Vesničky u hranic  

Foto: M. Svobodová    Foto: M. Svobodová 

 
 

KV, CAC,  Ottelo z Vesničky u hranic   CAC, Lovesome Dream Joker 

Foto: K. Šušlíková    Foto: K. Šušlíková 
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Poděkování                                                                                     

 

Ani nevím, jak se dá TOLIK poděkovat, schází mi slova… 

za zachránění mých kolijek po mém zranění a v době dlouhodobého pobytu v ne-

mocnici. 

 

V první řadě chci poděkovat paní Jiřině Kolářové, která okamžitě vyrazila na místo 

mé autonehody, tři mé pejsky si tam od policie převzala a pak si ještě pro 

jednoho dojela ke mně domů. Následně kontaktovala paní Karin Holainovou, zda 

by si nemohla přijet pro fenku s osmi pětidenními štěňátky. Paní Karin okamžitě 

vyrazila z druhého konce republiky pro fenku se štěňátky a ve všech směrech se   

o psí rodinku postarala (i s úžasnou pomocí svých kolijek v úloze hlídacích tetiček 

a strýčka). 

 

Dále děkuji paní Daně Hájkové, švagrové Aleny Levové, která si k sobě vzala 

Lízinku - Emily Krásná louka. O něco později ulevila od přemíry mých psů paní 

Kolářové paní Martina Barešová, která si k sobě vzala Forgotten Charm a paní 

Zdeňka Seligerová, která ze společnosti čtyřech psí kluků okamžitě na začátku 

hárání zachránila Carinku. 

O všech svých pejscích dostávám průběžné zprávy s krásnými fotečkami a 

povzbuzujícími slovy... 

 

Napadlo mne, že se to všechno asi mělo stát. Že jsem se ke konci života vrátila k 

chovu právě proto, abych zjistila, jak dobré přátele mám, a abych konečně 

zapomněla na svůj zážitek z mládí, který mne celý život tížil. Tehdy  jsem 

poznala, že ne každý přítel (koliář) musí být PRAVÝ přítel. Nyní vím, že těch 

pravých přátel mám hodně! Snad to za tu bolest těla i stálo... Důvod k tomu, 

abych sjela ze silnice a narazila do stromu, nebyl objektivně žádný (snad 

mikrospánek či náhlé snížení tlaku), to chtěl prostě OSUD. 

 

 

Zdenka Smočková ch.st. z Dančí louky 
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Pozvánka na sraz KK                                                                                  

8. SRAZ KRÁTKOSRSTÝCH KOLIÍ, 15.-16.9.2012, Horka nad Moravou 

 

 
autorka loga: Erika Pavlíková, autorka motivu dle fotografie: Lenka Wami Blachová 
autor fotografie: Ivan Růžička, majitelka štěněte KK na fotografii: Markéta Kroupová 

štěně/model - teď už pes: Bugatti z Roztockého zámku "Andy" :) 

  
KDO:  přátelé plemene KRÁTKOSRSTÁ KOLIE 
 
PROGRAM:  trénink agility, trénink obrany, soutěž v přivolání a tuneliáda, 
vyhlášení soutěží, hodnotné ceny :), ukázky dovedností s KK, hromadné 
fotografování, sobotní večer s programem, kurz vystavování, soutěž o Největšího 
sympaťáka srazu 2012, ... 

SRAZOVÁ TRIČKA: zase budou!!! :) 

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA: http://www.coromoro.estranky.cz/ v sekci SRAZy KK 
 
HLAVNÍ SPONZOR: Klub chovatelů Collií a Sheltií 
 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Erika Pavlíková + organizační tým 2012 
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pouze 

v těchto 4 

třídách je 

možno získat  

CAC, 

res.CAC  

P Ř I H L Á Š K A 
 

o P o d z i m n í    K l u b o v á   v ý s t a v a   K C H C S  -  2 7 . 1 0 . 2 0 1 2 
o B O N I T A C E  -  2 7 . 1 0 . 2 0 1 2 
o S p e c i á l n í    v ý s t a v a   k o l i í   a   š e l t i í   2 8 . 1 0 . 2 0 1 2 
o O f t a l m o l o g i c k é   v y š e t ř e n í     o č í    2 7 . 1 0 . 2 0  12 

 

⃝    PES ⃝   Kolie dlouhosrstá 
⃝    FENA ⃝   Kolie krátkosrstá 

 ⃝   Šeltie 
 

     Třída: 
⃝  štěňat   4 – 6 měsíců 

⃝  dorostu   6 – 9 měsíců 
⃝  mladých   9 – 18 měsíců 
⃝  veteránů   od 8 let  

⃝  mezitřída   15 – 24 měsíců 
⃝  otevřená   od 15 měsíců 
⃝  pracovní    od 15 měsíců + Certifikát 

⃝   vítězů od 15 měsíců + kopie titulu (ICh, Ch,  KV, VSV, NV) 
⃝   čestná od 15 měsíců s přiznaným ICh, Ch,  KV, VSV, NV – nesoutěží o BOB 

 

Jméno psa a chov.stanice____________________________________________________________ 

Datum narození: _______ Zkratka PK a č.zápisu:_______________________Barva:_____________ 

U importovaných psů i zkratka původní PK a č.zápisu:_____________________________________ 

DKK / DLK*:_____________________________vyš.očí (výsl.+rok)*:_________________________ 

Tituly*/Ocenění* (pokud hlásíte pouze bonitaci: datum a typ výstavy, výsledek; doklad o tom vezměte s 

sebou)__________________________________________________________________________________ 

Zkoušky*:_________________________________________________________________________ 

Otec:_____________________________________________________________________________ 

Matka:__________________________________________________________ 

Chovatel:_______________________________________________________ 

Majitel:________________________________________________________ 

Adresa majitele vč.PSČ_________________________________________________  

Telefon __________________ 

! Požaduji VSTUPNÍ LIST zaslat e-mailem:   ANO  -   NE       e-mail:  ___________________________ 

* Údaje uvedené s hvězdičkou jsou dobrovolné. 

SOUTĚŽE : (kromě soutěže Dítě a pes NENÍ možné hlásit na místě) 

Nejlepší pár psů:   

Pes ___________________________Fena ____________________________Plemeno: __________ 
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Nejlepší chovatelská skupina:  

Chovatelská stanice + jméno chovatele: 

__________________________________________________________________Plemeno:____________ 

Nejlepší plemeník: 

Pes _______________________________________________________________Plemeno:__________ 

Nejlepší plemenná fena: 

Fena _____________________________________________________________ Plemeno:___________ 

Dítě a pes :   

Jméno dítěte________________________________________________________Věk: _______________ 

 

Jméno psa _________________________________________________________ Plemeno: ___________ 

Podle propozic poukazuji tyto poplatky: 

 

UZÁVĚRKA JE  28.09.2012 

Zde nalepte kopii dokladu o 
zaplacení, případně přiložte 
potvrzení z internetbankingu (jinak 
nebude Vaše přihláška  přijata!) 
 
Čitelně vyplněnou přihlášku 
s potřebnými kopiemi dokladů (viz 
propozice), zašlete na adresu 
garanta: 
 
Bc.Vilemína Kracíková 
Varnsdorfská 339/1 
19000 Praha 9 – Střížkov 
 
Filomena74@seznam.cz 
 

VYUŽIJTE ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ 
PŘES: 

www.dogoffice.cz 

Za prvního psa                           (500/900)) 
(tř.mladých, mezitř., otevřená, pracovní, 

vítězů) 

 
 

Za dalšího psa                            (300/500) 
(tř.mladých, mezitř., otevřená, pracovní, 

vítězů) 
 

Třída veteránů                           (300/500) 
(nemůže být považován za prvního psa) 

 

Třída štěňat, dorostu, čestná (200/350)  

Soutěže (200/400), Dítě a pes (50)  

Členský poplatek + zápisné (pro nečeleny)  

BONITACE   
     - uplatňuji slevu zdravotního programu  

 
Ano - Ne 

Inzerce  

Sponzorský příspěvek  

CELKEM  

 
Jsem členem chovatelského klubu kolií  a/nebo šeltií: (KCHCS, MSKCHCS, ČKCHŠ) :   ano – ne (nehodící se 
škrtněte).  

Členské číslo:_______ Pořadatel je oprávněn vyžádat si kopii dokladu o uhrazení členských poplatků. 
 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji.  
Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s uveřejněním plného jména, adresy, telefonů, e-mailu ve 
výstavním katalogu a na webu klubu. 
 

V________________________________, dne__________________ Podpis: __________________________ 

file:///C:/Users/Jitka/AppData/Local/AppData/VILI.K/Documents/Filomena74@seznam.cz
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KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ 
Vás srdečně zve na poslední letošní klubové akce: 

 
27.10.2012 

PODZIMNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHCS 
(KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz)  

 spojenou s BONITACÍ 
 

      28.10.2012 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU 

plemen kolie dlouhosrstá – kolie krátkosrstá – šeltie 
 

CAJC ČR – CAC ČR – res.CAC ČR – Nejlepší pes/fena KV - Vítěz SV – JBOB - BOB – BIS 
 
Datum konání:  27.10.2012 – Podzimní Klubová výstava KCHCS (DK + KK + SHE) 

28.10.2012 – Speciální výstava (DK, KK, SHE) 
Místo:  Mladá Boleslav, areál Interdog Bohemia - výstaviště Krásná Louka, Vjezd do areálu 

z Luční ul. 
GPS:   Loc: 50°25'4.175"N, 14°54'0.679"E 
 
Uzávěrka:  28.09.2012 – (poštovní razítko)  

7.10.2012 - pouze pro on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz 
 
Rozhodčí:   Klubová výstava:  Mgr. Dana Fialová (Slapská alej), MVDr.Eva Fialová                    

(z Arcamony), Ing. Leoš Jančík 
Speciální výstava: :  Mlada Svobodová (z Ďáblovy studánky), Josef Matějek (Vlčí 
žleb), Ing. Ivana Němečková 

 
Změna rozhodčího vyhrazena !!! Rozhodčí budou využiti podle počtu 
přihlášených psů. 

Program:      
8:00 – 9:30  přejímka psů 
9:30 – 10:00  zahájení výstavy + vyhlášení Sportovního psa roku 2011   
10:00 – 14:00  posuzování v kruzích 
cca od 11:00 BONITACE KCHCS – pouze sobota 
cca od 12h oftalmologické vyšetření (dle zájmu – v jednání, platba na místě) 
14:30 – 16:00  soutěže: chovatelské skupiny, páry, plemeníci, dítě a pes, BIS - program 
 
Přihlášky a informace:  
Pro každého psa vyplňte jednu přihlášku. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání 
výstavy. Ke každé přihlášce je třeba doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu, jinak nebude 
přijata! Pro třídu pracovní je třeba doložit kopii certifikátu. Pro třídu vítězů je třeba doložit kopii 
některého z titulů: Interšampion, Národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz či Vítěz Speciální 
výstavy. 
Pokud k přihlášce nebude připojen doklad o tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo 
vítězů, bude zařazen do třídy otevřené. 
 
a)  On-line přihlášky – postupujte dle instrukcí systému. Pamatujte, že systém přihlášku VŽDY 
automaticky potvrzuje na Vámi uvedený e-mail. Dodržujte velikost příloh; v případě problémů je zašlete 
mailem. 

Pro on-line přihlášení využijte pouze systému www.dogoffice.cz (nikoli e-mail)!  

 
b)  Poštou: Čitelně vyplněné přihlášky s oboustrannou kopií PP a dokladem o zaplacení poplatků 
(příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení!) a dalšími potřebnými kopiemi, zasílejte na adresu: 

Bc.Vilemína Kracíková, Varnsdorfská 339/1, 19000 Praha 9 - Střížkov. (607-207-701, 
filomena74@seznam.cz) 

 
 

file:///C:/Users/Jitka/AppData/Local/AppData/VILI.K/Documents/www.dogoffice.cz
file:///C:/Users/Jitka/AppData/Local/AppData/VILI.K/Documents/www.dogoffice.cz
file:///C:/Users/Jitka/AppData/Local/AppData/VILI.K/Documents/filomena74@seznam.cz
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 Veterinární podmínky: 
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). 
Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního 
zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat 
podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Za platné se 
považuje základní očkování za 21 dnů ode dne jeho provedení. Dále se považuje za platné přeočkování 
během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky 
 
Výstavní poplatky                                                       pro členy chovat.klubů ČR:          pro nečleny 
                                                                                   (KCHCS, MSKCHCS, ČKCHŠ)  
                                                               1 den / OBA dny                    1 den / OBA dny 
třídy mladých, střední, otevřená, pracovní a vítězů  500,- Kč / 900,-Kč                800,-Kč/1500,-Kč 
druhý pes stejného majitele,  třída veteránů  300,- Kč / 500,-Kč                500,-Kč/900,-Kč 
třídy štěňat, dorostu, čestná    200,- Kč / 350,-Kč                400,-Kč/700,-Kč 
soutěže (chovatelské skupiny, páry, plemeníci) 100,- Kč / 200,-Kč                200,-Kč/400,-Kč 
soutěž dítě a pes      50,- Kč/ ---  50,-Kč/ --- 
inzerce v katalogu – 1/2 strany / celá strana A5, ČB  200,-Kč /300,- Kč                400,-Kč/600,-Kč 
BONITACE     300,- Kč                  800,-Kč 
CHCI SE STÁT ČLENEM = poplatky jako člen + členství +zápisné ---  <   +350,-Kč 
 
 
Platba:  
1) Převodem na účet Klubu: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Majitel účtu: Klub chovatelů Collií a 
Sheltií, Londýnská 19, 12000 Praha 2; Číslo účtu: 000000-0642591359/0800, Konstantní symbol: 0308 
(0309 pro složenku „A“), Variabilní symbol: váš kontaktní telefon (9 číslic), Specifický symbol: 
2728102012)  
2) Složenkou typ „C“ na adresu pro zasílání přihlášek, 
 
Všeobecná ustanovení: 
Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Výstavy jsou přístupné všem psům a 
fenám plemen kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie, zapsaných v některých z plemenných knih 
uznaných FCI. Psi v majetku občanů ČR, kteří mají trvalé bydliště na území ČR, musí být zapsáni 
v plemenné knize ČMKU – týká se importovaných jedinců (VŘ ČMKU, čl.11, písm.c).  
 Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, dále psi nemocní, podezřelí z 
nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé, psi v majetku osob, kterým bylo 
odňato právo vystavovat a psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Psi s kupírovanýma 
ušima (VŘ ČMKU čl.12) . Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, 
ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu 
a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázán prodej štěňat. Musí být dodržovány právní 
předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání). V případě více 
vlastníků vystavovaného jedince (musí být uvedení v PP) jsou v katalogu uváděna jména spolumajitelů, 
ale pouze jedna kontaktní adresa. V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala (nákaza, 
apod.), budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.  
  
Protesty: 
Protesty proti rozhodnutí rozhodčího jsou nepřípustné. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti 
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 
500,-Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy. 
 
Tituly: 
CAJC – čekatelství junior-šampióna ČR, pes a fena ve třídě mladých, ocenění známkou výborný 1 
Nejlepší mladý plemene - (BOJ) Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence 
oceněných CAJC 
CAC – čekatelství šampióna ČR, pes a fena ocenění známkou výborný 1 ve třídě střední, otevřené, 
pracovní a vítězů 
res.CAC – pes a fena ocenění známkou výborný 2 ve třídě střední, otevřené, pracovní a vítězů 
Nejlepší pes/fena KV , VSV – pro nejlepšího psa a fenu z každého plemene; nastupují psi a feny s tituly 
CAC 
Nejlepší veterán plemene (BOV) – pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. 
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BOB – pro nejlepšího psa nebo fenu z každého plemene; nastupují nejlepší dospělí jedinci (Nej.pes a 
Nej.fena KV, VSV) a dále Nejlepší mladý a Nejlepší veterán plemene 
Junior BIS – soutěží jedinci s oceněním Nejlepší mladý plemene (BOJ) 
BIS – nejlepší jedinec Klubové / Speciální výstavy 2012; nastupují jedinci s tituly BOB  
 
Soutěže: 
Dítě a pes – 3 - 9 let věku dítěte (Rozhodující je věk dítěte den před výstavou). 
Nejhezčí pár psů – Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 
majitele.  
Nejlepší chovatelská skupina – Soutěž se vypisuje pro nejméně tři jedince stejného plemene, kteří byli na 
výstavě posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a jsou potomci nejméně dvou různých otců nebo 
matek. Psi nemusí být v majetku chovatele. 
Nejlepší plemeník / plemenná fena - nastupuje plemeník / plemenná fena nejméně s 5 potomky, kteří 
byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v 
normální konkurenci.  
Nejlepší štěně KLV/SV (BIS Baby) - nastupují psi a feny ze tříd štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 
Nejlepší dorostenec KLV/SV (BIS Puppy) - nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi 
nadějný 1 
Nejlepšího veterán KLV/SV (BIS Veterán) - Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV). 
Nejlepší z čestných tříd (BIS čestná třída) – soutěží vítězové čestných tříd 
Best (Roughie – Smoothie – Sheltie) in Color (Blue-Merle, Sable, Bicolor, Tricolor)  -  v rámci plemene; 
nastupují všichni jedinci dané barvy ocenění V nebo VN, psi i feny dohromady. Vybere se nejlepší jedinec 
v dané barvě. Účast je dobrovolná a ZDARMA. 
Udílení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány pouze pokud kvalita jedince odpovídá, a to i bez 
ohledu na počet soutěžících psů.  
Ceny: 
Každý posouzený jedinec obdrží posudkový list a diplom. Vítězové titulů a soutěží obdrží věcné ceny:  
Klub chovatelů Collií a Sheltií  
Věnuje ceny pro jedince s tituly CAJC, CAC, res.CAC, Nejlepší pes/fena KV, BOJ, BOV, BOB a BIS a dále 
pro vítěze soutěží. 
Chovatelé – sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí toto písemně organizátorovi a zároveň uvedou za 
jakých podmínek (jakému plemeni v jaké soutěži, jakým kategoriím, či jakým jedincům) cenu věnují. 
Chovatelé – sponzoři budou uvedeni v katalogu. Ceny nemusí být věnovány jen tradičním vítězům, ale 
mohou být například určeny pro nejmladšího/nejstaršího jedince výstavy, pro všechna druhá, třetí nebo 
čtvrtá místa, pro všechna štěňata apod. 
 

OOffttaallmmoollooggiicckkéé  vvyyššeettřřeenníí::  
PPrroo  ppřřeeddeemm  ppřřiihhllááššeennéé  zzáájjeemmccee  pprroobběěhhnnee  vv  ssoobboottuu  ooffttaallmmoollooggiicckkéé  kklliinniicckkéé  vvyyššeettřřeenníí  nnaa  dděěddiiččnnéé  ooččnníí  

cchhoorroobbyy  vvaaššiicchh  mmiillááččkkůů..    OOččnníímm  ssppeecciiaalliissttoouu  bbuuddee  MMVVDDrr..  BBaarrbbaarraa  LLeennsskkáá..    ÚÚččaasstt  nnaa  vvýýssttaavvěě  nneenníí  

ppooddmmíínnkkoouu..    
 

MMoožžnnoosstt  vvyyuužžíítt  uuppllaattnněěnníí  sslleevvyy  zz  bboonniittaaccee!!    

PPřřii  ddoolloožžeenníí  vvyyššeettřřeenníí  DDNNAA  CCEEAA  ++  MMDDRR11****        220000,,--  

PPřřii  ddoolloožžeenníí  vvyyššeettřřeenníí  DDNNAA  CCEEAA,,  DDNNAA  MMDDRR11  ččii  kklliinniicckkéé  vvyyššeettřřeenníí  ooččíí******  110000,,--  
**ddoolloožžeennéé  vvýýsslleeddkkyy  bbuuddoouu  zzaappssáánnyy  nnaa  bboonniittaaččnníí  lliisstt  aa  zzvveeřřeejjnněěnnyy  vv  ggeenneeaallooggiiii,,  uu  zzááppiissuu  bboonniittaaccee  vv  

MMaaggaazzíínnuu  ii  nnaa  wweebbuu  KKlluubbuu  

****ddoolloožžeennoo  vv  ddeenn  bboonniittaaccee  

******vvyyššeettřřeenníí  nnee  ssttaarrššíí  1122mměěssííccůů,,  vv  ppřřííppaadděě  vvyyššeettřřeenníí  vvee  ššttěěnněěccíímm  vvěěkkuu  mmuussíí  bbýýtt  zzvvíířřee  vvyyššeettřřeennoo  ddoo  4499  ddnnůů  

vvěěkkuu  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Důležité info!!! 

Podle zápisu z jednání Výstavní komise 5.6.2012, který byl Předsednictvem ČMKU  schválen 28.6.2012: 

 

10) Vystavování zahraničních psů českými vystavovateli Výstavní komise doporučuje Předsednictvu ČMKU 

upozornit pořadatele výstav, aby důsledně dodržovali článek 11, bod c) Výstavního řádu ČMKU a 

nepřijímali na výstavy importované jedince v majetku českých vystavovatelů, kteří nejsou zapsáni v ple-

menné knize ČMKU. 

 



~ 37 ~ 

 

Sportovní pes roku                                                                                    

SPORTOVNÍ *PES ROKU  
_______________________________________________ 

*Místo slova PES bude krátkosrstka – dlouhosrstka - šeltie 
 
Soutěž Sportovní pes roku KCHCS je každoročním (1.1. – 31.12.) hodnocením 
sportovních výkonů jednotlivých zástupců plemen kolie dlouhosrstá, kolie 
krátkosrstá a šeltie v kategoriích Agility, Obedience, DogDancing, Pasení a 
Všestranný/Záchranářský výcvik. 
 
Pravidla pro hodnocení soutěže „Sportovní pes roku KCHCS “ : 

- účastnit se mohou psi a feny všech tří plemen, sdružených v KCHCS  
- účast je podmíněna členstvím majitele psa/feny v KCHCS  (v případě 

spoluvlastnictví psa musí být všichni spolumajitelé členy KCHCS ) 
- započítávají se jen body získané v době trvání členství v KCHCS  
- tentýž pes může být hodnocen i ve více kategoriích 
- body jsou započítávány vždy za dosažené výkony psovi v každé kategorii 

(bez ohledu na psovoda) 

- započítávány jsou složené zkoušky a absolvované závody, a to jak u nás, 
tak v zahraničí 

- každé plemeno se vyhodnocuje samostatně (psi i feny dohromady), pokud 
budou v dané kategorii zastoupena všechna tři plemena, je možné 
vyhlásit nejlepšího z nich 

 
Do soutěže je třeba psa přihlásit, tj. vyplnit a zaslat přihlášku v termínu do 28.2. 
daného roku.  
 
Garantem soutěže je Bc.Vilemína Kracíková, collie.sheltie.club@seznam.cz.  
 
Kategorie  
 
Ve všech kategoriích je podpořena účast na mistrovských soutěžích násobkem 
získaných bodů a to dle následujícího klíče: 

 za účast na MR plemene nebo MR všech plemen mládeže – celkové body krát 
koeficient 1,5 

 za účast na MR všech plemen / ME mládeže všech plemen – celkové body krát 
koeficient 2 

 MS všech plemen - celkové body krát koeficient 3 
 
 
 
 

 

mailto:collie.sheltie.club@seznam.cz
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a) Agility  

Započítávají se: výsledky všech oficiálních zkoušek (A1-3) i otevřených běhů 
(Agility, Jumping)  

Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, výkonnostní 
průkaz (pokud obsahuje potřebné info – počet startujících apod.) 

Bodování: splnění samotné zkoušky se boduje jako závod následovně: 

KLÍČ: celkový počet startujících (u zkoušky - ve své kategorii) mínus dosažené 
pořadí plus jedna, mínus celkové trestné body a je navíc možné přičíst: 15b za 
první, 10 za druhé a 5 za třetí místo 
 
Vzor: 
pes, jumping, 30 startujících, 0 tr.b., 1.místo: 
30-1+1-0+15=45 
fena, agility, 30 startujících, 7,5 tr.b., 20.místo: 
30-20+1-7,5=18,5 b. 
 

b) Obedience  

Započítává se: výsledky všech závodů a zkoušek pořádaných dle národního 
zkušebního řádu (do 30.6.2012) nebo dle Mezinárodního zkušebního řádu OB FCI 

Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, výkonnostní 
průkaz (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce 

Bodování: pokud zkoušky nejsou součástí závodu, bodují se samostatně 

KLÍČ: při započítávání zkoušek se celkový počet dosažených bodů vydělí 10 a 
vynásobí cifrou, odpovídající stupni zkoušky (bez ohledu na hodnocení, známku); 
při zápočtu závodu navíc počet účastníků v kategorii mínus umístění plus jedna a 
navíc čtvrt bodu za každého poraženého soupeře 

 

Vzor: 

fena, ZK OB2, 256 b. 

256/10 x 2 = 51,2 

pes, závod ve třídě OB1, 160 b., 9 dalších soutěžících, 6.místo 

160/10 x 1 + 9 - 6+1 + (0,25 x 3) = 20,75 

 

c) DogDancing  

Započítává se: výsledky všech zkoušek a soutěží dle řádu DDCCZ anebo 
Mezinárodního řádu  

Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, výkonnostní 
průkaz (pokud obsahuje potřebné info), protokol o vykonané zkoušce 

Bodování: postupové zkoušky se bodují samostatně 

KLÍČ: celkový počet bodů děleno deseti krát úroveň (bez ohledu na divizi); při 
započítávání závodů / soutěží jsou navíc za každý poražený tým přičteny tři body 
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Vzor: 

pes, postupová zkouška MD2 v divizi  A, 2. úroveň, 40 b. 

40/10*2=8 

pes, soutěž DD, freestyle F3 v divizi C, 3. úroveň, 42 b., 5.m/9 úč. 

42/10*3+(3x 4)=24,6 

 

d) Všestranný výcvik 
e) Záchranářský výcvik 
f) Pasení 
Započítává se: veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, 
IPO, SchH/VPG (pouze do 31.12.2011), TART, SZBK, IRO, KJ ČR, HWT, IHT TS; 
rovněž je možno započítat závody pořádané dle části zkoušek nebo upravených 
zkoušek výše uvedených zkušebních řádů (např. stopařský závod podle ZVV1;        
u těchto závodů se počítají pouze ty výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70% 
maximálních možných bodů) 

Dokládá se: - protokol o provedení zkoušky, výsledková listina ze závodů - pokud 
se jedná o závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, 
je třeba doložit, kolik byl maximální počet možných bodů - zápis organizátora 
zkoušek/závodů na speciální kartě, vydané klubem 

Bodování: Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti 
krát stupeň zkoušky (pokud je); klíč pro bodování závodů je stejný jako u zkoušky, 
navíc se ovšem za každého poraženého soupeře ve své kategorii přičte čtvrt bodu 

KLÍČ: počet dosažených bodů děleno 10 krát stupeň zkoušky + 0,25b (+ 3b u pase-
ní) za poraženého soupeře  

Za účast na závodech/soutěžích/trialech může tedy pes získat více bodů, než za 
pouhé skládání zkoušek 

 

Vzor:  

Zkouška ZVV1 splněná na 278 bodů  

278/10 x 1 = 27,8 bodů 

Zkouška IPO3 splněná na 269 bodů 

269/10 x 3 = 80,7 bodů 

HWT TS splněný na 95 bodů 

95/10 x 1 = 9,5 b 

Pes, 3. místo z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV2 se ziskem 289 
bodů: 

289/10 x 2 + (9x 0,25) = 60,05 bodů. 

Fena, 1. místo z 12 účastníků v IHT2-TS, 91bodů 

91/10 x 2 + (3x 11) = 51,2 bodů 

 
Tato pravidla jsou platná pro rok 2011 a následující. 
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Sportovní kynologie 
 
Byla jsem požádána, abych napsala pár slov o přístupu kolie ke sportovní 
kynologii, nebo chcete-li služebnímu výcviku - zřejmě proto, že Chyr zvládl během 
tří měsíců zkoušky ZOP, BH, ZVOP, HWT TS (pasení) a PTCTP (canisterapie). 
 
Služební výcvik se skládá ze stop, poslušnosti a obran.  
Z těchto tří částí Chyrovi pasují nejvíce stopy a poslušnost, s obranami je to 
trochu složitější.  
Nevím, jaké byly kolie v minulosti, které se ubíraly tímto směrem, ale pokusím se 
přiblížit své zkušenosti a poznatky s dnešní kolií, která není sice můj první pes, 
ale při výcviku si tak někdy připadám a marně sháním manuál pro kolie. 
 
Jsou to především výborní stopaři, tady asi není třeba toho víc psát a dělat rozdíl 
mezi varietami plemene. Tohle se mi osvědčilo i u Chyra, se stopami nemáme 
problém a baví ho!!! 
 
U poslušnosti se může někomu zdát, že kraťandy jsou na tom o něco lépe, ale já 
bych to viděla o přístupu a vedení psovoda. Temperamentních dlouhosrstek je 
také dost a jsem ráda, že Chyr patří mezi ně.  
Při výcviku nemá rád časté opakování, jakmile splní cvik správně, chválím a 
chválím a vracím se k němu později, protože jinak ho to přestane bavit a začne si 
vymýšlet. 
Učí se rychle, dlouho si pamatuje a já se naučila, že je lepší si promyslet, jakým 
způsobem ho cvik naučit, zkusit víc možností. V žádném případě není dobré jej do 
něčeho tlačit, naučil by se to špatně a pak se vše o to hůř opravuje. Stejně to pak 
vede k tomu, že je otrávený a vyhýbá se danému povelu (splnění cviku). A tohle 
platí u jakéhokoliv výcviku. 
Kolie u toho přemýšlejí, a to se může některým majitelům zdát náročnější, než u 
jiných služebních plemen, které budou cviky opakovat pořád dokola a ještě 
s radostí. Kolie to dělá pro Vás a je pro ni největší odměna Vaše radost, splnění 
cviku je až na dalším místě. Dlouhosrstky dávají ve výcviku přednost krátké hře 
před drilem, čím míň po nich chceme (opakujeme), tím víc nám vrátí. 
 
Třetí částí jsou obrany, které dnešní majitelé kolií moc nepreferují. Jak jsem už 
psala, kolie u toho přemýšlejí, u obran proto musí psovod přemýšlet ještě víc.  
Tady už bych viděla větší rozdíl mezi dlouhosrstou a krátkosrstou kolií. 
Dlouhosrstkám to většinou trvá déle, nejspíš proto, že jsou v povaze trochu 
jemnější. Určitě bych nedoporučovala dělat obrany přes zlobu (jak to známe 
z dřívější doby), ale přes kořistnický pud. Není nic horšího, než zlomit psa 
v povaze. Je to pro něj „jenom hra“, loví kořist „rukáv“ a ne člověka jako 
figuranta. U nás budou nejspíš obrany běh na dlouhou trať, má z toho jakoby 
pořád srandu a ze začátku mu trvalo, než pochopil, co po něm přesně chci. 
V žádném případě na něho nechci tlačit a tak tomu dáváme hodně času.  
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Tím, že mu bylo dáno do vínku štípání, má občas problém s plným zákusem, ale i 
toho se dá dosáhnout správným vedením. 
Se svým psem dělám obrany asi dva roky a rok to vypadalo, že se nikam 
nepohneme. Měl zájem, ale bavilo ho to po svém, takže z toho jeden trénink byl 
super a dalších několik, jakoby to nikdy neviděl a dělal všechno možné, jen ne se 
tahat o hadr s figurantem (tahat se s paničkou o vodítko je lepší). Museli jsme 
neustále střídat a hledat metody, co by mu nejvíc vyhovovalo k zákusu, jakmile se 
nám to podařilo, byli jsme najednou o několik kroků dál.  
K této části bych chtěla ještě dodat, že obrany nemají s agresí nic společného, je 
to jen „hra“ na upevnění sebevědomí, kdy pes pod správným vedením neútočí 
bezdůvodně. Určitě bych se tohoto výcviku nebála, ale je třeba mít pro tento 
sport i vhodného figuranta, který rozumí více plemenům. Je také dobré si 
uvědomit, že je rozdíl mezi sportovní obranou a tou, která je využívána v praxi, 
např. u policie. 
S Chyrem nemám problém jeden den si „zakousat“ na cvičáku a další den dělat 
canisterapii s postiženými dětmi. A v tom je právě tak úžasný, zde nejvíce oceňuji 
jeho skvělou povahu. 
 
A tak, pokud chcete dělat sportovní kynologii se svojí dlouhosrstkou, klidně do 
toho jděte. Hlavně nezapomínejte, že je to kolie a ne německý ovčák!  
 

Emília Vránová 
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Foto: E. Vránová a V. Slámová 
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Český šampión práce                                                                         

 

 
Alex Golden Dream Flying Ear 

Ch. CZ, Klubový šampion práce 

nar. 11.7.2007 

pes, kolie krátkosrstá, zlatý 

o: Day Dream Krásná louka 

m. Čert ví proč Nirreterrit 

maj. Ing. Petra Čapková 

Pod Strání 533 

Hradec Králové 6, 50006 

www.alex-golden-dream.webzdarma.cz 

zkoušky: ZOP, ZZO, ZVOP, HWT, IHT 1, IHT 2, IHT 3 

1x CACIT, 3x CACT 

 

 

 

 

 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.alex-golden-dream.webzdarma.cz
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Bonitace Brno 4. 2. 2012 

 

Kolie dlouhosrstá – psi 

 

ARGO GOLD Z OBZORU – zl – 25.3.10 – 2999 – v. 57 cm – nadp. P1 LH (Baron Brit 

Ronna Bohemia x Fanny z Chýnovské jeskyně) m. M. Pešková, U Stadionu 959, 293 

01 Mladá Boleslav 

CHEROKEE BILL LEAWREY – zl - 3.12.08 – 22648 – v. 59 cm (Old Smokey des 

Beldones x Evanescent Love Leawrey) m. V. Moravec, Přemyslova 29, Kladno 

SAMBA BLACK JOKER V. WENGERHOF – tri - 4.6.10 – 2334 – v. 58 cm (Jolly Joker 

vom Old Tom x Rainshade Turn the Tide) m. J. Gogolínová, Červené vršky 678, 

256 01 Benešov 

 

V minulém čísle magazínu byl chybně zařazen pes Time will Tell African Gold 

mezi bonitované feny. Omlouváme se majiteli. 

 

TIME WILL TELL AFRICAN GOLD – zl – 21.7.08 – 22563 – v. 60 cm (Old Smokey des 

Beldones x Amber Beauty Leawrey) m. L. Šulcová, Husova 111, 507 32 Kopidlno 

 

Kolie dlouhosrstá – feny 

 

TOO GOOD TO BE African Gold – zl - 21.7.08 – 22565 – v. 52 cm (Old Smokey des 

Beldones x Amber Beauty Leawrey) m. Bc. J. Reslerová, Pod Hradištěm 167, 278 

01 Kralupy n. Vltavou 

XPLAIN ME IT AFRICAN GOLD – blm - 30.7.10 – 23092 – v. 55 cm (Star Light vom 

Adlerwappen x Tisha’s Black Minx vom Old Tom) m. J. Přibylová, Žerotínova 185, 

789 69 Postřelmov 

 

Kolie krátkosrstá – psi 

 

DONGO Z TAU´RI – tri – 26.6.10 – 430 – v. 59 cm (Pinehillside’s Hot Shot x 

Čarodějka Nirreterrit) m. E. Vraspírová, Úprkova 1, 621 00 Brno 

 

Kolie krátkosrstá – feny 

 

BEATHAG BOHEMIA ELENOR – zl – 14.3.10 – 401 – v. 55 cm (Jack Mack’s Sqoilear 

Sár x Artemis of Bohemia Balada) m. H. Rouleová, Rosická 1, 664 41 Popůvky u  
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MERCEDES KRÁSNÁ LOUKA – tri – 20.7.10 – 443 – v. 54 cm (Jack Mack’s 

Reobhartan x Icy Krásná louka) m. M. Palatková-Ježková, Křenůvky 44, 798 04 

Určice 

 

Šeltie – psi 

 

CARDINAL MORAVSKÉ SRDCE – blm – 13.12.09 – 7917 – v.39 cm – P3 PH, 2x M3 H 

(Marvitholl Yantar x X-Lady Moravské srdce) m. L. Švecová, Pálená 228, 572 01 

Polička 

INSPIRATION MAN ZE SKALNÍ VYHLÍDKY – zl – 24.10.08 – 7456 – v. 37 cm 

(Snabswood Schnaps x Eassy Manepo Ideál) m. E. Sulanská, Sokolnická 69, 620 00 

Brno 

OZZY SMAAL KIM – zl – 25.5.08 – 7311 – v. 40 cm (Filip Mandlok x Giselle Smaal 

Kim) – NECHOVNÝ 

WIZARD WILLI ZE SHETLANDŮ – zl – 31.1.11 – 8388 – v. 39 cm (Tiakina The Crowh 

Prince x Our Blonde Baby ze Shetlandů) m. P. Gamrotová, ČSA 1054, 735 81 

Bohumín 

 

Šeltie – feny 

 

JACKIE CHANCY REMUS – zl – 6.3.10 - 8035 – v. 34 cm (Devil Chancy Remus x 

Kristýnka z Ďáblovy studánky) m. G. Šnáblová, Kamenomlýnská 14, 603 00 Brno 
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Vyšetřovat ano či ne? 

 Někteří starší chovatelé nostalgicky vzpomínají na časy před rokem 1989, 

kdy si zájemci vybírali štěňata podle bílých límečků, případně podle titulů rodičů 

nebo vzdálenosti od svého bydliště. Totéž se týkalo i výběru krycích psů. O dědič-

ně podmíněných nemocích nevěděli téměř nic ani zájemci o štěňata, ale ani 

samotní chovatelé. Výjimku tvořilo jen pár lidí, kteří měli kontakt s chovateli ze 

západních zemí a díky nim získali alespoň nějaké povědomí o zdravotních 

problémech týkajících se našich plemen.  K vyšetřování očních a dalších nemocí 

ovšem v té době u nás nebyly možnosti a i ve vyspělejších zemích se diagnostika 

dědičných defektů teprve rozvíjela. 

Pokud se u nás mluvilo o dědičném onemocnění, byla to maximálně 

dysplazie kyčelních kloubů, ale zároveň zde panovalo přesvědčení, že ta se našich 

plemen netýká. Bohužel, jak se časem ukázalo, opak je pravdou. Nejen u kolií, 

ale i u šeltií se dysplazie vyskytuje, a to i ve vyšším stupni. 

Zdánlivě to vypadalo, že dědičné nemoci se České republice do té doby 

vyhýbaly, že jsme si je přivezli až s novými importy po roce 1989. Proti tomu ale 

svědčí i pár případů od nás exportovaných štěňat na „západ“, kdy u nich bylo 

zjištěno oční onemocnění. Ale jsou tu i další důvody svědčící proti tomuto tvrzení. 

Celkem známé jsou případy úhynů kolií a šeltií po podání Ivomecu nebo při 

narkóze. Tyto úhyny jsme kladli za vinu veterinářům, ale nevěděli jsme, že se 

může jednat o dědičné postižení MDR1 defektem. Byly tu i případy slepých štěňat, 

která byla potichu utracena a případy špatně vidících nebo slepých starších psů, 

což se přičítalo jejich věku. Příliš se o tom nemluvilo, takový pes byl v lepším 

případě nenápadně stažen z chovu. Objevovaly se i nevysvětlené úhyny štěňat po 

třetím týdnu věku. Pokud chovatel nechal udělat pitvu, našla se voda na plicích a 

přičítalo se to napití plodové vody při porodu. S největší pravděpodobností byla 

příčinnou PDA – dědičně podmíněná srdeční vada, o které jsme dříve nevěděli. 

 Od té doby se situace hodně změnila a mění se stále. Velký vývoj 

prodělala hlavně genetika a mnoho onemocnění se dá již zjistit z genetických 

testů. Dnes jsou tato vyšetření dostupná i našim chovatelům a mohou jim 

významně pomoci v chovu.  

 S příchodem internetu se zrychlila i komunikace mezi lidmi a šíření 

informací. Dnes je daleko těžší něco utajit a informace o zdraví konkrétního 

jedince třeba z druhého konce světa není těžké na internetu dohledat.  Změnila 

se i informovanost širší veřejnosti, tedy nejen chovatelů, a také jejich přístup 

k otázkám zdraví. Čím dál více zájemců o štěňata se o tuto problematiku zajímá a  
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chtějí znát nejen zdravotní stav štěněte, ale i zdravotní testy rodičů. Nejvíce se  

o zdraví zajímají pochopitelně lidé, kteří se chtějí v budoucnu věnovat chovu 

nebo některému ze psích sportů, ale i lidé pořizující si psa jako domácího přítele. 

Nechtějí mít doma psa, který bude mít ztížený pohyb, nebo psa, který může 

oslepnout. Případně se budou bát použít některé léky, prostředky proti parazitům 

či narkózu. Někdy bývají jejich obavy přehnané, ale i tak nás chovatele nutí dělat 

zdravotní vyšetření a vyvozovat z nich i závěry v chovatelské praxi. 

 Důvodů, proč by měli chovatelé dělat zdravotní vyšetření, je tedy více. 

V první řadě pro samotné zdraví svých psů, ale i vzhledem k požadavkům zájemců 

o štěňata a požadavkům zájemců o použití krycího psa, což už přechází i do roviny 

ekonomické.  A nakonec genetické testování psů může pomoci i lidem, protože 

některé lidské nemoci, např. vrozená slepota nebo obdoba MDR1 defektu, mají 

podobný, ne-li stejný dědičný základ. Tímto výzkumem se zabývá AV ČR Liběchov. 

 Samozřejmě zdraví nemůže být jediným aspektem v chovu, stejně 

důležitá je i snaha co nejvíce se přiblížit standardu plemene po stránce exteriéru 

a povahy. 

 Mladší generace chovatelů bude možná nostalgicky vzpomínat na dnešní 

dobu, kdy se sleduje většinou jen CEA, MDR1 a dysplazie kyčelních kloubů. 

Genetici se jistě v budoucnu postarají o odhalení dalších geneticky podmíněných 

nemocí a vad. Možná to nebudou jen nemoci, ale i vady vzhledem ke standardu – 

chybějící zuby, křivě uložené špičáky, výšky… To by chovatelům ušetřilo mnohá 

zklamání a pomohlo k chovu zdravých a krásných představitelů našich plemen. 

 

Mlada Svobodová 
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3. Obedience Cup – propozice a přihláška                                               

KKlluubb  cchhoovvaatteellůů  CCoolllliiíí  aa  SShheellttiiíí  

 

ve spolupráci s KCHBO srdečně zve na:  

spojený s MR BO a AUO v Obedience a zkouškami OB 

Datum:  sobota  8. 9. 2012 

Místo:  Kynologický areál Zbraslav u Brna 

Rozhodčí a stewardi:  Iveta Skalická, Marie Vágenknechtová   

Program:  

7.00 – 8.00 přejímka 

8.00 – 9.00  trénink 4min/tým 

9.00   skupinové cviky, individuální cviky 

16.00  předpokládaný konec  

 

Časový harmonogram, rozpis cviků a plánek chůze bude upřesněn po uzávěrce, 
informace budou vyvěšeny na www.kchbo.com a www.planetarough.info 

 

Uzávěrky přihlášek: Počet míst je omezen na 35 týmů 

http://www.kchbo.com/
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OCSC (kolie a šeltie):  

I. uzávěrka  15. 8. 2012 nebo do naplnění kapacity!!! 

II. uzávěrka  25. 8. 2012  

zkoušky Obedience: (jiná plemena než kolie, šeltie, belgický nebo australský 
ovčák) - DO 31.8. 2012 ! PLATIT až po potvrzení volného místa! 

Startovné:  

OCSC - kolie a šeltie (závod se zápisem zkoušky)  

I. Uzávěrka 15. 8. 2012  

600,- / tým - nečlenové 

500,- / tým - členové KCHCS nebo OC      

400,- /tým - členové KCHCS a OC 

II. Uzávěrka 25. 8. 2012 

800,-/tým  - nečlenové 

700,-/tým – členové KCHCS nebo OC 

600,-/tým – členové KCHCS a OC 

Druhý a další pes: sleva 100,- ze základního startovného!!! 

Startovné pro ostatní plemena – zkouška  

(možno se přihlásit i před tímto datem, potvrzeno bude až po 25.8.2012, 
přednost mají plemena pro MR: BO a AO a pro OCSC: DK,KK,SHE) : 

PLATBA DO 31.8. 2012 

500,-/tým - nečlenové 

400,-/tým – členové OC  

300,-/tým – členové OC  

- PO 31.8. + 100,- k základnímu startovnému!!!  
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Startovné splatné na účet 642591359/0800 (klubový účet) do data uzávěrky, bez 
zaplaceného startovného nebude přihláška přijata. Jako VS uveďte vaše telefonní 
číslo, specifický symbol: 02092012. 

Zahraniční závodníci platí startovné na místě při prezenci.  

Startovné je při neúčasti týmu nevratné.                                       

Závodu „Obedience Collie & Sheltie Cup“ se mohou zúčastnit pouze krátkosrsté a 
dlouhosrsté kolie s PP a šeltie s PP.   

Zkoušky jsou otevřené pro všechna plemena mimo BO, AO, kolií a šeltií! 

Závod a zkoušky budou probíhat podle pravidel klubu OBEDIENCE CZ. 

Tituly:  

„Absolutní vítěz OCSC 2012“  

„Vítěz třídy OBx plemene KK, DK a SHE“ ve třídách OBZ – OB3  

Každé plemeno bude v kategoriích vyhodnoceno samostatně, vyhlašováni budou 
první tři umístění ve všech otevřených třídách, první umístění získává titul „Vítěz 
třídy plemene“ KK, DK nebo SHE.  

Nejlepší z vítězů jednotlivců získá titul „Absolutní vítěz OCSC 2012“.  

 

Patronaci nad tímto závodem má a ceny věnoval Klub chovatelů Collií a 
Sheltií. 

 

 

 

 

Přihlášky a případné dotazy směřujte na: 

Simona Hurábová 

Jíchova 854/8, 198 00 Praha 9, tel: 777 106 776, e-mail: simirhur@seznam.cz 
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Veterinární podmínky:  

Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. 

Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí, 

sbírat exkrementy po psech do organizátorem přichystaných sáčků. Pořadatel 

neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn 

psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni 

pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes 

byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině 

a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z 

členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá 

zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 

998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata 

tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.  

 

Na akci nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, zkoušek se nesmí účastnit 

agresivní psi. Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny 

pořadateli.  

 

Zkoušky budou probíhat dle zkušebního řádu Obedience CZ - www.obedience.cz , 

každý účastník musí tento řád znát. Pro účast v kategorii OB 2  a  OB 3 je nutné 

doložit doklad o vykonané nižší zkoušce. 
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Přihláška:  

Třída:  OB Z    OB1  OB2**  OB3** 

Člen:  Klub Obedience CZ  KCHCS 

Jméno a chovatelská stanice psa:………………………………………………………… 

Plemeno:………………………………………………………………………………….. 

Datum narození:…………… číslo zápisu*:……………………………………… 

Tituly*:…………………………………………………………………………………… 

Zkoušky*:………………………………………………………………………………… 

Otec*:…………………………………………………………………………………….. 

Matka*:…………………………………………………………………………………… 

Chovatel*:………………………………………………………………………………… 

Psovod:……………………………………………………………………………………. 

Adresa:……………………………………………………………………………………. 

Telefon a E-mail:…………………………………………………………………………. 

 

 

Přihlášky zasílejte společně s potvrzením o zaplacení na adresu: 

 

* povinný údaj pro BO a AO   **nutno doložit oprávnění startovat v této 

třídě 
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Světovka tak trochu jinak ..  

Tento rok by článek o WDS měl psát spíš někdo jiný :) neb tak jako rok loňský       

i letos se výstavy účastnilo několik českých majitelů, ale díky hloupým řečem se 

nechali odradit a tak jsem si řekla, že by byla velká škoda, aby článek o této 

výstavě v magazínu nebyl. Když nic jiného, opět i tento rok měly krátkosrstky na 

této výstavě úspěch, který rozhodně za zmínku stojí.  

A tak tedy tady je :) 

I tento rok jsem doufala, že na světovou výstavu psů do Salzburku pojedu 

vystavovat, ale nakonec jsem dala přednost jiné nákladnější výstavě a tak jsem 

WDS letos musela oželet.  

Doma štěňátka, pomalu mě čekalo plánování daleké cesty a před sebou 

rozhodnutí, zda se jet podívat jako divák či ne. Nakonec jsem zavrhla i tuto 

variantu.  

Týden před WDS dorazila však zpráva od Šárky, která je majitelkou jedné z fen    

z mé chovatelské stanice s dotazem, zda bych jí fenku nevystavila, neb si 

pochroumala v Řepči nohu a tak nemůže běhat. A tak jsem se nakonec na 

světovku podívala :).  

 Salzburk není tak daleko (jen cca 5 hodin jízdy z Prahy :)). Vyjížděli jsme po 

půlnoci - tak, abychom dojeli s dostatečným předstihem kvůli parkování.  

Musím říct, že oproti Paříži byla tato výstava nesrovnatelná. Všude bylo čisto, 

odpadkové koše :), občerstvení a velké množství stánků. V halách bylo méně 

místa, což byla trochu nevýhoda a občas to bylo trochu hlava na hlavě. Kruhy však 

byly dostatečně velké a atmosféra byla fajn.  

Vedle kruhu s krátkosrstými koliemi byl kruh dlouhosrstek a tak jsme mohli 

okukovat i úspěchy českých chovatelů a majitelů tam (no nakonec na to čas nebyl, 

ale aspoň jsme se s nimi pozdravili :)).  

Před samotným posuzováním byla atmosféra příjemná, chovatelé a majitelé mezi 

sebou procházeli, zdravili se a musím říct, že celkově to bylo příjemnější než 

v Paříži:).  
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Je velká škoda, že i přes celkem dobrou dostupnost se nezúčastnilo více pejsků    

z okolních států, ať už z Čech či Německa, kteří to mají také kousek. Přesto zde 

bylo kvalitní obsazení tříd a rozhodně bylo na co koukat.  

Paní rozhodčí byla pečlivá a přiznám se, že mně se její posuzování líbilo.  Hned        

v mezitřídě nastoupil pes z ČR Diplomat Leneli a odnesl si ocenění CAC. Po něm 

nastoupila třída otevřená, kde nás opět reprezentoval český zástupce Brontés 

Bohemia Elenor, který v konkurenci získal krásné ocenění a třídu vyhrál také         

s titulem CAC. Za zmínku rozhodně stojí i třída šampionů psů, kde se předvedl 

loňský světový vítěz Clingstone’s No Doubt a také pes Loriseum Abreu, pejsek, 

který žije na Slovensku u našich přátel :) a kterému jsme to moc přáli. Bryš, jak 

mu páníčci říkají, si vyběhal ve své třídě první místo. A tak se nakonec v boji        

o CACIB a titul Světový vítěz sešli zástupci z Čech a Slovenska.  

Paní rozhodčí se dlouho rozhodovala, pejsky prohlížela a nakonec (já se přiznám, 

že jsem její výběr typovala, protože vím, že má slabost pro blue-merle barvu :)) 

vybrala psa z mezitřídy - Diplomata Leneli. Lada, jeho majitelka, asi v tu chvíli 

prožívala něco podobného jako já v loňském roce, ale je statečnější, neb to na 

sobě nedávala tolik znát.  

Ve fenách se předvedly tři fenky z Čech, a to v mezitřídě Nina Krásná Louka, 

která získala CAC. Ve třídě otevřené Contesa of Bohemia Balada, která byla 

ohodnocena známkou Výborná 3. A v šampiónech nastoupila Joyce Krásná Louka, 

která si odnesla ocenění Výborná.  

V boji o BOB se paní rozhodčí dlouho rozhodovala. Diplomat se jí velmi líbil a tak 

se k němu několikrát vrátila a pak zase zpět k fence, která získala CACIB              

a Světového vítěze. Nakonec BOB zadala této krásné dánské feně.  

Myslím, že si naši pejsci vedli nad míru dobře, což ukazuje i fakt, že letos byli 

všichni oceněni známkou výborná a hned tři si dokázali přivést CAC. Stejně jako 

vloni, i letos do Čech putuje titul Světový vítěz, tentokrát ve psech (nedá mi to 

nezmínit, že se jedná o synovce Mery WW-11 Kangasvuokon Mary-Lou :)).  

Vystavování proběhlo rychle a tak jsme se i celkem rychle vydali na cestu domů, 

abychom večer stihli ještě fotbal, který teda už tak dobrý nebyl. :)  

Doufám, že příští rok se připojí více majitelů KK a na světové výstavě v Budapešti 

se nás sejde požehnaně... tak zase za rok! 

Sabina Havlíčková 
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        Světový vítěz, CACIB, CAC, Diplomat Leneli   CAC, Brontés Bohemia Eleanor 

    

V3, Contesa of Bohemia balada   V, Joyce Krásná Louka 

 

CAC, Nina Krásná Louka  

Foto: P. Suvák                                                                                                                                                    
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Účastníci zájezdu  - expedice  WDS Salzburg 2012 

… a protože děláme samá světová rozhodnutí nebylo pochyb, že bychom se letos 

„světovky“ nezúčastnily  

S myšlenkou účasti jsem si pohrávala na lednové výstavě v Brně, kde byl               

i propagační stánek, ale stále jsem vyčkávala jestli pes bude mít chlupy nebo 

nebude mít chlupy (ono jak se později ukázalo i kdyby úplně vylínal, vůbec nic by 

se nestalo) . Konečné rozhodnutí padlo až na druhou uzávěrku, kdy byl vyřčen  

ortel, že tedy jedeme!!! Já s Diorem (Aurelio Adore van Golden Nachtigal), 

Monika s Hodym (KK – Mighty’s  Spring Meadow Hold On) a Gabča. 

Přihlášení on-line proběhlo naprosto hladce a řádně i s dostatečným předstihem 

došel e-mailem vstupní list. Ještě jsem měla dilema při všech těch přípravách, od 

výběru garderoby, návštěvy kadeřníka a zušlechťování psí kondice, jak my se 

vlastně do toho Salzburgu dopravíme? Jestli to ta moje stařičká Felicie zvládne? 

(Felicie by to zřejmě přežila, ale my asi ne ). Nakonec se opět obětovala Gabča 

jako bezchybná řidička s jejich Octávečkou, aby vlastně toto všechno mohlo 

proběhnout, a za to jí patří ještě jednou tento velký veřejný dííík!   

Jinak ambice jsme měly takové: zúčastnit se a získat „výbornou“ na světovce.      

A hlavně si to všechno pořádně užít.  

… a magický (a zároveň nervózní) datum 19. 5. 2012 se nezadržitelně 

blížil…Vyrazily jsme už ve čtvrtek s plánem do večera se ubytovat v kempu          

a hlavně úspěšně postavit stan (neb při domácí generálce nácviku stavění stanu 

vypadal jak po tsunami). Toto všechno jsme bravurně zvládly. V pátek jsme měly 

plán navštívit historické centrum Mozartova rodiště. Dopravovaly jsme se 

autobusem, pak lanovkou na Hohensalzburg, pěšky po přelidněné Getreidegasse 

až do Mirabelských zahrad. Všude bylo znát, že toto město patřilo o víkendu 

„světovým“ psům. Pro naše pesany to bylo náročné i když v podstatě to hlavní je 

teprve čekalo až v sobotu. Večer po návratu do kempu, ještě rychlá výstavní 

předúprava psího kožíšku a pak rychle na kutě! 

SOBOTA – den „Dé“  

Vstávaly jsme ve čtyři hodiny ráno! Ať se psi vyvenčí na 1,5 h. dlouhé procházce 

v krásném okolí kempu v předhůří Alp. Já to vlastně říkám pořád, že pejskaři jsou  
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blázni!  O půl sedmé jsme vyrazily směr výstaviště, které jsme měly autem cca 

15 min. Hned na začátku nás čekalo nemilé překvapení v koloně na centrální 

parkoviště Messezentra. Ještě plné humoru jsme si dělaly srandu a divily se, proč 

někteří se psy v autech odjíždějí, že to už tady ti „pikolíci“ na parkovišti dělí na 

Vé a VéDé . Nás samozřejmě taky nepustili, neměly jsme zaplaceno dopředu 

přes on-line. Takže musíme na další parking a odtud nás budou odvážet 

autobusem. To už začaly teda nervy! Zaparkovaly jsme v pohodě a zařadily se do 

fronty na autobus. Přijel první – do toho jsme se nevešly, po nějaké době druhý, 

to už byli všichni značně nervózní včetně nás! A teď to začalo: všichni chtěli do 

autobusu - i ti, co stáli za námi a byli na tom líp, co se týká výstavního arsenálu. 

Začali předbíhat nás těžkooděnce s výstavními stolky, psími domečky atp. Do 

autobusu jsme se nakonec narvaly, ale bez Gábiny, která musela zpět do kempu 

pro zapomenutou zrcadlovku, specielně vypůjčenou na tuto akci. Autobus jel asi 

45 minut v koloně bez klimatizace, nikdo nevěděl jak daleko je to na výstaviště. 

Nakonec, když už se zdálo, že atmosféra výstavního dění houstne a výstaviště se 

zdálo poblíž, jsme my všichni polomrtví v autobuse vystoupili a zvolili variantu, že 

ten kousek už „doběhneme“. 

A další chaos – kde je hala 2/6? Musely jsme hlavním vchodem a pak až z plánků 

identifikovat kruh č. 8 pro dlouhosrsté kolie. To bylo prosím už devět hodin 

(vstávání ve čtyři se vyplatilo – cesta a balení na výstaviště vzdálené 15 minut 

nám trvala pět hodin!!!). 

Ufff, tak jsme to zvládly až ke kruhu, neuvěřitelné se stalo skutkem a my měly 

ještě i malou časovou rezervu na úpravu psa. Ještě v rychlosti sonduju v katalogu: 

mladí psi – 16 kousků, nastupuje 15. Rozhodčí jsou dva: třídu dorostu a veteránů 

posuzuje slovinská rozhodčí Lidija Oklescen a ostatní třídy taktéž slovinský 

rozhodčí Mag. Kavcic Blaz, ten posuzuje mladé – takže nás. Posuzování probíhalo 

rychle.  Ukázat zuby, statika, pohyb tam a zpět a kolečko. A první výstava za mé 

„koliářské výstavní éry“, kde se nepsaly posudky. 

Nedělám si ambice, protože vím, že náš Dior není typ kolie, který by tento 

rozhodčí preferoval, ale úspěch:  volají šest čísel psů do užšího výběru a my 

jsme mezi nimi! Zadává se pořadí prvních čtyř a my dostáváme výbornou bez 

pořadí, takže spokojenost s umístěním  - úkol splněn!  

Konečně to ze mě všechno spadlo a padáme únavou s Diorkem, já do výstavního 

křesílka a on na svou dečku s medvídky.  
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Ale sledujeme další dění a boj českých kolií o pozice nejvyšší. A že se nebylo za co 

stydět. České barvy hájí a fyzicky se účastní celkem šest psů. Psy máme 

zastoupeny dokonce ve všech třídách!!! A všichni psi dostávají bez vyjímky 

ocenění „výborný“ – jen jmenovat: Vision in Blue African Gold, Samba Black Joker 

v. Wengerhof, avšak kdo může nejvíc „juchat a skákat dva metry“ je Jitka 

Gogolínová a Mirka Kratochvílová, kdy jejich Kangasvuokon  Merlin získává 

v mezitřídě psů bombastické umístění V3!!! 

Ještě zmíním jmenovitě fenky, které hájily českou trikoloru a byly to: Of Course 

African Gold ve třídě šampionů, která získala výbornou. Ve třídě mladých fen se 

představila Fantastic Feebee Ronna Bohemia a v mezitřídě: Yapanese Pearl at 

African Gold. 

Jen mě trochu mrzí, že pořadatelé tak velkolepých akcí, jakou světová výstava 

psů bezesporu je, neobdaří vystavovatele, platící astronomické poplatky, alespoň 

malou památnou „kokardičkou“ za účast a jako památku na WDS. Určitě by to 

potěšilo, alespoň mě ano! 

Po krátké regeneraci „těla i ducha“ jsme si šly projít výstaviště. Bylo obrovské, 

hala za halou, jen nikde žádná zeleň pro čtyřnožce (to Brněnské výstaviště je ke 

psům svou zelení vstřícnější). Ale co se mi moc líbilo, byl oválný pavilon 

závěrečných soutěží, ten pojali pořadatelé opravdu velkolepě, tam by se 

nemusela stydět vystupovat kde jaká Superstar. 

A druhá věc, která mě zaujala a potěšila: dle uvedených statistik v katalogu bylo 

českých psů přihlášeno více (1373) než těch rakouských (1175), i když se výstava 

pořádala na jejich půdě.  

…a závěrem – zúčastnily jsme se, splnily si, co jsme si předsevzaly, spokojené       

a řádně unavené  

 

Takže nashledanou Salzburgu 2012 a na viděnou v Budapešti 2013 

                                                                                                                                    

Martina Bábíková 
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Aurelio Adore van Golden Nachtigal   Samba Black Joker v. Wengerhof                                            
Foto: M. Bábiková    Foto: I. Grallizioli 

     

Kangasvuokon Merlin                 Ice Vision African Gold                                                                 
Foto: M. Setichovská                 Foto: M. Setichovská 

        

Of Course African Gold                  Fantastic Feebee Ronna Bohemia           Yapanese Pearl at African Gold     
Foto: M. Setichovská                   Foto: I. Bálková                    Foto: I. Bálková 
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OBEDIENCE COLLIE & SHELTIE CUP (při MR BO a AUO) 

kdy: 8.9.2012 

kde: Zbraslav u Brna 

rozhodčí: Iveta Skalická, Marie Vágenknechtová 

propozice: Kracíková Vilemína;  collie.sheltie.club@seznam.cz 

 

AGILITY COLLIE CUP - putovní pohár 

kdy: 2.9.2012 

kde: ZKO Slovanka, Česká Lípa 

rozhodčí: v jednání 

přihlášky a propozice: Kracíková Vilemína; collie.sheltie.club@seznam.cz 

 

COLLIE REVUE COLLIE FÜHRERSCHEIN + DEN DLOUHOSRSTKY  

den plný soutěžení, od každého něco 

seminář  - CRCF nanečisto 

kdy: zatím v jednání 

kde: Česká Lípa, Brno nebo Třebíč 

info: Kracíková Vilemína, collie.sheltie.club@seznam.cz 
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Nabízím ke krytí psa šeltie 

 

 
 

 

 

Microgarden’s Super Trouper „Simon“ 
 

Simon je zapůjčený z Norska  
otec: Degallo The Likely Lad, GB – matka: Microgarden’s Got Some Style, N 

trikolor, CEA geneticky čistý (normal), ideální výška 37 cm,  
CC, Nejlepší pes Klubové výstavy Norsko, CAC ČR, CACIB 

Další informace: Mlada Svobodová, tel. 604 450 048  
e-mail: svobodova001@quick.cz, www.z-dablovy.sweb.cz 
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Chovatelská stanice dlouhosrstých kolií 

LAGO BENEA 
 

Nabízí trikolorní a zlatá štěňátka s klinickým i genetickým 

vyšetřením na CEA a MDR1 z těchto dvou spojení 

 

Otec: Ch.Kangasvuokon Merlin - CEA, PRA, KAT free, CEA DNA carrier, MDR1 +/- 

Matka: Multi Ch. Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen – CEA, PRA, KAT 

free, MDR1 +/- 

   
 

Otec: Samba Black Joker v. Wengerhof - CEA, PRA, KAT free, CEA DNA carrier, 

MDR1 +/+, HD A, DM non-carrier 

Matka: Amina Lago Benea – CEA, PRA, KAT free, MDR1 -/-, DM non-carrier 
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Chovatelská stanice dlouhosrstých kolií 

VERMIKO 

 

Přijímá záznamy na  trikolorní a blue-merle štěňátka 

 

 

Otec: Ch.Kangasvuokon Merlin - CEA, PRA, KAT free, CEA DNA carrier, MDR1 +/- 

Matka : Lucky Starline Blue Devotion – CEA DNA carrier, MDR1 +/- 

 

 
 

 

 

Štěňátka budou k odběru v listopadu 2012 
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Adresář veterinářů – očních specialistů 
 

 
MVDr. Jiří Beránek – Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel. 603 272 
796, 466 262 914, e-mail: med.prod@worldonline.cz 

 
MVDr. Petr Raušer – Klinika chorob malých zvířat, Oddělení chirurgie Vetrinární 
univerzity Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno, tel. 603 857 693, 541 562 356 
 
MVDr. Pavla Trnková – Vetrinární pracoviště, Fillova 14, 638 00 Brno – Lesná, 
tel. 548 520 099, 604 824 924, e-mail: p.trnkova@post.cz 
 
MVDr. Petr Staňa – Vetrinární ordinace, Budečská 7, 702 00 Moravská Ostrava, 

tel. 603 244 263, 596 120 482 
 
MVDr. Pavel Hron – Veterinární klinika Erika, Nám. Dr. Holého 8, 180 00 Praha 8, 
tel. 284 821 784, e-mail: vet.klin.erika@volny.cz 
 
MVDr. Barbara Lenská - VETLIFE s.r.o., Velvarská 1283, Kladno – Švermov,  
tel.: 777 762 679,  e-mail: info@vetlife.cz, www.vetlife.cz 

 

 
 

 

Kalendář Klubu chovatelů Collií a Sheltií 2013 

 
Podrobné informace o přípravě kalendáře naleznete na webových stránkách Klubu 

www.collie-sheltie-club.cz  

 
 

Uzávěrka Klubového zpravodaje 

30.9.2012 

Za obsah i správnost článků v tomto Magazínu zodpovídají jejich autoři. 
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