
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 20.6.2010 

 

Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková 

Omluveni: Kracíková, Zemková 

Přizvána: Mgr. Fialová 

 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

1/10 – Kůsová – udělat nové razítko – malé kulaté s číslem 5 

Termín: splněno 

2/10 – Svobodová, Kůsová – umístit pozvánku na web klubu 

Termín: splněno 

3/10 – Kucková – připravit propozice, termín, místo atd. pro klubové neoficiální závody 

agility bez nutnosti vlastnit výkonnostní průkaz AC v režii Klubu 

Termín: splněno 

5/10 – Náhlovská – připravit přehled dostupných čteček na trhu pro čtení co nejvíce typů 

čipů s větším dosahem, USB portem, Kůsová - zapracovat i do databáze 

Termín: splněno 

7/10 – Fiala – zařídí lepší posudky a pošle přihlášku pro umístění na web Klubu 

Termín: splněno 

8/10 – Kůsová – zjistit možnost pronajmutí velkého stanu v případně špatného počasí – 

aspoň 5 x 6m 

Termín: splněno 

9/10 – Kucková, Náhlovská – zjistit možnost výstaviště v Lysé, Kladně 

Termín: splněno 

10/10 – Fiala – v tomto duchu odpoví Fiala Českému klubu chovatelů šeltií 

Termín: splněno 

12/10 – Kůsová – dohodnout s ing. Mlnaříkem 

Termín: splněno 

13/10 – Kůsová – poslat Kuckové psi z úvodu webu v originále pro diplomy 



Termín: splněno 

14/10 – Kucková – zjistit podmínky výstaviště v Litoměřicích, dořešit finanční náročnost, 

možnost ubytování a zda jsou schopni dodat lidi 

Termín: splněno 

15/10 – Kracíková – zažádat o přístupy – DogOffice. 

Termín: splněno 

 

Trvající úkol - 26/09 – všichni – připravit návrhy na příště – aktualizace poradců chovu 

Termín: 14.11.2010 

Trvající úkol - 4/10 – Fiala, Kůsová – poslat dotaz na ČMKU a Vet. komoru - Jak postupovat 

u čipovaného zvířete, dojde-li ke ztrátě čipu a zvíře bude přečipováno? 

Termín: 14.11.2010 

Trvající úkol - 6/10 – Fiala – informativní článek ohledně čipování a bonitací – připraví do 

magazínu a na členskou schůzi 2011 

Termín: 14.11.2010 

Trvající úkol - 11/10 – celý výbor – udělat zvýhodnění  - návrh na členskou schůzi 

Termín: 14.11.2010 

 

Nový úkol - 16/10 – Kůsová – zavolat MariaVetu – zjistit možnosti propojení čtečky 

s počítačem – co to umí a co je z toho možné 

Termín: 14.11.2010 

 

2) Aktuálně: 

 Bonitace Řepeč – Delegate from Graslic Hills – majitel zapomněl doma rodokmen, 

bonitace nebyla ukončena, papíry má pan Matějek, není doložena CAC výstava ve 

věku nad 12 měsíců, bonitace nebyla zaplacena. 

Nový úkol  - 17/10 – Fiala, Matějek – bude zaslán dopis majiteli. 

Termín: 14.11.2010 

 Vrh B z Duhového kopce – problém s nevystavením rodokmenů, bude napsán 

dopis, aby zaslala podklady, zjistit na plemenné knize, zda to může za chovatele 

řešit klub (podepsání rodokmenů, vybrání financí od majitelů, je možno vystavit 

jen některé rodokmeny?) 



Nový úkol  - 18/10 – Kůsová – zjistit na ČMKU info, pak zaslat dopis Mgr. Otrubové – 

potřebujeme krycí listy, potvrzení o označení štěňat. Zeptat se paní Habermannové, zda je 

fenka označena. 

Termín: 14.11.2010 

 Akce Genomia – na žádost chovatele je možno vystavit potvrzení o zaplacení 

akce Genomia – kopie celkové faktury + potvrzení od zástupce Klubu pro Genomia 

akce (Pavla Kůsová), že bylo zaplaceno. 

 Zhodnocení výstavy a bonitace v Řepči – konečné vyúčtování bude uzavřeno do 

15.7.2010, výstava byla zisková i přes vysoké náklady na rozhodčí. V listopadu je 

nutné zhodnotit jiné místo, v Řepči nejsou velké kapacity, letos to bylo hodně 

naddimenzované. Bude zkušenost i z Rychet – pro srovnání.  

Poděkování organizátorům Řepče, bylo to dobře zvládnuté a moc hezká byla 

soutěž Dítě a pes. 

Bonitace byla rozdělena na dvě bonitační komise.  

Během bonitace byl podán protest proti naměřené výšce – pes Unique Tray 

z Benešovské zahrady, maj. M. Ricci. Odvolala se písemně. Pes je chovný. 

Majitelka se obává, že kvůli výšce nebude pes využíván v chovu. Pes přijede na 

přeměření na výbor. 

 Příprava SV a KV říjen Rychety – v sobotu bude KV KCHCS Praha všech tří plemen 

(šeltie Frankenberger, kolie Steinmetz), v neděli bude SV KCHCS Praha kolií 

(Frankenberger) a KV ČKCHS (Steinmetz). ČKCHS si udělá propozice, katalog, 

přihlášky na jejich výstavu půjdou na ně, nám zaplatí 25% nákladů na rozhodčího 

(pan Steinmetz, D) a pronájem, zajistí si personál kruhu. Bude na to smlouva. 

V Rychetech ohlídat vstupné a návrh na parkování. 

Nový úkol  - 19/10 – Fiala, Kracíková – návrh smlouvy. 

Termín: 15.7.2010 

 Možnosti odvolání proti výsledku bonitace – obecné možnosti odvolání + řešení 

konkrétního protestu proti výsledku měření výšky psa z bonitace v Řepči u psa 

Unique Tray z Benešovské zahrady paní M.Ricci  - pes přeměřen 3 klubovými 

rozhodčími a zaznamenána výška 39,5cm do rodokmenu. 

 Formálnost bonitací, nedodržování bonitačního řádu ani standardu při 

bonitacích - Je nutné zpřísnit posuzování bonitací a zlepšit spolupráci v rámci 

bonitačních komisí. 



 Návrhy rozhodčích na výstavy v roce 2011 – KCHCS 2x KV – místa Řepeč x 

Heroltice x Rychety x MB x Praha druhý den, návrhy datumu konání – 7.5. jarní KV 

se zadáváním KV, druhá 6.11. + bonitace – zjistit ceny za dva kruhy (výstava a 

bonitace), návrh rozhodčích – kolie, šeltie Pia Maninen (Fi), šeltie – Helge Lie (N) – 

zjistit zda mohou, kolik by to vyšlo; rozhodčí - mezinárodní a národní výstavy viz. 

tabulka, plus připravit dopis ohledně nominací kluby navrhovaných rozhodčích a 

rušení jejich posuzování. 

Nový úkol – 20/10  - Fiala – připraví návrh dopisu, odešle s návrhy rozhodčích.  

Termín: do 10.8.2010 

Nový úkol – 21/10 – Kracíková – zjistí možnosti zahraničních rozhodčích – 14.5.10 Praha – 

navržena Soltesz (A), pokud ona nebude moci, pak Redlicki (PL), 5.11.10 Praha – navržen 

Kerihuel (F), 6.11.10 KV Praha – navrženi Pia Maninen (Fi) – KK, DK, Helge Lie (N) - SHE. 

Termín: do 10.8.2010 

 Okruhy jednání na schůzku tří klubů – návrh 10.7.2010, za náš klub pojede 

MVDr. Fiala, p. Matějek, p. Svobodová, p. Kůsová.  

Okruhy jednání – návrhy rozhodčích 2011, datumy výstavy 2011, problematika 

bonitací, soutěžní a chovatelské aktivity a jejich podpora u našich plemen, 

databáze plemen. 

 Databáze KK – představení a ukázka fungování - 

http://collie.chov.net/index.php?topMenu=14&cat=14  

Ukázáno, bude dopracován el. krycí list, dojde k navýšení celkové ceny s DPH, ale 

neměla by přesáhnout 15tis.Kč. 

Přidání el.krycích listů druhých dvou klubů á 1000,- Kč, el.přihlášky vrhu á 1500,-

Kč.  

3) Různé 
 Navýšena dotace na Agility Collie Cup na 3045,-Kč – schváleno, příští rok bude 

uspořádáno v režii klubu (přihlášky na klub, poplatky na klub apod.) 

 Magazín – bez výstav tam není moc co dávat, zkusit vymyslet jak to rozšířit do 

budoucna na příští výbor. 

 

 

Příští výbor 14.11.2010 v Táboře od 10 hodin v hotelu Relax. 

http://collie.chov.net/index.php?topMenu=14&cat=14

