
Zápis ze 4.schůzky tří klubů 
 

Český klub chovatelů sheltií (CKCHS) 
Klub chovatelů collií a sheltií Praha (KCHCS) 

Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií (MSKCHCS) 
 
 
Datum: 21. července 2012 
 
Místo: Velká Bíteš, 10:00 
 
 
Přítomní:  
MVDr. Vladimír Fiala, Mgr. Dana Fialová, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, 
Pavla Kůsová (KCHCS) 
Karel Janýška, Věra Janýšková, Lenka Knyblová (MSKCHCS) 
MVDr. Eva Fialová, Dagmar Semerádová, Kateřina Pánková (CKCHS) 
 
 
Program: 
1) Genealogie plemen – nastavení správců druhých klubů 
2) Datum speciálních a klubových výstav 2013 
3) SV britských plemen při EV 2014 
4) Poplatky za krycí listy 
5) Návrhy rozhodčích 2013 
6) Soutěž o nej sheltii 
7) Nabídka semináře ve spolupráci s britským rozhodčím B. Hawkinsem  
8) MČR Agility 
9) Změna systému bonitací – k diskuzi 
 
----------------------------------------- 
 
1) Genealogie  
Nastavit jednoho správce za každý klub, přístupová práva – přidávání psů, úprava 
dat. 
CKCHS – websheltie@gmail.com 
MSKCHCS – collie-sheltie@seznam.cz 
Za genealogii nebylo KCHCS placeno nic za fungování. Úpravy genealogie, které 
budou od nynějška provedeny, budou vyúčtovány na schůzce tří Klubů a o tyto 
náklady se Kluby podělí. 
DOV – udělat kolonku – je prostý, není prostý, dočasně není prostý, které oko, na co 
– opakované vyšetření jako další řádek – místo CEA, PRA KAT. 
(Doplnit veterináře, laboratoře – dávat včetně datumů). 
 
Úkol - KCHCS – Pavla Kůsová – V dohodě s programátorem nastavit přístupová 
práva. Připravit manuál pro správce!!! Včetně návodu na tvorbu odkazů na 
genealogii – proklik (použití ID). 
Termín: 31.10.2012 
 
----------------------------------------- 



 
2) Speciální a klubové výstavy 
 
V roce 2013 pořádá speciální výstavu šeltií CKCHS. 
 
V roce 2013 pořádá speciální výstavu kolií MSKCHCS. 
 
KCHCS – Klubová výstava s KV – Řepeč - 11.5.2013, Klubová výstava bez KV – Mladá 
Boleslav – 9.11.2013 
 
MSKCHCS – Klubová výstava s KV – Chropyně – 8.6.2013, Klubová výstava bez KV – 
Chropyně - 21.9.2013, Speciální výstava kolií –  Pardubice – 31.8.2013  
 
CKCHS – Speciální výstava – Horní Počernice - 22.6.2013, posuzuje Janine Boeimi 
Wenger (Swiss), Klubová výstava s KV – Pardubice – 31.8.2013 – Kristina Schulz 
 
----------------------------------------- 
 
3) SV britských plemen při EV 2014 
Kluby se shodly, že by bylo vhodné uspořádat speciální výstavu všech britských 
plemen. V tuto chvíli nemáme dostatek informací pro rozhodnutí o místě a času. 
Bude nezbytné kontaktovat další kluby zastřešující britská plemena a zjistit jejich 
preference a možnosti.  
Preferujeme sobotu, zastřešený prostor, nejlépe Brno, případně Kroměříž. 
 
Úkol - KCHCS – Vilemína Kracíková – zjistí preference ostatních klubů, 
podmínky v Kroměříži, zda je zastřešen i vnější prostor, kolik psů apod. 
Termín výstavy musí být nahlášen ČMKU do 31.12.2012! 
Termín: 31.8.2012 
 
----------------------------------------- 
 
4) Poplatky za krycí listy CKCHS  
Proč má majitel psa, který je jejich členem, platit majiteli feny, která zapisuje u 
KCHCS, poplatek za krytí tj. majitel této feny mu odečte 300,- Kč z ceny krytí 
v souladu s naším zápisovým řádem, s čímž majitel krycího psa nesouhlasí a nechce 
to platit, protože u jeho klubu platí za krycí list majitel feny, který tam zapisuje 
vrhu. 
Kluby na příští schůzku připraví návrh sjednocení plateb za krytí/krycího psa. 
 
----------------------------------------- 
 
5) Návrhy rozhodčích 2013 MVP a NVP 
Změna termínu zasílání preferencí rozhodčích, pro výstavy konané v lednu a únoru 
do 30.4. předchozího roku, pro ostatní do 15.8. předchozího roku. Stále se zasílá na 
pořadatele výstav. 
 
Dohodnuté nominace mezi kluby KCHCS, MSKCHCS, CKCHS: 



a) národní výstavy: NVP Ostrava – 13.4. – MVDr. Fiala, NVP Klatovy – 15.6. – 
MVDr. Fialová + Ing. Soukupová, NVP Mladá Boleslav – 20.7. – Matějek, NVP 
Brno – 7.9. – Mgr. Fialová 
 

b) mezinárodní výstavy: MVP České Budějovice – 30.3. - Matějek,  MVP Praha – 
4.5. - Mgr. Fialová, MVP Litoměřice – 25.5. –Vondrouš, MVP Brno – 29.6. - 
Svobodová, MVP Mladá Boleslav – Krinke, MVP České Budějovice – 5.10. – 
MVDr. Fiala, 2x MVP Praha – 2.11. a 3.11 – Jančík, MVDr. Fialová + 
Němečková. 

 
Pošle každý klub zvlášť, každá výstava musí mít svůj formulář, aby se to dalo poslat 
na pořadatele. Každý klub pošle tyto formuláře na pořadatele i na ČMKU.  
 
KCHCS – MVDr. Fiala – pošle druhým klubům seznam dohodnutých rozhodčích 
Termín: 3.8.2012 
 
 
Návrhy rozhodčích pro leden, únor 2014 MVP a NVP 
Nutno odeslat do 30.4.2013 
Bude řešeno emailovou dohodou s CKCHS a MSKCHCS na začátku roku 2013. 
 
----------------------------------------- 
 
6) Soutěž o nej sheltii 
 
Návrh od CKCHS – mění pravidla jejich klubové soutěže Top sheltie, nově se musí 
přihlašovat. 
Proto vznikla myšlenka vytvoření statistiky výstavních výsledků v ČR. Jsou tam 
zahrnuti všichni psi, kteří se v ČR vystavují. Pokud by z toho vyšel jeden nejlepší 
pes, tak ten od CKCHS dostane ocenění. 
KCHCS a MSKCHCS nejsou proti. 
 
Loni byla snaha o prosazení vytvoření jedné soutěže napříč všemi Kluby. K vítězům 
stávajících soutěží připsat název klubu – Pes roku KCHCS apod. Měli bychom alespoň 
zkusit sjednocení podmínek, aby se dala vyhlašovat „Best of Year“ pes, ch.s. apod. 
napříč kluby. 
Souhlas. 
 
----------------------------------------- 
 
7) Návrh CKCHS - Spolupráce s B. Hawkinsem, Brilyn 
UK rozhodčí, v Evropě může na CAC výstavách posuzovat kolie, tj. mohla by se 
uspořádat klubová/speciální výstava pro šeltie a druhý den seminář pro kolie a 
šeltie. 
CKCHS – Kateřina Pánková – zjistí od pana rozhodčího náklady a rozešle 
klubům.  
Termín: 31.8.2012 
 
----------------------------------------- 
 



8) MČR Agility šeltií 
CKCHS požádal druhé dva kluby o spolupráci při snaze o zajištění podpory na 
pořádání MČR Agility kluby, nikoli soukromým subjektem (p. Grygar). 
Klub Agility toto nechce řešit, pro některá plemena je více klubů, nejsou schopni 
hlídat.  
Je nezbytné nahlásit do termínového kalendáře, oficiální mistrovství dělat pod 
kluby, zaslat dopis na ČMKU s žádostí o podporu oficiálního mistrovství plemen, 
která budou zastřešená kluby. V našem případě pak shoda všech tří klubů z hlediska 
šeltií a dvou klubů kolií. 
CKCHS – Dagmar Semerádová – připraví dopis na ČMKU (sportovní komise) 
v duchu připomínek z této schůzky tří klubů, rozešle k připomínkám a pak 
zajistí zaslání na ČMKU. 
Termín: do 31.8.2012 
 
 
MČR Agility kolií 
Nabídka paní Podmolové, KK Prostějov, na pořádání Mistrovství republiky různých 
plemen, nabídka, zda se nechceme připojit s Mistrovstvím agility kolií, případně 
šeltií.  
 
Stávající praxe – v Lounech při Létu s Lassií, E. Plíštilová, ne úplně vhodné termíny 
těchto závodů (kolize s Moravia Open apod.). 
KCHCS – Vilemína Kracíková – zašle CKCHS podklady k této nabídce.  
Termín: do 31.7.2012 
 
KCHCS, MSKCHCS – Vilemína Kracíková, Věra Janýšková – Zjistí přesný termín, 
pokud to bude 1.6., tak je to v kolizi s MSKCHCS KV výstavou. Možno posunout 
jedno nebo druhé. 
Termín: do 31.7.2012 
 
KCHCS – Pavla Kůsová – osloví E. Plíštilovou, zda ochotná uspořádat MČR kolií 
jako garant klubu v roce 2013 v Prostějově místo v Lounech v termínu Léta s 
Lassií, kde dostal klub nabídku prostor, termínu, rozhodčích a zázemí. 
Vyúčtování proběhne na vrub účtu Klubu. 
Termín: do 31.10.2012 
 
----------------------------------------- 
 
9) Změna systému bonitací – k diskuzi 
Výbory klubů připraví návrh posuzování na bonitacích a jeho formu zpřesní a 
vzájemně si je pošlou. 
Všechny Kluby – připraví návrh a rozešlou ostatním klubům. 
Termín: do 31.10.2012 
 
CKCHS, KCHCS – upravit systém ve smyslu návrhu členských schůzí, zavést např. do 
chovu zařazen (splnění základních podmínek), do chovu doporučen (výborný 
jedinec s plusy). 
MSKCHCS – nesouhlas se zrušením bonitací bez nějakého bližšího upřesnění vysoce 
nežádoucích vad, které nejsou ve standardech zcela jasně vyjmenovány. 
----------------------------------------- 



 
10) Vzájemné rozesílání klubových zpravodajů – úprava na základě změny 
obsazení Výboru KCHCS Praha - 5 kusů zpravodaje na každý klub: 
CKCHS – D. Semerádová (4x), E. Fialová (1x) 
MSKCHCS – Janýška, Knýblová, Konečný, Prosek, P. Soldán 
KCHCS – MVDr. V. Fiala, Mlada Svobodová, P. Kůsová, V. Kracíková, J. Gogolínová 
 
Další schůzka bude v červnu 2013, Velká Bíteš, Restaurace u Raušů. 
 
 
Zápis poslat k připomínkám 
janyskovi@seznam.cz 
dsemeradova@seznam.cz 

mailto:janyskovi@seznam.cz
mailto:dsemeradova@seznam.cz

