
Zápis z 5. schůzky tří klubů 
 

Sheltie Club CZ (SC) 
Klub chovatelů collií a sheltií Praha (KCHCS) 

Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií (MSKCHCS) 
 
 
Datum: 23. června 2013 
 
Místo: Velká Bíteš, 10:00 
 
 
Přítomní:  
 
MVDr. Vladimír Fiala, Mgr. Dana Fialová, Mlada Svobodová, Jitka Gogolínová, Pavla 
Kůsová (KCHCS) 
Karel Janýška, Věra Janýšková, Lenka Knyblová, Luděk Hudec (MSKCHCS) 
Dagmar Semerádová, Kateřina Pánková (SC) 
 
 
Program: 
 
1) Výstavy a návrhy rozhodčích 2014 
2) Zápisy zdravotních vyšetření do PP štěňat –  

- zapisovat jen na základě certifikátů – připravíme návrh žádosti o sjednocení 
zápisů do PP a rozešleme emailem k dohodě. 

3) Aktualizace směrnice pro pracovní certifikát – sjednocení zkoušek –  
- ke sjednocení připravíme návrh aktualizace zkoušek – dořešíme emailem. 

4) Problematika bonitací 
5) Chovatelka Milada Vaněčková st., ch.s. ze Souhvězdí Orionu   
6) Stav a problematika Genealogie plemen 
7) Ostatní problematika 
 
----------------------------------------- 
 
1) Výstavy a návrhy rozhodčích 2014 
 
KCHCS – Klubová výstava s KV – Řepeč – 5. – 6. 2014, Klubová výstava bez KV a 
Speciální výstava SV – Mladá Boleslav – 10. - 11.2014 (zkusíme zajistit termín 4. – 
5.10.2014) 
 
MSKCHCS – Klubová výstava s KV – Chropyně – 10.5.2014, Klubová výstava bez KV – 
Chropyně - 13.9.2014  
 
Sheltie Club CZ – Klubová výstava s KV – Praha - 19.4.2014, Klubová výstava bez KV 
– Pardubice – 6.9.2014 
 

 

 



Evropská speciální výstava při EV 2014  

Z osobních důvodů odstupuje z funkce administrace této výstavy Vilemína 

Kracíková. Je nutné najít někoho, kdo bude schopen tuto funkci převzít z Výborů 

spolupracujících klubů britských plemen (corgi, border collie, bobtailové, bearded 

kolie, dlouhosrstá a krátkosrstá kolie, šeltie). Budou osloveni písemně s žádostí o 

návrhy konkrétních lidí a vyjádření k této problematice.  

Pokud bychom nešli do této velké výstavy britských plemen, jsme schopni 

uspořádat si svoji výstavu my tři kluby?  

KCHCS dalšího takového člověka ve Výboru nemá. SC osloví svoje lidi a informuje 

KCHCS, zda by tuto funkci nepřevzal někdo od nich. KCHCS dle této informace 

sepíše informaci pro ostatní kluby zastřešující britská plemena. 

Pro naši tříklubovou výstavu – financování – náklady i výnosy dělené 3, jedny 

propozice, jedna přihláška, jeden katalog. 

KCHCS – MVDr. Fiala – dle informace SC klubu sepíše informaci a odešle všem 
klubům. Těm bude stanoven termín odpovědi do 15.7.2013. Pokud se nikdo 
neozve, tak se jim písemně sdělí naše odstoupení od pořádání této výstavy 
Termín: dopis 1. - 30.6.2013, dopis 2. – do 31.7.2013, organizační schůzka pro 
pořadání společné výstavy – do 15.8.2013 
 
Dohodnuté nominace mezi kluby KCHCS, MSKCHCS, CKCHS: 
 

a) národní výstavy: NVP Ostrava – 12.4.2014 - Matějek, NVP Klatovy – 28.6.2014 
– DK – Svobodová, KK a SHE – Mgr. Fialová, NVP Mladá Boleslav – 19.7.2014 – 
DK a SHE – MVDr. Fiala, KK - Václavík, NVP Brno – 27.9.2014 - Ing. 
Němečková 
 

b) mezinárodní výstavy: MVP České Budějovice – 26.4.2014 – Ing. Jančík,  MVP 
Praha – 3.5.2014 – Svobodová – kolie, MVDr. Fiala - šeltie, MVP Litoměřice – 
24.5.2014 – DK a SHE – MVDr. Fiala, KK - Soukupová, MVP Brno – 21.6. - 
Matějek, MVP Mladá Boleslav – 30.8.2014 - Krinke, MVP České Budějovice – 
20.9.2014 – DK a KK – Soukupová, SHE -  MVDr. Fialová, 2x MVP Praha – 1.-
2.11.2014 – DK, KK, SHE – Mgr. Fialová, Svobodová. 
 

c) EW – 10.2014 – KK - Fiala, DK - Fialová, SHE - Svobodová 
 
----------------------------------------- 
 
2) Zápisy zdravotních vyšetření do PP štěňat   
 
Zapisovat jen na základě certifikátů – KCHCS připraví návrh žádosti o sjednocení 
zápisů do PP a rozešleme emailem k dohodě 
 
----------------------------------------- 
 
3) Aktualizace směrnice pro pracovní certifikát   
 
Aktualizace směrnice pro pracovní certifikát – sjednocení zkoušek –  



- ke sjednocení připravíme návrh aktualizace zkoušek – dořešíme emailem 
 
----------------------------------------- 
 
4) Problematika bonitací  
 
MVDr. Fiala - chov si budou řídit chovatelé sami, chovným se jedinec stává až 
přeregistrací. Do členské schůze není možné ani nic měnit. 
 
Dáša Semerádová – v trendu, který odhlasovala členská schůze, budou pokračovat, 
nedokáží zaručit, že nějaký člen nepřijde s nějakým návrhem na změnu. Do příští 
členské nebudou nic měnit. 
 
p. Knýblová – MSKCHCS – zachovává svůj systém bonitací do další členské schůze. 
 
Toto rozdílné stanovisko klubů neruší vzájemné uznávání bonitací. 
 
----------------------------------------- 
 
5) Chovatelka Milada Vaněčková st., ch.s. ze Souhvězdí Orionu   
 
Paní Milada Vaněčková st. se obrátila na KCHCS s písemnou žádostí o umožnění 
chovu mimo Klub (zajištění chovatelského servisu), neboť telefonicky jí bylo 
zástupcem KCHCS sděleno, že ji nepřijmeme do Klubu za řádnou členku z důvodů 
podezření na týraní zvířat, které se řešilo u MSKCHCS. 
KCHCS požádal MSKCHCS o informace k proběhlé kauze s touto chovatelkou v jejich 
klubu. Bylo zasláno, na základě těchto informací bude odpovězeno paní Vaněčkové 
st. zamítavě a KCHCS nebude této chovatelce zajišťovat chovatelský servis. 
 
----------------------------------------- 
 
6) Vzájemné rozesílání klubových zpravodajů – 5 kusů zpravodaje na každý klub: 
 
SC – D. Semerádová (4x), E. Fialová (1x) 
MSKCHCS – Janýška, Knýblová, Konečný, Bálková, Hudec 
KCHCS – MVDr. V. Fiala, Mlada Svobodová, P. Kůsová, V. Kracíková, J. Gogolínová 
 
Další schůzka se předpokládá v červnu 2014, Velká Bíteš, Restaurace u Raušů. 
 
 
Zápis poslat k připomínkám 
janyskovi@seznam.cz 
dsemeradova@seznam.cz 
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