
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 13.11.2011 

 

Přítomní: Fiala, Svobodová, Gogolínová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, Matoušková 

Omluveni: Bílková, Hemelík, Mecerová (KRK) 

 

Program: 

10:00  

Zahájení schůze Výboru 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

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: posunuto na 15.1.2012 

 

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

do magazínu a na členskou schůzi 2011 

Termín: posunuto na 15.1.2012 

 

Trvající úkol – 24/10  - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.  

Termín: do 31.12.2011 

 

Trvající úkol – 32/10  - Fiala – zařídí obnovu členství SKK.  
Termín: posunuto na 15.1.2012 

 
Nový úkol 6/11 – Fiala, Svobodová, Kracíková – dohodnout s R.Vondráčkovou 
Termín: splněno 

 
Nový úkol 7/11 – Kracíková – rozhodčí na Prahu pro sheltie – oslovit Piiu Enlund 
(Manninen), zda nemá tip na někoho pro posuzování sheltií. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 8/11 – Kracíková, Bílková – připravit návrh na úpravu KŠP – vstup do pracovní 
třídy, podmínka CACe, rozšířit zkoušky opravňující ke vstupu do prac.třídy. 
Termín: posunuto na 15.1.2012 
 
Nový úkol 12/11 – Kůsová – uveřejnit výzvu na PP z Duhového kopce, termíny na akce – 
sraz KK, informaci o změně řádu Českého šampiona, od července do zahraničí jen 
s čipem – odkazy na stránky ČMKU, případně Státní veterinární správu 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 16/11 – Kracíková – emailem informovat výbor o stavu zajištění výstavy a 
bonitace, stavu zajištění rozhodčích na výstavu, jaká bude potřebná fyzická pomoc 
členů klubu, určení garanta bonitace 
Termín: splněno 
 



Nový úkol 17/11 - Gogolínová, Pavlíková – zjistit cenové nabídky na magazín a katalogy 
výstav – cena za kus, v jakém formátu nutno dodávat apod. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 18/11 – všichni – připravit návrhy kde a jak archivovat, co všechno – zda jen 
bonitační listy, nebo i plemennou knihu, i jiné dokumenty Klubu? 
Termín: posunuto na 15.1.2012 
 
Nový úkol 19/11 – Fiala – osloví rozhodčí 
Termín: splněno 
 
Nový úkol 20/11 – Kracíková – zjistit možné rozhodčí 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 21/11 – Svobodová, Gogolínová – dát do elektronické podoby všechny 
dosavadní magazíny za roky 2011, 2010 a 2009 a zaslat Magdě Bílkové pro zapracování 
na web. 
Termín: posunuto na 15.1.2012 
 
Nový úkol – 22/11 – Bílková – vytvořit na webu záložku Magazín v sekci Klub a doplnit 
magazíny za roky 2009, 2010 a 2011 
Termín: posunuto na 15.1.2012 
 
 

10:15 – 12:15  

2) Aktuálně: 

 KV Praha, bonitace – V. Kracíková – poděkování všem co pomáhali, především 

chov. Heřmanovým za sponzoring, jeho uskladnění a dovoz na výstavu, plus 

pomoc na výstavě, poděkování sponzorům. Poprvé pořádáno při MVP Praha, něco 

se povedlo, něco ne, celkově velmi pozitivní hodnocení.  Výstava celkově se 

ziskem. Kritika umístění kruhů – návrhy budou vyuţity do budoucna.  

 Bonitace Brno – 4.2.2012, pouze sobota, garant Veronika Habrová, rozhodčí Mlada 

Svobodová. Info na web. 

 Pracovní pes roku (PPR) – V. Kracíková  - budou rozeslána pravidla ke schválení 

emailem na celý Výbor, schválení proběhne emailovou konferencí, pak bude 

umístěno na webové stránky klubu včetně kontaktní osoby a formuláře. Výsledky 

budou počítány jiţ za rok 2011, prezentace a vyhlášení výsledků proběhne na 

členské schůzi. 

Nový úkol – 23/11 – všichni – pravidla PPR – pročíst a schválit. 

Termín: do 31.12.2011 

 Magazín – info o stavu, návrhy řešení – magazín 2011 nyní v tiskárně, v červenci 

přišla p. Svobodová o komplet připravený zpravodaj z důvodu poruchy počítače, 



byla nutná kompletní nová příprava, tj. magazín je nyní v tiskárně, do konce roku 

by měl vyjít.  

Návrh na další řešení – přípravu magazínu převezme J. Gogolínová – M. Svobodová 

bude dodávat šeltie, E. Pavlíková info za KK. Ročně budou 3 magazíny, z toho 

jeden speciál – v únoru, tam sloţenka na členské příspěvky, bonitace za celý rok, 

kluboví šampioni, pozvánka na členskou schůzi + přílohy, zváţit zařazení výsledků 

soutěţí pes roku. Další dva magazíny – návrh termínu - červenec, listopad. Budou 

nastaveny uzávěrky, aktivně budou sháněny příspěvky, odborné články apod. 

 Webové stránky – zpětně převzaty P. Kůsovou z důvodu nutné aktualizace 

připravované klubové výstavy – předseda bude kontaktovat webmasterku emailem 

s ţádostí o zhodnocení činnosti a představě o budoucí práci na webu.  

Nový úkol – 24/11 – Fiala – email webmasterce s žádostí o zhodnocení činnosti, na vědomí 
jednatelce. 

Termín: do 30.11.2011 

 

13:00 – 16:15 – přizvaní hosté – Lenka Petrášková, Lucía Nováková 

 Zápis kanadské bílé kolie s blue merle znaky – ch.s. Lugaru – host Lenka 

Petrášková - dohoda s AKC a CKC umoţňuje zápis jakéhokoli zvířete s platným 

rodokmenem AKC, CKC či jiných spolupracujících organizací s FCI. Takové zvíře 

můţe i na výstavy, ale vzhledem k vadě barvy by mělo být posouzeno 

s přihlédnutím k této vadě.  

Nový úkol – 25/11 – Fiala, Kůsová – informovat Komisi pro rozhodčí ČMKU, MSKCHCS o 
možné účasti takto zbarveného zvířete na výstavách. 

Termín: do 31.12.2011 

 Mistrovství republiky v agility šeltií – návrh od ČKCHS – zda KCHCS Praha chce 

podpořit Klubové mistrovství republiky sheltií v agility – ano, v případě ţe 

nalezneme shodu na podílech na náklady, příjmy, spolupořadatelství atd.  

Nový úkol – 26/11 – Kůsová – odpoví Marcele Hejdukové informaci o projednání na Výboru, 
že nebudeme sponzoři, ale jedině spolupořadatelé, detaily budou dohodnuty 
s místopředsedkyní KCHCS Praha ve spolupráci s V. Kracíkovou. 
Termín: do 31.12.2011 
Nový úkol – 27/11 – Svobodová – projedná s ČKCHS. 

Termín: do 31.12.2011 

Nový úkol – 28/11 – Kůsová – upozornit pořadatele akcí sponzorovaných Klubem, aby 
poslali žádost o podporu Klubu do 10.1.2012 – stačí emailem na jednatelku Klubu. 

Termín: do 31.12.2011 



 Návrh nového bodování zkoušek Dogdancingu – host Lucia Nováková – v roce 2011 

platí stávající bodování, je moţno projednat aţ v roce 2012 na členské schůzi. 

Host představil návrh, který vychází z bodování zkoušek pro KŠP u jiných klubů 

(border collie, beardet collie). V. Kracíková vysvětlila, jak došlo k zařazení těchto 

zkoušek do KŠP ve stávající podobě na základě dlouhých debat na několika 

dřívějších výborech. Je nezbytné návrh podrobně rozpracovat a prodiskutovat na 

dalším Výboru. 

Nový úkol – 29/11 – Kracíková, Bílková – připraví ve spolupráci s Lucií Novákovou podklady 
pro další projednání rozšíření zkoušek DDG. 

Termín: do 31.12.2011 

 Prověření porušení řádů ČMKU – chovatelka Lanšperková – ch.s. z Otvovické skály – 

odchovala 4 vrhy na jedné feně v průběhu 24měsíců, coţ je porušení Řádu 

ochrany zvířat při chovu psů. 

Nový úkol – 30/11 – Fiala – napíše napomenutí člence Klubu – doporučeným dopisem 

Termín: do 31.12.2011 

3) Různé 

 Info k účtu Klubu – účet zůstává stejný, změna adresy majitele účtu nově na Klub 

chovatelů collií a sheltií Praha, Londýnská 19, 120 00 Praha 2, vše ostatní stejné. 

Nový úkol – 31/11 – Bílková, příp. Kůsová – dodat aktuální info na web k účtu Klubu. 
Termín: do 30.11.2011 

 Převzetí klubových stanů od Evy Náhlovské – návrh – jeden ponechat ve středních 

a jeden v jiţních Čechách – oslovit aktivní členy našeho Klubu. 

Nový úkol – 32/11 – Gogolínová, Kracíková – prověří navržené možnosti, do konce roku 
bude vyřešeno. 
Termín: do 31.12.2011 

 Aktualizace poradců chovu a prohloubení spolupráce s Výborem – text pro poradce 

chovu.  

Nový úkol – 33/11 – Fiala – oslovit stávající poradce chovu, zda chtějí zůstat jmenovanými 
poradci klubu za stanovených podmínek jejich práce poradce chovu, plus oslovit navržené 
poradce chovu – Sabina Havlíčková (KK), Ing. Lenka Fránková (KK), Eva Vávrová (SHE), PhDr. 
Helena Nováková (DK), Libuše Kucková (DK). 
Termín: do 31.12.2011 

 

 Kalendář – Výbor Klubu děkuje organizačnímu týmu, který připravil první kalendář 

Klubu chovatelů collií a sheltií Praha na rok 2012. 

 Ţádost o prodlouţení chovnosti feny Josephine z Ďáblovy studánky pro jeden vrh 

v roce 2012 – Výbor souhlas. 



 Odvolání k výsledku bonitace – Iva Simoněnková – šeltie – fena bonitována v Mladé 

Boleslavi, změřena na 40cm, coţ je překročení moţné výšky o 2cm, z tohoto 

důvodu nebyla fena uchovněna. Výbor projednal odvolání, přítomny byly dvě 

členky bonitační komise, které situaci vysvětlily. Výbor odvolání zamítá jako 

neopodstatněné.  

Nový úkol – 34/11 – Fiala – napíše paní Simoněnkové odpověď – doporučeným dopisem 
Termín: do 31.12.2011 

 Předseda podepsal za Klub zařazení Terezy Matouškové mezi rozhodčí.  

 J. Gogolínová podala ţádost na přijetí za čekatele rozhodčího pro posuzování 

exteriéru psů – Výbor souhlasí s přijetím za čekatele. 

 Projednána informace o zápisu vrhu šeltií po nebonitované feně, ke kterému 

vydal souhlas ČKCHS bez vědomí jiných klubů. 

Nový úkol – 35/11 – Kůsová – vznese žádost o vysvětlení na ČKCHS a HPK. Chovatelské 
podmínky jsou dohodnuty mezi 3 kluby, tj. všechny kluby by s tímto měli souhlasit. 
Termín: do 31.12.2011 

 

 

Přesunuto na další Výbor: 

 Bonitace – niţší x vyšší jedinci, jedinci, kteří se projevují bojácně, agresivně, 

nechtějí se nechat změřit, prověřování úpravy uší, neaktuálnost stávajícího 

bonitačního listu – neodpovídá aktuálnímu stavu plemen (nelze správně 

zaznamenat vady, nejsou v něm uvedené), zachování bonitací ano x ne  

 Návrhy změny systému poplatků a zvýhodnění – snaha o zvýšení perspektivity 

členství v klubu a podpora vyšetřování chovných jedinců – viz. excelovský soubor 

poslaný s pozvánkou na 13.11.2011. 

 

  

Další Výbor bude 15.1.2012 od 10hodin v Hotelu Chodov, Praha. 

   

 


