
Zápis ze schůze Výboru 
 
Benešov, 28.9.2014 
 
Přítomni: Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Tereza Matoušková, 
Šárka Dresslerová, Lucie Kučerová, Veronika Kučeriková 
Omluveni:, Zuzana Mayerová, Vladimír Fiala 
Přizváni: Antonín Nič 
 
Program: 

10:00  

Zahájení schůze Výboru 

 

1.) Vyhodnocení úkolů z minulého období 

 

Trvající úkol – 21/11 – Svobodová, Gogolínová – dát do elektronické podoby všechny 

dosavadní magazíny za roky 2011, 2010 a 2009 a zaslat webmasterovi pro zapracování na 

web. Ty, které jsou ve wordu, poslat rovnou k převedení na pdf. Nové dávat jednou 

ročně. 

Termín: plněno průběžně – chybí starší ročníky – bude plněno průběžně 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trvající úkol – 8/13 - Gogolínová – upravit žádost na ČMKU o zapisování výsledků do PP 
psa v souladu s protokolem + laboratoř. 
Termín: trvá, prodlouženo do 31.10.2014  
- nutné ještě doprojednat s P. Kůsovou 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Trvající úkol – 27/13 – Fiala – článek do magazínu 
Termín: odepsáno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Trvající úkol – 28/13 – Kracíková, Kučeríková – Návrh na úpravu směrnice pro pracovní 
certifikát - dopracovat, rozeslat. 
Termín: 15.6.2014  
– téma mělo být diskutováno na společné schůzce tří klubů, ale pro programovou 
náročnost se na tento bod nedostalo. Úkol tedy trvá a jeho splnění je podmíněno 
vzájemnou dohodou všech tří klubů. Úkol trvá 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Trvající úkol – 29/13 - Kůsová – návrh dotazu na ČMKU – krytí více psy 
Termín: Trvá, prodlouženo do 31.12.2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Trvající úkol – 30/13 – Fiala – Chemická kastrace psa – posouzení na výstavě a při bonitaci 
- Fiala – připraví dotaz  
Termín: trvá, prodlouženo do 31.12.2014  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Trvající úkol – 1/2014 - Kracíková – zjistit termíny pro možnost pořádání KV a SV – léto 
x říjen – Mladá Boleslav x Čeperka 
Termín: do 30.6.2014 

Splněno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nový úkol 3/2014 – Kracíková, Gogolínová, Kučerová – zjistit možnost a podmínky pro 
konání podzimní/zimní klubové výstavy v Mladé Boleslavi, Lysé nad Labem a Týnci 
Termín: 30.7.2014 
 
Splněno 

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

Nový úkol 5/2014 – Kučerová – zveřejnit na klubovém webu upozornění o přidávání 
fotografií do Genealogie s žádostí o zpětný souhlas u fotografií, které již byly přidány 
(nebyl-li již vydán) a nadále přidávat fotografie jen se souhlasem majitelů psů. 
Termín: Ihned 
- Přidávání fotografií pozastaveno. 

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

Nový úkol 6/2014 – Kučerová – zjistí možnosti úpravy/rozšíření vlastností inzertní 
stránky v Genealogii  
Termín: 30.6.2014 
- z technických důvodů bude způsob inzerce minimálně až do předání Genealogie 
novému správci zachován 

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

Nový úkol 7/2014 – Kučerová – zveřejnit informaci na klubovém webu 
Termín: Ihned 

Splněno 

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

Nový úkol 8/2014 – Dresslerová, Kučerová – připravit výzvu k aktualizaci údajů na 
webových stránkách a do příštího čísla magazínu.  

Termín: prodlouženo do 31.10.2014 

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

Nový úkol 9/2014 – Obiedence Collie - Sheltie CUP - Kracíková, Agility Collie Cup - 
Kučeríková –  poskytnou bližší informace na klubový web včetně propozic a zajistí 
propagaci akce 

Splněno 

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

 

 

 

 

 



2.) Aktuálně – diskuse a závěry k plánovaným a projednaným bodům 

 

Klubová a speciální výstava MB 22. a 23. 11. 2014 

 
Areál zajištěn v plánovaném termínu, rozhodčí taktéž. Výbor projednal návrh na 
pořádání bonitace v obou dnech, tedy v sobotu při KV i v neděli při SV. Nakonec se 
Výbor dohodnul na uspořádání bonitace pouze v sobotu. Návrh rozhodčích na bonitaci – 
Matějek, Fiala, Svobodová. 

Magazín KCHCS 

Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti přípravy Magazínu vyvstala potřeba zajistit 
osobu, která bude na jeho přípravě spolehlivě spolupracovat s Mladou Svobodovou. 
Vzhledem k tomu, že se v převážné většině jedná o spolupráci na grafické podobě, 
navrhla Mlada Svobodová paní Ivetu Novotnou, která má v tomto oboru bohaté 
zkušenosti. Výbor k tomuto návrhu neměl námitek. 
- úkol č. 10/2014 – Mlada Svobodová – dohodnout s Mgr. Ivetou Novotnou spolupráci 
na přípravě Magazínu 

Zároveň s požadavkem na zajištění spolupracujícího při přípravě Magazínu byl vznesen 
také návrh na navýšení finančních prostředků k pokrytí režijních nákladů, včetně odměn 
pro osoby zajišťující jeho přípravu a distribuci. Výbor k tomuto nezaujal nesouhlasné 
stanovisko a doporučil, aby se oslovila smluvní tiskárna s dotazem, zda by byli schopni 
zajistit také rozesílku adresátům. 
- úkol č. 11/2014 – Mlada Svobodová – zjistit možnosti tiskárny zajistit rozesílku a 
informovat Výbor o podmínkách  
 

Situace v ch.s. Zátoka snů 

Mlada Svobodová a Lucie Kučerová podaly Výboru zprávu o výsledku kontroly v ch.s. 
Zátoka snů, kterou osobně vykonaly dne 26.9.2014.  
Při kontrole byl hodnocen výživný stav zvířat, jejich celková kondice, míra primární 
péče o ně a hygiena chovatelského zařízení. Pozornost byla též zaměřena na vztah 
zvířat vůči chovatelce. Po zjištěních uskutečněných na místě Výbor konstatuje, že: 
„nebylo shledáno žádných provinění ve smyslu zákona na ochranu zvířat, ani žádného 
provinění vůči chovatelské etice.“ 
Podrobná zpráva o kontrole je přílohou tohoto zápisu. 

 

Klubové výstavy pro rok 2015 

Výbor klubu v tomto bodě projednával především situaci ohledně Klubové výstavy 
v Řepči u Tábora, která se letos uskutečnila naposledy. Na příští rok se tedy bude muset 
najít pro tuto výstavu náhrada. Projednávaly se různé návrhy pokud jde o místo i o 
termín pořádání výstavy. Po delší diskusi se Výbor dohodnul na třech ideálních 
destinacích pro pořádání této klubové akce. První z nich je v Hradci Králové v areálu 
kempu Stříbrný rybník, který je prověřeným místem pro pořádání klubových akcí i u 
jiných plemen a kde se také pořádá tradiční Krajská výstava, druhá je na Konopišti a 
třetí v areálu FC v Humpolci. Pokud jde o termín, bylo by ideální zachovat ten 
červnový, ale je nutné počítat s nutností se přizpůsobit možnostem jednotlivých areálů.  
- úkol č. 12/2014 – Kučerová – zjistí možnost pořádání KV v Hradci Králové 



samostatně, nebo při Krajské výstavě, Gogolínová – zjistí možnost pořádání KV na 
Konopišti, Svobodová - Humpolec   

Dále se v tomto bodě projednával návrh na nominaci rozhodčích pro klubové výstavy 
v roce 2015 a navrženi byli: Milan Krinke, Mlada Svobodová, Ing. Miroslav Kotuláš 

- úkol č. 13/2014 – Vilma Kracíková – zajistit rozhodčí pro KV v roce 2015 

 

Aktualizace/úprava podmínek pro udělení Klubového šampiona práce 

Veronika Kučeriková předložila návrh na úpravu podmínek pro získání Klubového 
šampiona práce. Návrh změn byl poměrně obsáhlý a téma si vyžádalo dlouhou a 
obsáhlou diskusi. Členové Výboru se nejvíce rozcházeli v bodě č. 2, tedy čím vším je 
podmíněno získání předmětného titulu, resp., závislost získání titulu na úspěších na 
výstavách. Oproti současnému stavu, tedy nutnosti získání alespoň jednoho výstavního 
titulu CAC na výstavě pořádané KCHCS byl podán návrh na zmírnění požadavků. O tomto 
musel Výbor klubu pro nejednotnost stanoviska hlasovat a výsledkem je poměr 4:3 ve 
prospěch zmírnění podmínek úspěšnosti na výstavách pro získání titulu Klubový šampion 
práce. Odhlasována tedy byla podmínka získání minimálního ocenění „velmi dobrý“ na 
klubové či speciální výstavě, ale vzhledem k celkové obsáhlosti úprav předloženého  
materiálu a dalším sporným bodům se Výbor rozhodnul vrátit materiál předkladatelce 
k dopracování. 
- úkol č. 14/2014 – Kučeríková, Kracíková – dopracovat nové podmínky pro udělení 
titulu Klubový šampion práce a předložit jej Výboru  

 

Obedience Collie & Sheltie Cup, 5. a 6. ročník 

Vilemína Kracíková informovala o akci 5. ročník Obedience Collie & Sheltie Cup. V této 
souvislosti také vznesla návrh pořádat podobné akce, a to nejen sportovní, ale i různé 
semináře, přímo pod hlavičkou – v režii našeho klubu. Konkrétně padl návrh na pořádání 
speciálu v agility pro kolie i šeltie. Výbor klubu toto projedná ještě na svém příštím 
zasedání na základě konkrétních návrhů. 

 

Nedostatky v organizaci a průběhu bonitací KCHCS 
 

Výborová schůze se zabývala také některými nedostatky a procesními pochybeními při 
bonitacích organizovaných klubem a to zejména těm, ke kterým došlo na poslední 
bonitací pořádané při KV v Řepči u Tábora. Zde došlo k tomu, že ačkoliv přihlášení 
k bonitaci čerpali slevu na bonitačním poplatku na základě zdravotního programu, tedy 
na základě doložení výsledků zdravotních testů, tyto doklady od nich nebyly vybrány a 
klub je tedy nemá k dispozici, což odporuje základním principům této akce. Výbor 
klubu tedy k tomuto vydává jednoznačné stanovisko: 
„Garanti bonitací jsou povinni zajistit veškeré podklady, na jejichž základě účastník 
bonitace čerpá slevu – protokoly o očním vyšetření, certifikáty atd., a tyto doklady 
předat společně s příslušnými bonitačními listy Mladě Svobodové k archivaci.“ 

Výbor klubu rozhodnul, že v  případě bonitace v Řepči, kde toto nebylo dodrženo, se 
písemně/prostřednictvím klubových stránek/magazínu, vyzvou majitelé psů k doložení 
příslušných dokladů a pokud tato výzva nebude vyslyšena, vznikne dotyčným dluh na 

http://www.collie-sheltie-club.cz/kalendar-akci
http://www.collie-sheltie-club.cz/kalendar-akci


bonitačním poplatku (zpětným přičtením částky, o kterou byl bonitační poplatek 
původně snížen)“ 

 

3.) Nová témata a další diskuse 
 
Na výborové schůzi byla dále projednávána následující témata: 
 

- Podpora členství v klubu, resp., kroky ke zvýšení zájmu o členství v klubu. Výbor 
klubu se jednomyslně usnesl, že je třeba více motivovat majitele zastřešených 
plemen k členství v klubu. Kromě iniciování dalších zajímavých klubových akcí se 
rozhodnul obnovit - vytvořit programy podpory „ Do začátku“ a program „Drobné 
klubové benefity“, jejichž základem je poskytnutí tzv., „Starter kit“ pro nové členy 
(propagační materiály, balíček informačních materiálů, atd.), přičemž informačními 
materiály se myslí soubor podrobných informací o plemenech a detailní návody - 
postupy v různých situacích – výstavy, krytí, zápis vrhů, atd. Dále pak pro nové i 
stávající členy nabídka drobných dárkových předmětů tematicky zaměřených na 
plemena a to buď zdarma, v rámci členství, či s výraznou slevou. Na konkrétní 
podobu podpůrných programů se Výbor zaměří v následujícím období a konečná 
podoba by měla být známa na příští výborové schůzi. 
- úkol č. 15/2014 – všichni členové Výboru – konkrétní návrhy na podporu 
klubového člentví 

- Výbor klubu se též zabýval nedostatky v evidenci členů. Bylo konstatováno, že 
současný způsob evidence je nedostatečný a data o jednotlivých členech jsou 
v mnoha případech neaktuální. Členská databáze tedy musí do konce roku projít 
aktualizací a bylo ujednáno, že stávající členi budou požádáni o aktualizaci osobních 
údajů a každý nový člen zároveň zaveden do Genealogie. 

- Výbor klubu se na podnět také zabýval problematikou propagace některých jedinců, 
kteří nejsou registrováni v české plemenné knize a nejsou chováni pod záštitou FCI a  
zaujal k němu jednoznačné stanovisko – „Klub chovatelů kolií a šeltií nebude 
tolerovat chov na jedincích, kteří nejsou zapsáni v české plemenné knize v souladu 
s podmínkami FCI a nebude tolerovat ani jejich chovatelskou propagaci. Stejným 
způsobem se KCHCS staví i k meziplemennému křížení.“ 

 

4.) Sumarizace nových úkolů 

 

Úkol č. 10/2014 – Mlada Svobodová – dohodne s Mgr. Ivetou Novotnou spolupráci na 
přípravách klubového magazínu. 
Termín: 31.10.2014 

 

Úkol č. 11/2014 – Mlada Svobodová – zjistí, zda je smluvní tiskárna schopna zabezpečit 
i rozesílku klubového zpravodaje. O podmínkách, zejména těch finančních, bude 
informovat Výbor klubu, který společně poté rohodne, zda se tento úkon zadá tiskárně. 
Termín: 31.10.2014 

 



Úkol č. 12/2014 – Kučerová, Gogolínová – zjistit možnost pořádání klubové výstavy 
náhradou za výstavu v Řepči u Tábora. L. Kučerová zjistí možnosti v Hradci Králové 
(Stříbrný rybník), J. Gogolínová na Konopišti. 
Termín: 31.12.2014 

 

Úkol č. 13/2014 – Kracíková – zajistit rozhodčí pro klubové výstavy v roce 2015 dle 
návrhu ( p. Krinke, p. Kotuláš, pí. Svobodová) 
Termín: 31.12.2014 

 

Úkol č. 14/2014 – Kučeríková, Kracíková – dokončí úpravu podmínek pro získání titulu 
Klubový šampion práce a  předloží je znovu Výboru klubu 
Termín: 1.12.2014 

 

Úkol č. 15/2014 – Výbor klubu – předloží konkrétní návrhy programů pro podporu 
klubového členství 
Termín: 1.1.2015   



Zpráva o výsledku kontroly v chovatelské stanici Zátoka snů, pí Romany Hrabákové 

 

Kontrolu  provedly  Mlada  Svobodová  a  Lucie  Kučerová  v pátek  dne  26.  9.  2014. 

Kontrola  byla  provedena  záměrně  v pozdně  odpoledních  hodinách. Na místo  přijela  první  Lucie  Kučerová, 

majitelka v tu chvíli ještě nebyla přítomna. Na zahradě, resp. na dvoře, bylo volně několik psů, žádný na první 

pohled nejevil známky strádání.   Psi na zahradě byli klidní, na přítomnost cizího člověka v blízkosti reagovali 

klidně,  ze  zděného  chovatelského  zařízení  se ozýval  sporadický  štěkot. Majitelka přijela  zhruba po dvaceti 

minutách.  Po příjezdu paní Svobodové se přistoupilo k prohlídce chovatelského zázemí a kontrole zvířat.  

Bylo  zjištěno,  že  v majetku  chovatelky  se  nachází  8  kolií  dlouhosrstých  a  4  krátkosrsté. Některé  z nich  již 

v seniorském věku. Další chovaní psi  jsou jiných plemen. Na místě nebyla žádná štěňata, ani žádné březí feny. 

Soupis všech psů přítomných v době kontroly je uveden v příloze.  

Všichni psi byli  v dobré  výživné  kondici, někteří  až  ve  velmi dobré. Většina  z nich má ustájení  v prostorné 

stodole, kde jsou dostatečně velké kotce. V každém kotci je dřevěná bouda, psi jsou zde ustájeni maximálně 

po dvou. V kotcích byla jako podestýlka sláma. Stodola je suchá, větratelná s přístupem denního světla, nebyl 

cítit žádný zápach, který by svědčil o zanedbané hygieně. Několik psů bylo volně na dvoře, kde  je umístěno 

také několik dřevěných bud. Podle chovatelky spí někteří psi i v domě, což bylo z jejich chování patrné. 

Všichni  psi  byli  zjevně  zdraví  a  vitální,  s odpovídající  kvalitou  srsti,  dobře  reagující  na majitelku,  přátelští 

k návštěvě. Jeden pes byl odtažitý.  

Návštěva byla ukončena cca. ve 20.45 

„Kontrola“ chovatelského zařízení provozovaného paní Hrabákovou byla provedena z vlastní iniciativy Výboru 

KCHCS, pouze na základě mediálního podnětu. K rukám Výboru nebyl doručen žádný oficiální požadavek na 

tento  úkon  a  vzhledem  k tomu,  že  v chovatelském  zařízení  proběhla  v předešlé  době  řádná  kontrola 

Veterinární správy  i místní šetření OŽP OÚ,  je nutné, s přihlédnutím ke správní kompetenci klubu,  tuto akci 

chápat spíše jako formální návštěvu, při níž nebylo zjištěno žádných závažných chovatelských pochybení. 

 

Soupis psů: 

1.kolie krátkosrstá‐pes Jch.Turellas Skywalker „Jeff“ ,imp.Německo,barva tricolor,datum nar.31.10 

2004,číslo mikročipu 276098504123035 

 

2.kolie krátkosrstá‐fena MultiCh.Basta Fidli Nirreterrit „Jenny“ ,barva blue merle,datum 

nar.19.10.2002,číslo tetování 40 

 

3.kolie krátkosrstá‐fena Mighty´s Spring Meadow Dancing Joy „Danny“,imp.Slovensko,barva 

tricolor,datum nar.19.9.2007,číslo tetování 434 

 

4.kolie krátkosrstá‐fena Adria Glarika „Zorka“,barva blue merle,datum nar.12.1.2011,číslo mikročipu 

972270000114328 

 

5.kolie dlouhosrstá‐pes MultiCh., Grand Blue Nellago „Frankie“barva blue merle,datum 



nar.22.8.2001,číslo tetování 20962 

 

6.kolie dlouhosrstá‐pes Siniketun Silver Star „Fin“,imp.Finsko,barva blue merle,datum 

nar.22.2.2012,číslo mikročipu 978101080738770 

 

7.kolie dlouhosrstá‐pes Fenyoligeti Blue Norman „Šany“,imp.Maďarsko,barva blue merle,datum 

nar.23.6.2004,číslo tetování 2588 

 

8.kolie dlouhosrstá‐fena Kate Krásná louka „Kačka“,barva tricolor,datum nar.5.3.2008,číslo tetování 22 

422 

 

9.kolie dlouhosrstá‐fena Beauty Black Stříbrná podkova „Maya“,barva tricolor,datum 

nar.22.11.2009,číslo mikročipu 972000000885994 

 

10.kolie dlouhosrstá‐fena Kleopatra Black Zátoka snů „Klea“,barva tricolor,datum 

nar.10.6.2009,číslo mikročipu 965000000210851 

 

11.kolie dlouhosrstá‐fena Lovely Black Rose Zátoka snů „Sally“,barva tricolor,datum 

nar.4.2.2013,číslo mikročipu 900032001105361 

 

12.kolie dlouhosrstá‐fena My Black Rose Zátoka snů „Kelly“,barva tricolor,datum 

nar.13.5.2013,číslo mikročipu 953000010089594 

 

13.samojed‐fena Blues for Xamba Yoshi a us „Týna“,barva bílá,datum nar.30.8.2004,číslo tetování 

199 

 

14.shiba inu‐pes MultiCh.,Ich.Beni Yubari Hnědá tvrz „Ben“,barva červená,datum 

nar.15.8.2001,číslo mikročipu 203098100160102 

 

15.shiba inu‐pes Shagi Markarowi „Šegi“,imp.Polsko,barva červená,datum nar. 18:7:2013,číslo tetování 

165K 

 

16.shiba inu‐fena Arika Zátoka snů „Arika“,barva černá se znaky,datum nar.25.7.2007,číslo mikročipu 

203098100221393 

 

17.shiba inu‐fena Brittany Zátoka snů „Brita“,barva červená,datum nar.15.4.2008,číslo mikročipu 



 

18.shiba inu‐fena Fatima Zátoka snů „Faty“ ,barva černá se znaky,datum nar.24.10.2013,číslo 

mikročipu 953000010089641 

 

19.shiba inu‐fena Grace Zátoka snů „Grace“ ,barva sezamová,datum nar.7.6.2014,číslo mikročipu 

203098100328632 

 

20.americký kokršpaněl‐fena Žofka,barva blond‐zlatá,datum nar.24.6.2006 

 

21.americký kokršpaněl‐pes Bady,barva blond‐zlatá,datum nar.12.3.2006 

 

22.jork teriér‐pes Fík,barva stříbrná se znaky,datum nar.4.5.2011 

 

23.jork teriér‐fena Doris,barva stříbrná se znaky,datum nar.10.2.2013 

 

24.biewer jork teriér‐fena Hofi,barva černobílá s pálením,datum nar.24.2.2011 

 

25.kříženec‐pes Čeny,barva černá se znaky,datum nar.7.5.2012 

 

26.kříženec‐pes Čaky,barva černá se znaky,datum nar.7.5.2012 
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