Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií
Dne 14.3.2009
Zámeček Dobřejovice
Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze.
Přítomno 29 členů. Schůze je usnášeníschopná.
Volba mandátové a návrhové komise:
návrh Libuše Kucková, Jitka Reslerová, Eva Náhlovská,
Schváleno všemi hlasy.
Ověřovatel zápisu:
návrh Sabina Havlíčková
Schváleno všemi hlasy.
Zápis: Pavla Kůsová
--------------------------------------------------------------------------------Náš klub chová naše plemena již více jak 60let.
Loni v březnu byla výroční členská schůze, kde se zvolil nový výbor.
Činnost klubu je nadále aktivní, nové formy dokumentace, nové formy seznamování
s problematikou plemen, zdraví, požadavků ČMKU.
Výbor se scházel pravidelně, možnost kontroly na webu (aktualizované), obsahují kompletní
zápisy z výboru klubu.
--------------------------------------------------------------------------------Výstavy – dodržen program výstav, účast na klub. výstavě bez zadávání titulu Klubový vítěz
byla velmi dobrá, i přes nové místo v MB.
Střídání o spec. výstavu s Českým klubem šeltií. Loni se o pořádání této výstavy přihlásil
Moravskoslezský klub chovatelů kolií a šeltií. Návrh od nás - rotace této výstavy v rámci
těchto tří klubů, Výbor odsouhlasil, čekalo se na odezvu od ostatních klubů, návrh jim byl
zaslán v červenci 2008. Speciální výstava bude pořádána Moravskoslezským klubem v září,
zatím nejsou propozice, bude v Chropyni (mají tam v červnu klubovku).
Komentář MVDr. Fiala – nyní časté na mezin. a nár. výstavách, v jednom kruhu posuzováno
více jak 80 zvířat, velmi náročné pro rozhodčí, nedají se dobře posoudit jednotliví psi. Pak
hodně záleží na konkrétním předvedení psa, takže jim v podstatě stačí celkový dojem. U
specialistů by to nemělo být. Bohužel je to dáno financemi, které chtějí výstavy ušetřit na
rozhodčích. Tyto připomínky byly předneseny na schůzi rozhodčích v únoru.
Obsazování rozhodčích – zatím stále systém, že ČMKU požádá Klub o návrhy, náš Klub
pravidelně posílá. Jeden český klubový rozhodčí max. dvě výstavy v jednom roce. Pro rok
2009 jsme použili pro tento návrh i další rozhodčí, než jen klubové. Návrh následně
posuzuje ČMKU.
Komentář Mgr. Fialová – změny rozhodčích – neovlivňuje rozhodčí, změny dělá pořadatel
výstavy, někdy i bez informace rozhodčímu o tom, že na výstavě neposuzuje. Vznesen
požadavek, aby si rozhodčí mohli přihlásit svoje pesany dodatečně, když je vyškrtnou
z posuzování.
Propozice ke každé výstavě jsou základním dokumentem a to, co je v propozicích, to je
nutné dodržet na výstavě.
Od nás dvě nové adeptky na rozhodčí - paní Jitka Reslerová, paní Šárka Dresslerová.
---------------------------------------------------------------------------------

Bonitace – součást našich výstav, opakovaně diskuze ohledně formy, významu, kritika
formálnosti bonitace. Bonitace potřebná je, vyřadí se nestandardní jedince (např. výška
apod., což se u výstav nedá stíhat posuzovat a měřit).
Jsme tři kluby, hlavní podmínky bonitace musí být stejné pro zařazování psů do chovu. Bude
řešeno tento rok na Výborech, vyřešit jakousi formálnost.
--------------------------------------------------------------------------------Ostatní akce Klubu – většinou pořádané členy našeho klubu, nové akce se rozběhly - MR
agility, Léto Lassií, Sraz KK, Den dlouhosrstek, Pasení Martínkovice, přibude Víkend se
šeltičkou, a další soutěží, kterých se naše plemena účastní, výborná prezentace plemen.
Má-li Klub prostředky, rád přispěje.
Informovanost členů – nové webové stránky, odkazy na infoweby plemen, spuštěny v půlce
roku, stálá aktualizace, doplnění.
Klubový magazín – kritika opožděného vydání, obsah se bude řešit i s ohledem na webové
stránky, v plánu je magazín minimálně 3x ročně, bude řešeno na Výborech.
--------------------------------------------------------------------------------Schválení aktualizovaných řádů – Stanov, Zápisního řádu, Bonitačního řádu.
Možnost pozdější diskuze.
--------------------------------------------------------------------------------Plemena:
Šeltie – nyní aktuální otázka amerického typu šeltie, v magazínu vysvětlení jeho odlišností,
včetně anglického kennel klubu, který kvůli tomu zpracoval změnu standardu, ale tento
návrh zatím nebyl oficiálně schválen FCI, Výbor se rozhodl o tom informovat ostatní
rozhodčí, což bylo provedeno na Aktivu rozhodčích v únoru (seznámeni přítomní rozhodčí i
předseda komise rozhodčích Václavík). Schválení z hlediska FCI je otázkou času a formalit.
Bude to uplatněno.
Je to jen zdůraznění určitých znaků, není to předělání standardu, jen upřesnění výkladu.
Svobodová – Anglický shetland sheepdog klub – léta snaha o úpravu standardu, aby byl jasně
patrný rozdíl mezi britským a americkým typem, vliv amerického typu je velmi silný.
Bohužel britská zastřešující organizace na to dlouho nereflektovala, po několika letech se
podařilo prosadit alespoň část a to nyní bude schvalovat FCI.
I v Evropě se mnoho chovatelů hlásí jen k britskému typu.
Příklad u kokrů – anglický a americký kokr – zcela jiný vzhled...snaha o oddělení plemen.
Křížení těchto typů bychom se měli snažit omezit na minimum.
Tento problém už se začíná týkat i dlouhosrstých a krátkosrstých kolií.
--------------------------------------------------------------------------------V ČR v posledním desetiletí velký rozvoj chovu psů s PP.
--------------------------------------------------------------------------------Rámcový plán práce
nemohou dělat jen členi Výboru, nutná je aktivní účast členů klubu, není důležité vyhrávat,
ale zúčastnit se a být schopen přijmout prohru, bez napadání rozhodčích, členů výboru,
pořadatelů apod.

Rámcový plán činnosti práce 2009 – bez připomínek.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva matrikářky Klubu
430 členů, 337 zaplaceno.
93 neplatičů, 80 - 85 asi nezaplatí.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva správce DPK
DK – 2008 zapsáno 219 štěňat, 43 vrhů, 29 ch.s., 22 krycích psů, průměr 5 štěňat na vrh
114 psů, 105 fen
KK – 2008 zapsáno 52 štěňat, 9 vrhů, 8 ch.s., 7 krycích psů, průměr 5 – 6 štěňat na vrh
23 psů, 29 fen
SH – 2008 zapsáno 275 štěňat, 72 vrhů, 41 ch.s., 34 krycích psů, průměr 3 – 4 štěňat na vrh
145 psů, 130 fen
90% chovatelů neumí vyplnit přihlášku vrhu, byť je postup na webu. Neumí ani vyplnit
jméno matky, ani otce, neumí řadit jména štěňat podle abecedy, mohou kdykoli zavolat
správci DPK, přesto se ptají jinde.
Ing.Pavlovský, jako správce DPK žádá členskou schůzi, aby přijala usnesení, že – bude
vracet chybně vyplněné přihlášky vrhu nevyplaceně na adresu chovatele. ČMKU dává
finanční sankce na vrub Klubu za každou špatně zaslanou přihlášku vrhu.
Mgr.Fialová – upozorňovat lidi v magazínech a na webu.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva pokladní – naše pokladní omluvena, nyní se zpracovává daňové přiznání.
--------------------------------------------------------------------------------Revizní komise – předsedkyně Vodičková
zpráva v roce 2008, provedena inventarizace majetku klubu v držení členů výboru.
V srpnu nabídka paní Levové – k realizaci nedošlo, všechny kolie si rozebrali členové výboru
a klubu.
Stálý stěžovatel – František Procházka – stále telefonuje, píše dopisy, stěžuje si naprosto
mimo činnost klubu, nemá ani klubové plemeno.
Nebudeme dále reagovat, pokud to nebude přínosné.
--------------------------------------------------------------------------------Projednání a schválení aktualizovaných klubových řádů
Stanovy:
Změna adresy – ne, neb je to adresa člena klubu a je tu dle toho FÚ
změna Chovatelský a zápisní řád na Zápisní řád
Hlasování:
28 pro, 1 zdržel

Zápisní řád
Nyní vyšla vyhláška 5/2009 Mze, kde je změna oproti stávajícím řádům ČMKU, v podstatě to
zatím necháme jak to máme, nejdeme do rozporu, změnu projedná Výbor až to zpracuje
ČMKU.
Dát do přílohy tuto vyhlášku, resp. zápis z předsednictva ČMKU.
Diskuze –
Dát tam významného jedince u krytí fen nad 8 let – připomínka z pléna
Aby si to rozmyslel ten, kdo chce dělat jen štěňata ne pro chov ale pro prachy.
Těžko budeme definovat významného jedince.
Máme volný chov, do 8 let jim do toho nekecáme. Tak proč najednou po 8 roku věku
budeme začínat řešit významnost chovného jedince.
Je nutné, aby jedinec byl zdravý. Navíc zabřezne jen zdravá fena.
Je důležité odlišit to, co k tomu chovatele vede, zda chovatelský záměr nebo komerční
záležitost. V tu chvíli je to na Výboru (viz příklad z dřívějška, kdy fena půl roku po
štěňatech byla uspána jako děsně nemocná).
Hlasování:
27 pro, 1 proti, 1 zdržel
Bonitační řád
do budoucna budou bonitace kromě výstav tradičně připojeny k některým akcím – např.
srazy plemen apod.
Většinou přidruženo k výstavě, kvůli ušetření financí.
Připomínky Svobodová –
u šeltií - křivě uložené špičáky
je to dědičné
přidat do Článku 6, bod 2, Vylučující vady, za a) k stávajícímu přidat nepravidelně rostlý
špičák
u všech plemen - bílé znaky tam, kde nemají být
není dáno striktně standardy, u šeltií je alespoň uvedeno, že je bílá barva jinde vysoce
nežádoucí
Závěr:
Přidat do Článku 6, bod 2, Vylučující vady, za a) k stávajícímu přidat nepravidelně rostlý
špičák, za f) zrušit závorku
Hlasování:
29 pro
Všechny tyto schválené řády budou na klubovém webu, budou rozeslány i na členy klubu,
asi s magazínem.
---------------------------------------------------------------------------------

Pes roku
Historie – už víc jak 14 let, vymysleli Ouředníkovi + Svobodová
jednou změna tabulky, jinak zásadní pravidla nezměněný
počítáno pomocí programu manželů Ouředníkových – DK a KK
SH počítá Martina Konečná české výstavy, zahraniční paní Svobodová
Návrh Kůsová – předat počítání KK někomu jinému – důvod chyby ve jménech, majitelích,
některé údaje chybí, dořeší se na výboru Klubu.
Nejméně problémové jsou DK
KK problém v posledních letech, hlavně vloni, ohledně spolumajitelství - musí se vyřešit
v rámci nových pravidel
SH problém zahraniční výstavy.
Počítání jednotlivců bez ohledu na členství klubu, bez ohledu na to zda v klubu zapisují či
nikoli – také nutno řešit
Výbor Klubu navrhl nová pravidla
chovatelské stanice – jen pro chovatelské stanice zapisující v našem klubu
ostatní soutěže stačí, že jsou členy, aniž u nás budou zapisovat své odchované vrhy
počet jedinců na výstavě – dle toho upravit body, dělení určitým číslem – do 6 - dělit 4, 6-10
- dělit 2, nad 11 plný počet bodů
Důvodem byl vysoký počet výsledků ze zemí, kde jsou zvířata bez konkurence, posuzování
allrounderů, bez znalosti specifik plemen, zde nevýborná a beztitulová zvířata, tam
dostávají BOB a BIS tituly (Srbsko, Bosna Hercegovina, Moldávie, Gruzie apod.).
Připomínka od KK – všeobecně je nás málo, takže i na zahraničních výstavách nás bude málo
ať jsme v Bosně nebo v Německu.
Návrh, aby se to netýkalo KK.
Návrh Kracíková – průměr na jednu výstavu
Svobodová – bude nevýhodné pro lidi, co hodně jezdí, oproti lidem, kteří si vybírají určité
rozhodčí nebo výstavy
Kůsová – aby to poslali připravené, byl to jejich zájem se soutěže účastnit, nepočítat
automaticky z českých výstav
Z pléna:
jak dokládat nastoupivší zvířata
udělat jen z českých výstav nebo to zrušit
Hlasování k problematice Jak počítat výsledky:
stávající tabulka
20 pro, 5 proti, 3 zdrželo
--------------------------------------------------------------------------------Vyhlášení Psa roku (sponzor Eucanuba) – rok 2007 komplet, rok 2008 jen KK a DK.
SH předány revizní komisi k posouzení, nutno udělat zápis, poslat k rukám předsedy,
zveřejnit v magazínu a diplomy rozeslat poštou.
Návrh Svobodová – ke kontrole předat revizní komisi pravidelně každý rok.
Fiala – to se bude řešit na výboru.
---------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení Klubových šampionů (sponzor Acana, Orijen)
4 klubové šampóny krásy
Beata Královský dar (dlouhosrstá kolie)
Sanssouci von Crottorf (dlouhosrstá kolie)
Coffee Krásná Louka (krátkosrstá kolie)
Corpus Delicti Nirreterrit (krátkosrstá kolie)
1 klubový šampion práce
(šeltie)
--------------------------------------------------------------------------------Přihlášky na Klubovou výstavu v Řepči – k rozebrání u předsedy klubu.
--------------------------------------------------------------------------------Výroční klubové zpravodaje a odznáčky – u Vilemíny Kracíkové
Pak už se budou prodávat na klubových akcích (výroční magazín i odznáček po 50,- Kč),
výtěžek bude předán pokladní.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Praha konané dne 14.března
2009 v Dobřejovicích
Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti klubu za rok 2008, zprávy matrikářky
klubu, správce DPK a Kontrolní revizní komise.
Členská schůze schvaluje nově upravené stanovy Klubu, aktualizovaný Zápisní řád,
aktualizovaný Bonitační řád.
Členská schůze neschválila změnu vyhodnocení soutěže Pes roku, schválila dosud
používaný systém vyhodnocení.
Členská schůze ukládá výboru Klubu realizovat naplnění plánu práce na rok 2009.
Členská schůze ukládá všem členům řádně vyplňovat přihlášky vrhu. Chybně vyplněné
přihlášky vrhu budou vraceny na náklady chovatele zpět na jeho adresu.
Členská schůze bere na vědomí, že Kontrolní revizní komisi provede kontrolu výsledků
soutěže Pes roku sheltií pro rok 2008.
Hlasování - všichni souhlas
Zapsala: Kůsová Pavla
Ověřila: Havlíčková Sabina

