Zápis ze 2.schůzky tří klubů
Český klub chovatelů šeltií (CKCHS)
Klub chovatelů collií a sheltií Praha (KCHCS)
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií (MSKCHCS)
Datum: 10.července 2010
Místo: Velká Bíteš, 10:00
Přítomní:
MVDr. Vladimír Fiala, Mgr. Dana Fialová, Mlada Svobodová, Josef Matějek, Pavla
Kůsová (KCHCS)
Karel Janýška, Věra Janýšková, Pavel Soldán (MSKCHCS)
MVDr. Eva Fialová, Dagmar Semerádová (CKCHS)
Program:
1) návrhy rozhodčích 2011
2) datumy speciálních a klubových výstav 2011
3) problematika bonitací
4) databáze plemen
----------------------------------------1) nominace rozhodčích
Stále častěji se stává, že na českých výstavách jsou delegováni určití rozhodčí, jsou
uvedeni na propozicích, ale nakonec neposuzují, ale nedostanou ani informaci o
tom, že neposuzují dostatečně dopředu, aby mohli kupříkladu i sami přihlásit na
výstavu svá zvířata. Lidé se na dané rozhodčí hlásí a pak jsou zklamaní, že
neposuzuje a utratili za to peníze.
MVDr. Fiala pošle ostatním klubům emailem návrh dopisu, ve kterém bude sděleno,
že na nominacích se domlouváme všechny 3 kluby a velmi se nás dotýká, že námi
nominovaní a jimi delegovaní rozhodčí nakonec na výstavě neposuzují bez
jakéhokoli vysvětlení či upozornění pro daného rozhodčího o tom, že danou výstavu
neposuzuje. Jak je možné, že neposuzují, když mají na tyto akce volný termín a
není problém na jejich straně?
Letos pošleme návrhy na rozhodčí každý klub za sebe a k tomu bude přiložen tento
dopis.
Komentář Svobodová – je vhodné uložit si propozice, kde je daný rozhodčí uvedený
a poté neposuzuje a srovnat s počtem přihlášených zvířat - časté zdůvodnění
pořadatelů, proč daný rozhodčí neposuzoval, je nedostatečný počet zvířat.
KCHCS předal návrh nominace na národní a mezinárodní výstavy 2011 ostatním
zástupcům klubů.
MSKCHCS – souhlasí s předloženým návrhem.

Dohodnuté nominace mezi kluby KCHCS, MSKCHCS, CKCHS:
a) národní výstavy: NVP Ostrava – MVDr. Fiala, NVP Litoměřice p. Svobodová,
NVP Klatovy p.Matějek, NVP Mladá Boleslav Mgr. Fialová, NVP Brno MVDr.
Fialová + Ing. Soukupová
b) mezinárodní výstavy: MVP České Budějovice p.Matějek, MVP Praha p.Soltezs
(A), MVP Litoměřice Mgr. Fialová, MVP Brno p. Svobodová, MVP Mladá
Boleslav MVDr. Fiala, MVP České Budějovice MVDr. Fialová + Ing. Soukupová,
MVP Praha p.Kerihuel (FR).
MVDr. Fiala bude kontaktovat Vilemínu Kracíkovou s žádostí o potvrzení
nominací navržených zahraničních rozhodčích, potvrzení jsou povinnou
součástí odesílaného návrhu rozhodčích na ČMKU (musí být odesláno do
15.8.2010).

2) Speciální a klubové výstavy
V 2011 pořádá speciální výstavu kolií i šeltií MSKCHCS.
Pořádání speciálních výstav – dlouhodobé schéma:
2009 – MSKCHCS – SV kolie i šeltie – Chropyně, 12.9.2009
2010 – KCHCS – SV kolie – 17.10.2010
CKCHS SV šeltie
2011 – MSKCHCS – SV kolie i SV šeltie – Chropyně 10.9.2011
2012 – KCHCS – SV kolie i SV šeltie
2013 – MSKCHCS – SV kolie
CKCHS – SV šeltie
2014 – KCHCS – SV kolie i SV šeltie
2015 – MSKCHCS – SV kolie i SV šeltie
2016 - KCHCS – SV kolie
CKCHS SV šeltie
Informace k výstavám:
KCHCS
16.-17.10.2010 - SV 2010 kolií + KV 2010 pro všechny plemena bez KV – Mladá
Boleslav –, rozhodčí Frankenberger, Steinmetz – bonitace KCHCS bude v sobotu,
CKCHS bude pořádat bonitaci v neděli.
KV výstava se zadáváním KV – 16.4.2011 (MB –Vilemína Kracíková zjistí zda je volno
– hala), pokud ne, tak 30.4.2011 – dohodnout s CKCHS do 10.8.2010
KV bez zadávání KV – zatím není určeno – stanovit do 10.8.2010
CKCHS - KV 2010
SV 2010 šeltií – 4.9.2010, švédská rozhodčí Liz–Beth C Liljeqvist (S), Pardubice
KV bez zadávání KV (s KCHCS SV kolií) - 17.říjen 2010
KV se zadáváním KV – 30.4.2011, Pardubice
KV bez zadávání KV – 3.9.2011, Pardubice
MSKCHCS – KV se zadáváním KV – 7.5.2011 – Chropyně
KV bez zadávání KV – zatím není určeno

3) Problematika bonitací
Bonitační řády – mezi jednotlivými kluby nejsou sjednocené. V loňských bonitacích
se objevily problémy, ve kterých došlo k diskuzi mezi kluby, neboť každý to má ve
svých řádech nastaveno jinak – s MSKCHCS rozpor v počtu chybějících zubů,
s CKCHS rozpor v otázce kohoutkové výšky
 Kohoutová výška – je daná standardem FCI, který pochází ze země původu.
Standard říká:
Výška: ideální výška v kohoutku: psi 37 cm, feny 36 cm
Odchylka více než ± 2,5 cm je vysoce nežádoucí.
Bonitační řád KCHCS - Vylučující vadou je: překročení horní nebo dolní
hranice rozpětí kohoutkové výšky jedince o více jak 1 cm.
Bonitační řád CKCHS - Vylučující vadou je: Odchylka od ideální výšky o více
než 2,5cm.
Návrh – sjednotit výšku chovných jedinců – pes 35 – 40 cm, fena 33 - 38 cm souhlas všechny kluby, projednají v rámci svých klubů a zapracují do svých
řádů.
Začíná problém s výškou u KK – objevuje se víc a víc zvířat nad výšku danou
standardem i povolený rozptyl bonitačním řádem KCHCS. Netýká se to jen
psů, ale i fen.
Závěr – po dlouhé diskuzi o kohoutkových výškách je třeba udělat společnou
diskuzi ve snaze o sjednocení na jednotnou míru, abysme se nelišili
v podmínkách chovnosti.
 Počet chybějících zubů – rozdíl mezi KCHCS a MSKCHCS, dohoda o návrhu na
sjednocení – doplnit jako vylučující vadu - chybějící P4, chybějící M1, u
kolií chybějící tři a více premolárů a molárů, u šeltií chybějících pět a více
premolárů a molárů. Jednotlivé kluby projednají v rámci svých klubů a
členských schůzí a zapracují do svých řádů. Pokud tato úprava vejde
v platnost, bude platit pro nové bonitace, nikoli zpětně.
4) Elektronická databáze našich plemen – již započaty práce, přizvány další dva
kluby, je možno připravit pro ně stejné služby – el. krycí list, el. přihlášku vrhu – do
konce července dají kluby vědět, zda chtějí tyto služby spustit a jak ošetřit.
Cena za el. krycí list a el. přihlášku vrhu by neměla překročit 2.500,- pro každý
klub, časový horizont přípravy cca 14dní pro každý klub. Pokud budou chtít tyto
služby, je nutné zaslat schválené formuláře krycího listu a přihlášky vrhu.
5) MVDr. Fialová – návrh – školení rozhodčích pro naše plemena znalci plemen.
MVDr. Fiala – hlavní problémem je výběr znalce a časové hledisko – bohužel výstav
je každý rok velké množství a potřebujeme tam dostat co nejvíce rozhodčích.
Kluby projednají v rámci svých klubů a připraví návrhy na další schůzi.
6) MVDr. Fiala krátce informoval o záměru KCHCS Praha začít od příštího roku
ověřovat totožnost čipovaných psů na bonitacích a také o snaze řešit některé

praktické otázky s tím spojené – např. ztráta čipu, přečipování apod. V této
souvislosti budou vzneseny dotazy na komoru vet. lékařů a na ČMKU.
7) Vzájemné rozesílání klubových zpravodajů
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. Matějek
Další schůzka bude v červnu/červenci 2011, Velká Bíteš, Restaurace u Raušů.
Zápis poslat k připomínkám
janyskovi@seznam.cz
dsemeradova@seznam.cz

