Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií
Dne 20.3.2010, 10:30
KC Rychety
Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení – volba mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti klubu v r. 2009
Zpráva matrikářky klubu
Zpráva správce DPK
Pokladní zpráva
Vyhlášení výsledků soutěže „Pes roku 2009“
Vyhlášení a představení klubových šampiónů udělených v r. 2009
Diskuse – čestní členi, navýšení příspěvků, databáze chovných vyšetřených jedinců
Rámcový plán činnosti na r. 2010 - různé
Návrh na usnesení
Závěr a ukončení schůze – předpoklad v 16.00 hod.

Přítomno 41 členů. Schůze je usnášeníschopná.
Volba mandátové a návrhové komise:
návrh Libuše Kucková, Antonín Nič, Eva Náhlovská, ing. Smočková
Schváleno všemi hlasy.
Ověřovatel zápisu:
návrh Sabina Havlíčková
Schváleno všemi hlasy.
Zápis: Pavla Kůsová
--------------------------------------------------------------------------------Pan předseda vzpomenul smutný odchod místopředsedy a správce plemenné knihy Ing.
Pavlovského.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva o činnosti klubu 2009
Plán práce, jak byl schválen na minulé členské schůzi, byl naplněn, což bylo možno ověřit
v průběhu roku na stránkách magazínu i webových stránkách klubu.
Webové stránky zaznamenaly nové členění, nyní i novou webovou adresu, snaha o
přehlednost a aktuálnost, informovat včas o všech akcích pořádaných klubem. Díky za
vedení těchto informačních zdrojů patří paní Kůsové a Svobodové a všem, kteří přispívají.
Akce pořádané přímo klubem – klubové výstavy, speciální výstava, bonitace.
Akce s podílem klubu, které organizují členové klubu – Sraz KK, Den dlouhosrstky, Víkend se
šeltičkou.
Sponzoring – Léto s lassií, pasení Martínkovice, tyto akce se pořádají i letos.
Významnou akcí bylo vydání handbooku šeltií v minulém roce.
Práce klubu byla pravidelná, výbor se sešel 4x. Při projednávání nových otázek je možno se
seznámit v zápisech z výboru, které jsou zveřejněny na webových stránkách klubu.

Výborové schůze nejsou nudné, stále mnoho nápadů, které je nutné řešit.
--------------------------------------------------------------------------------Rámcový plán na rok 2010
Podílet se sponzorováním na akcích
Realizovat organizačně vyšetřování dědičných vad
Realizovat spolupráci s dalšími kluby na území naší republiky
--------------------------------------------------------------------------------Výstavy
Výsledky výstav v magazínu, plánované výstavy byly uskutečněny, vše zveřejněno.
Psi našich členů se účastnili i na akcích dalších klubů a také velká účast našich členů na
Světové výstavě v Bratislavě, kde se velmi dobře umístili.
V roce 2009 došlo k tomu, že pochybením rozhodčího z Polska byl zadán titul v rozporu
s pohlavím, Výbor o tom informoval komisi rozhodčích (Fiala), že k tomuto došlo. Měl být na
místě vznesen protest vystavovatelů, ostatní už mělo být jen upozornění. V letošním roce
došlo k několika formálním problémům – nepřesné údaje v katalogu, přeřazování ve třídách,
u šeltií byl v katalogu uveden jiný pes než pes vystavovaný. Bohužel neřešili okamžitě na
místě. Následně dotaz vystavovatele na ČMKU, kterému potvrdila, že byla chyba v katalogu.
Svobodová – můžete podat protest z formálních důvodů, nelze ho dát kvůli výsledku. Řešte
to na výstavě a v té době, pokud se to tehdy neřeší, pak už to nemá cenu řešit.
--------------------------------------------------------------------------------Bonitace
Součást našich výstav, v tomto roce 4. Kritika formálnosti bonitace. Nepodařilo se ji
odstranit. Vyskytly se i určité problémy, které pro rok 2010 vyvozují nová opatření –
přihlašování psů na bonitace předem, neznamená to, že nebude pes přijat, když požádá o
dodatečné přihlášení na bonitaci, pokud bonitační komise bude mít dostatečnou kapacitu.
Je nutné, aby byl čas na posouzení každého zvířete, jinak se formálnost nepodaří odstranit.
Z toho vyplývá maximum zvířat na jednu komisi 20 zvířat. Mají se zapojit i členové komise,
není to jen na posouzení rozhodčího. Pokud bude přihlášeno více zvířat, pak by se měly
ustavit dvě komise. Plus rozšířit komisi o zapisovatele, tj. zvýšit počet na 4 členy.
Kontrola identity psů – zatím není čipování povinné, zatím čipuje menší polovina chovatelů,
ostatní tetování. Tetování nečitelné u psů starších 4 let. Letošní rok bude snahou o
zpřesnění identity psů na bonitacích – kontrola čipování a tetování. Pokud není čitelné
tetování, pak musí buď přetetovat (není moc doporučováno) nebo očipovat a doložit, že je
to pes s tímto tetovacím číslem – označit do PP – potvrzení veterinářem.
Pokud se nenajde čip – co s tím – dotaz na ČMKU, veterinární komory, národního registru a
budou zakoupeny do majetku Klubu 3 čtečky s portem na zapojení do počítače, které budou
mít kluboví rozhodčí proti podpisu, jednou ročně bude povinnost je certifikovat.
Každý si před bonitací může dojít ověřit čip u veterináře.
--------------------------------------------------------------------------------Setkání 3 klubů – 26.7.2009, Velká Bíteš
Po letech se sešli představitelé našich klubů, byla nutná a proběhla pozitivně, dohoda na
pořádání speciálních výstav a jejich „točení“ mezi kluby, došlo se ke shodě, viz zápis na
webu. Všechny 3 kluby budou pořádat i druhou klubovou výstavu, pro letošní rok je dohoda
s ČKCHŠ, že mohou tuto druhou KV pořádat s námi v říjnu.

Otázka zdraví
Geneticky podmíněné očních vad – řešilo se jak na výborech, tak na schůzce 3 klubů,
diskuze o podpoře vyšetřování.
Kritika našeho klubu, že nemáme upřednostněné vyšetřené jedince na bonitacích apod. My
jsme šli jinou cestou, dohoda s Genomií o slevě na vyšetření.
Nepřistoupilo se na návrh zasílání výsledků všech vyšetření od MVDr. Beránka určitým
členům Výboru. Chceme podpořit vyšetřování, zveřejňování, ale na dobrovolné bázi. Pokud
se to nějak odsouhlasí, pak se to bude řešit i na schůzce 3 klubů.
--------------------------------------------------------------------------------Klubová soutěž Pes roku
Na členské schůzi loni, na výborech, pro rok 2010 doporučuje výbor změnu – z důvodu malé
účasti vyhlášení vítězů Psa roku – tj. to vypadá, že je o soutěž malý zájem – změna
v organizačním zajištění – každý majitel psa či chovatel se musí přihlásit sám.
Návrh Výboru:
•
Do soutěže jednotlivců se majitel psa (psů) hlásí aktivně vyplněním výsledků výstav
do tabulky a u zahraničních výstav dokládá kopie výsledků.
•
Soutěže chovatelských stanic se mohou zúčastnit jen chovatelé zapisující své vrhy v
Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha, kteří se aktivně přihlásí do soutěže. Do soutěže
ch.s. se započítávají jen výsledky získané jejich odchovy ve vlastním majetku nebo v
majetku jiného českého vystavovatele bez ohledu na členství a které chovatel přihlásí do
soutěže. V soutěži chovatelských stanic mohou být hodnoceny stanice s více než jedním
psem umístěným na bodovaném místě. Do soutěže ch.s. mohou být přihlášeni i jedinci
exportovaní do zahraničí, započítat se mohou pouze výsledky výstav v ČR.
Hlasování – zdržel 3, proti nikdo, pro 31
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva matrikářky Klubu:
Současně 460 členů, 303 platní členi, kteří zaplatili příspěvky.
Kdo zaplatí později než na členské schůzi, navýšeno na 250,-Kč
Oproti loni – 430, 337 platítích.
V průměru 80 lidí se přihlásí za rok a nahrazuje ty, kteří své členství neprodlouží.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva správce DPK – po smrti ing. Pavlovského vedl MVDr. Fiala
DK – 2009 - zapsáno 251 štěňat, 47 vrhů, 34 ch.s., 24 krycích psů, průměr 5,34 štěňat na vrh
133 psů, 118 fen, 6 první odchov
KK – 2009 - zapsáno 71 štěňat, 10 vrhů, 7 ch.s., 7 krycích psů, průměr 7,1 štěňat na vrh
36 psů, 35 fen, 1 první odchov
SH – 2009 - zapsáno 213 štěňat, 60 vrhů, 39 ch.s., 37 krycích psů, průměr 3,55 štěňat na vrh
96 psů, 117 fen, 14 první odchov
Od 1.1.2010 je správcem dílčí plemenné knihy Pavla Kůsová.

--------------------------------------------------------------------------------Info ze schůzky chov. klubů
Nepatříme mezi 15 plemen, které nejvíce zapisují, tradičně vyhrává NO.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva pokladní:
Stav na účtu – 117.000,- Kč
V pokladně 10.000,- Kč
Genomie - 20.000 na cestě do pokladny
Činnost klubu tedy může probíhat minimálně v tom rozsahu, jako probíhala v minulém roce.
Snaha, aby akce na sebe vydělaly.
Příští rok příjmy – 170tis. - příspěvky 70tis, za DPK 40tis., za rok, příjem z výstav a bonitací
8tis., z krycích poplatů a zapsaných vrhů 55tis.
Snaha o udržení tohoto rozpočtu.
Výdaje plánovány v podobné výši - schůze výboru – 25tis, členská schůze občerstvení, nájem
– 8tis., vydaní magazínu – 60tis., služby, poštovné – 5tis., různé práce na dohodu – 20tis.,
DPK - 20tis., sponzoring – 20tis., různé – 8tis.
--------------------------------------------------------------------------------Pes roku
Dlouhosrstky – vyhlašuje Jitka Resslerová
Krátkosrstky – vyhlašuje Lenka Ajmová
Šeltie – vyhlašuje Mlada Svobodová
Výsledky viz. Klubový web.
Komentář Svobodová – opět vyhráli psi, kteří získali nejvíc bodů na výstavách v zemích bez
nebo s minimální konkurencí.
Fiala – bohužel každá soutěž má své, výstavy stojí peníze a to i tyto.
Zpřísnění podmínek pro udělení Českého šampiona – nově nutnost 5 CACů. Rozhodla ČMKU
bez klubů. Je to spíše snaha o zvýšení financí pro pořadatele výstav.
--------------------------------------------------------------------------------Vyhlášení Klubových šampionů
Šampion pracovní – šeltie - No Comment z Ďáblovy studánky, majitelka Jana Zemková
Šampion krásy – DK – Nicolaysen’s Nanu Nana
--------------------------------------------------------------------------------Diskuze
Čestné členství
Výbor došel k závěru, že v této agendě nemáme dostatečný přehled, pokus o vytvoření
seznamu stávajících čestných členů:

Stanislav Sýs
Josef Hladiš
PhDr. Vladimír Mojžíš
Ing. Jiří Pavlovský
Alena Levová
Jarmila Křečková
Daniela Sýsová
Renata Vondráčková
MVDr. Vladimír Fiala
Mgr. Dana Fialová
Marie Syrová
Návrh z výboru
Mlada Svobodová – schváleno, zdržel 1, proti nikdo, pro 40
Josef Matějek – schváleno, zdržel 10, proti nikdo, pro 31
Ivaně Urbanové (Vodičkové) – schváleno, zdržel 5, proti nikdo, pro 36
Věra Koubková – schváleno, zdržel 5, proti nikdo, pro 36
Michaela Ouředníková – schváleno, zdržel 11, proti nikdo, pro 30
Čestní členi budou uvedeni na klubových stránkách a v magazínu.
Tento titul je oceněním za práci pro Klub a plemeno, není povinen platit příspěvky.
Galerie významných chovatelů v naší historii chovu – návrh pro jednání Výboru.
Přehled chovných vyšetřených psů na klubových stránkách
Pro každé plemeno stejná kritéria, snaha o uchopení problematiky vyšetření a motivace
majitelů a chovatelů, aby vyšetřovali.
Návrh na prestižní seznam kompletně vyšetřených jedinců dle kritérií daných klubem,
umístěné na klubových stránkách.
PRA – uveřejnění pozitivních jedinců v klubových informačních zdrojích
1) Bude souhlas se zveřejněním výsledku prostý očních vad v daném roce či souhlas se
zveřejňováním získatelných výsledků od veterinářů či jen anonymní statistiky
(přehled plemeno – nemoc – výsledek) – zveřejňovat kde – magazín, web – nechat
odhlasovat.
2) Vyžádání a zveřejnění pozitivních PRA jedinců od MVDr.Beránka - nechat odhlasovat.
Nepodařilo se dohodnout. Neschváleno.
Návrh Fiala
Jednou ročně zveřejnění na klubovém webu a v magazínu chovných zvířat, která prošla v
daném roce bonitací, vyšetřených jako negativní na CEA klinické vyšetření, CEA DNA, PRA
klinické, MDR1 DNA – vždy datum, věk. Ověření při bonitaci.
Hlasování – 34 pro, 1 zdržel, nikdo proti
--------------------------------------------------------------------------------Připomínky z pléna
Ing. Smočková – nejsou na webu uvedené bonitace. Bude dopracováno.
Na klubovou výstavu v Řepči zajistit placenou dopravu z Tábora z nádraží.
V zápisech uvádět, kdo je pro a kdo je proti.

Fiala vysvětlení – bylo na výborech řešeno a zamítnuto.
Návrh uvádět jmenovitě výsledky hlasování – návrh z pléna – pro 19, proti 6, zdržel 9 –
schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------Poděkování za reprezentaci na prestižní výstavě Crufts 2010
Zúčastnili se 3 psi – Blue Moon Leneli (Res.), Blue Planet Leneli (VHC), Adjara Bela Leneli
(VHC).
--------------------------------------------------------------------------------Návrh usnesení z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Praha konané dne
20.března 2010 v Rychetech
Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti klubu za rok 2009, zprávy matrikářky
klubu, pokladní klubu a zprávu správce DPK.
Členská schůze schválila čestné členy.
Členská schůze schválila změnu pravidel soutěže Pes roku.
Členská schůze ukládá výboru Klubu realizovat naplnění plánu práce na rok 2010 a
koordinovat činnost klubu s ostaními 2 kluby chovající kolie a šeltie.
Hlasování - všichni souhlas

Zapsala: Kůsová Pavla
Ověřila: Havlíčková Sabina

