Zápis schůze výboru klubu
Dne 31.1.2010
Přítomní:
Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková, Zemková
Omluveni: Kracíková
Přizvaní: Ajmová, Reslerová, Gogolínová, Konečná
Výbor byl zahájen s 8 členy, schůze je usnášeníschopná.
Zahájení schůze Výboru:
1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:
17/08 – Všichni členi výboru - Členové výboru pošlou paní Vodičkové do týdne poštou soupis
majetku, co mají k dispozici z majetku klubu
Termín: splněno – starý majetek Klubu bude odepsán a zlikvidován
08/09 - na příští výbor – revize podmínek soutěže Psa roku – pozvat vyhodnocovatele
(Ajmová, Konečná, Svobodová, Gogolínová a Reslerová)
Termín: splněno
10/09 - Kůsová – umístit na web info o bonitacích a termínech s odkazy i v druhých
klubech.
Termín: průběžně
11/09 - Kůsová - vymyslet, co přesně chceme, aby tam bylo – návrh z výboru - jméno psa,
datum narození, fotka, vyšetření CEA, PRA, KAT, MDR1, DKK, DKL, chovatel, majitel,
tituly, bonitace, barva, výška, váha, zuby, skus.
Termín: splněno
17/09 – Kůsová – umístit anketu na jazyk posudků od zahraničních rozhodčích na klubových
akcích na web
Termín: splněno
18/09 – Fiala – zašle doporučenou výzvu s pozváním k projednání tohoto porušení na
Výboru Klubu dne 24.1.2010.
Termín: splněno
19/09 – Svobodová, Fiala – Svobodová vyhledá v bonitacích informace o chybně bonitované
feně, zašle Fialovi, Fiala zašle doporučený dopis majitelce s informací o omezení chovnosti
na jeden vrh.
Termín: splněno
20/09 – Fiala, Kůsová – převzetí materiálů dílčí plemenné knihy včetně zkopírování
programů.
Termín: splněno
21/09 – Kůsová – aktualizace funkcionářů na webu

Termín: splněno
22/09 – Fiala – zaslat dopis majitelům Isidora KL – problém doložení úrazu chrupu
Termín: splněno
23/09 – Kůsová – zařazení OB1 do zkoušek umožňující vstup do pracovní třídy - dohodne
s Klubem Obedience CZ
Termín: splněno
24/09 – Kůsová – zašle emailem návrh na úpravu pravidel Psa roku, prodiskutuje se na
dalším výboru
Termín: splněno
25/09 – Kůsová – umístění formuláře na web do sekce Ke Stažení
Termín: splněno
26/09 – všichni – připravit návrhy na příště – aktualizace poradců chovu
Termín: do 17.1.2010

2) Aktuálně:


Majetek klubu – výbor rozhodl o likvidaci starého majetku klubu – počítačové
sestavy starší 10let (p. Svobodová, p. Vodičková)



Tiskárna ing.Pavlovského – předáno P. Kůsové pro potřeby plemenné knihy

Nový úkol - 1/10 – Kůsová – udělat nové razítko – malé kulaté s číslem 5
Termín: co nejdříve


Organizační příprava členské schůze 2010 – termín - 20.březen 2010, areál
Rychety (www.rychety.cz), pozvánka a program v magazínu

Nový úkol - 2/10 – Svobodová, Kůsová – umístit pozvánku na web klubu
Termín: co nejdříve


Příprava plánu práce a klubových akcí pro rok 2010 –
Členská schůze 20.3.2010 – Rychety
Agility Collie Cup – Březiněves – záštita – ceny - 2000,Obedience Collie and Sheltie Cup – Mladá Boleslav – záštita – ceny - 2000,Setkání Víkend s šeltičkou – 3. - 6.7.2010 Heroltice u Brna – sponzoring - 3000,Léto s Lassií – 3. - 11.7.2010 – Louny – sponzoring – 3000,-

Pasení Martínkovice – 10. – 11.7.2010 – sponzoring – 1000,MR kollií v agility, Speciál šeltií – Dubenec – září 2010 – 2000,Sraz KK – 30. – 31.10. 2010 – sponzoring – 2000,Výbor se dohodl na výše uvedených sponzorských darech – schváleno
jednohlasně.
Návrh na klubový neoficiální závod agility z důvodu nutnosti vlastnit výkonnostní
průkaz AC – bude upřesněno do členské schůze
Nový úkol - 3/10 – Kucková – připravit propozice, termín, místo atd. pro klubové neoficiální
závody agility bez nutnosti vlastnit výkonnostní průkaz AC v režii Klubu
Termín: do 20.3.2010


Rámcový rozpočet pro rok 2010 – bude projednáno na členské schůzi



Kontrola identity zvířat na bonitacích – dříve se kontrolovalo tetování, ale
bohužel dobře čitelných bylo jen 30% zvířat, u zvířat do dvou let by měla být čísla
vytetována tak, aby to bylo čitelné alespoň dva roky, pokud je nečitelné, pak by
si majitel měl u chovatele dohodnout potvrzení veterináře, že toto zvíře tetoval a
je to opravdu toto zvíře. Dnes dobrovolné čipování – nutnost čtečky – ale už se
vyskytl i problém s nenalezením čipu u šeltie – jak se k tomu postavit – pokud
nebude čip dohledatelný, pes nebude připuštěn k bonitaci.

Nový 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: do 20.3.2010
Koupit čtečky – alespoň 3 – vydané na jméno (Fiala, Svobodová, Matějek), byl by
to klubový majetek, každoroční kontrola fungování čtečky u veterináře.
Nový úkol - 5/10 – Náhlovská – připravit přehled dostupných čteček na trhu pro čtení co
nejvíce typů čipů s větším dosahem, USB portem, Kůsová - zapracovat i do databáze
Termín: do 20.3.2010
Nový úkol - 6/10 – Fiala – informativní článek ohledně čipování a bonitací – připraví do
magazínu a na členskou schůzi
Termín: do 20.3.2010


KV Řepeč 15.5.2010 – rozhodčí – kolie DK, KK - Kerihuel (F), šeltie - Aaron (GB),
zařídit lepší posudky, aby se daly lépe kopírovat, uzávěrku měsíc před –

16.4.2010, přihlašování poštou na paní Mgr. Fialovou, peníze buď složenkou typu
C, nebo na účet pod v.s. 15052010 a s.s. viz web. Při této výstavě proběhne
bonitace.
Nový úkol - 7/10 – Fiala – zařídí lepší posudky a pošle přihlášku pro umístění na web Klubu
Termín: do 20.3.2010


KV a SV – 16. – 17.10.2010 – Frankenberger zajištěn, druhý rozhodčí zatím
nepotvrdil, místo návrh Rychety (není krytí na špatné počasí), Kladno

Nový úkol - 8/10 – Kůsová – zjistit možnost pronajmutí velkého stanu v případně špatného
počasí – aspoň 5 x 6m
Termín: do 20.3.2010
Nový úkol - 9/10 – Kucková, Náhlovská – zjistit možnost výstaviště v Lysé, Kladně
Termín: do 20.3.2010


Informace o nových případech PRA u šeltií, které se týkají i ČR
Šeltie – nové případy ve Švédsku, Finsku, Norsku, kde je vyšetření PRA povinné u
dospělých jedinců, provázání na český chov přes předky



Informace o možnosti získávání výsledků klinických vyšetření – možnost
poskytování výsledků klinických vyšetření MVDr. Beránkem – na základě žádosti od
Klubu – zájem o anonymní statistiku dle plemene a zastoupení nemocí a výsledků
(negativní, pozitivní - štěněcí forma, pozitivní), tyto výsledky budou zveřejňovány
a zveřejňování výsledků „prostý všech očních vad“ – vhodné dohodnout se všemi
kluby.
Projednat s členskou schůzí – zda 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.
Vyžádání pozitivních PRA jedinců od MVDr.Beránka - nechat odhlasovat.

Nový úkol – 10/10 – Fiala – v tomto duchu odpoví Fiala Českému klubu chovatelů šeltií
Termín: do 20.3.2010
Zvýhodnit ceny bonitací – pro vyšetřené jedince, slevu za bonitaci – nutné
vymyslet klíč na co sleva bude, na co ne, nutno probrat a členské schůzi – zkusit
vymyslet návrh do členské schůze. Jak zvýhodnit – zveřejňovat jednou ročně

v tom roce zbonitovaných vyšetřených jedinců – jméno, kdy bonitace, jaké
vyšetření – do sloupců.
Nový úkol - 11/10 – celý výbor – udělat zvýhodnění - návrh na členskou schůzi
Termín: do 20.3.2010


Databáze našich plemen – první budou krátkosrsté kolie - návrh obsahu - jméno
psa, datum narození, rodiče, fotka, rodokmen (aspoň 3 generace), vyšetření CEA,
PRA, KAT, MDR1, HD, ED, případně další, které bude chtít majitel zveřejnit,
chovatel, majitel, kontakt, tituly, zkoušky, bonitace, barva, výška, váha, zuby,
skus, potomci, kryté feny.
Výbor se dohodl na zadání - schváleno jednohlasně.

Nový úkol - 12/10 – Kůsová – dohodnout s ing. Mlnaříkem
Termín: co nejdříve
3) Různé


Isidor KL – dopis poslán majiteli s žádostí o dodání výstavního posudku –
nereagovali, další dopis poslán chovatelce, zda o tom ví, volala, že neví, další
dopis šel na paní doktorku Hošnové – odpověď – 31.1.08 – diagnostika retenčního
špičáku vpravo nahoře, byl vytržen, trvalý špičák ponechán i s deformovanou
korunkou bez známek dalších deformit. 20.7.08 byl diagnostikována fraktura
deformované korunky, majitelka tvrdila, že to bylo úrazem, trvalý špičák vytrhla.
Vše zapsala až o rok později. Dva dny předtím byla výstava v MB, kde není doklad
o chybějícím nebo zlomeném špičáku. Bonitace bude uznána, pes je plnochrupý a
chovný velmi dobrý a dokumentace bude vrácena s PP majiteli a paní doktorce.



Soutěž pes roku, chovatelská stanice roku – nové návrhy k organizaci a
vyhlašování – účast nových garantů za plemena
Vyhodnocování do soutěže pes roku – návrh pro členskou schůzi 1) hlásí se chovatel nebo majitel ch.s. aktivně vyplněním výsledků výstav všech
psů, které hlásí do tabulky a u zahr. výstav dokládá kopie výsledků – souhlas (i
garanti) – jeden proti
2) Do soutěže ch.s. se započítávají výsledky všech jedinců přihlášených majitelem
ch.s. – 6 pro, 2 zdržely

3) Do soutěže ch.s. mohou být přihlášeni i jedinci exportovaní do zahraničí,
započítat se mohou pouze výsledky výstav v ČR – souhlas všichni


Porušení bonitačního řádu předvedením psa v majetku chovatele Jiřího
Nováka - tento pes nebyl přeregistrován v době bonitace do české plemenné
knihy, pes neměl ani PP, pouze kopii rodokmenu na původního majitele. Došlo k
dezinformaci členů bonitační komise stejně jako dalších funkcionářů před
bonitací. Chovatel Jiří Novák bude v souladu s klubovými řády pozván
doporučenou zásilkou k projednání porušení bonitačního řádu na další výbor
31.1.2010. Nedostaví-li se k projednání, bude porušení bonitačního řádu
projednáno bez jeho účasti.
Problém byl projednán na výboru s chovateli a problém vznikl ztrátou dokladů psa
při posílání poštou, pes kryl až po dodání dokumnetů a přeregistraci psa na ČMKU,
fena nezabřezla.
Závěr – případ porušení bonitačního řádu předvedením angl. psa v majetku man.
Novákových byl po projednání a vysvětlení majitelů a bonitační komise řešen
s tím, že nebyly plně dodrženy ustanovení bonitačního řádu, ale obě strany
jednaly v dobré víře, že formální nedostatky byly před zapsáním verditku
bonitace a krytím psa odstraněny a na Výboru doloženo platnými doklady (PP,
příloha, bonitační list).
S tímto řešením – 6 souhlas, 2 zdržely



Návrhy na čestné členy klubu – návrh pro členskou schůzi – výbor Klubu potvrzuje
tyto čestné členy - Sýs, Hladiš, Mojžíš, Levová, Křečková, ing. Pavlovský. Návrh na
členskou schůzi na nové čestné členy - Svobodová, Mgr.Fialová, Urbanová,
Matějek + další návrhy, které vzejdou z členské schůze a budou odsouhlaseny.



Návrhy na diplomy – schválen návrh s použitím stejného obrázku, který je na
úvodce klubového webu

Nový úkol - 13/10 – Kůsová – poslat Kuckové psi z úvodu webu v originále pro diplomy
Termín: co nejdříve
Termín Výboru
Další termín schůze Výboru bude při členské schůzi 20.3.2010 v kynologickém areálu
Rychety od 10hod.

