Zápis ze 3.schůzky tří klubů
Český klub chovatelů sheltií (CKCHS)
Klub chovatelů collií a sheltií Praha (KCHCS)
Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií (MSKCHCS)
Datum: 17.července 2010
Místo: Velká Bíteš, 10:00
Přítomní:
MVDr. Vladimír Fiala, Mgr. Dana Fialová, Mlada Svobodová, Jitka Gogolínová, Pavla
Kůsová (KCHCS)
Karel Janýška, Věra Janýšková, Lenka Knyblová (MSKCHCS)
MVDr. Eva Fialová, Dagmar Semerádová (CKCHS)
Program:
1) jak byla zapracována dohoda z roku 2010 do řádů klubů
2) problematika bonitací
3) návrhy rozhodčích 2012
4) datum speciálních a klubových výstav 2012
5) genealogie plemen
----------------------------------------1)
ČKCHS – upravil bonitační podmínky dle dohody na předchozí schůzi, navíc
zapracovali počet vrhů dle CMKU (3 z 2 roky).
MSKCHCS zapracoval, bude upraven zápisní řád.
----------------------------------------2)
Problematika bonitací
Nejvýraznější problémy jsou u měření výšky, navíc se liší standardy u kolií a šeltií
v přísnosti posuzování odchylek od standardem uvedených výšek.
U šeltií je stávající stav bonitací v souladu s nynější dohodou Klubů, neb dle
standardu je vysoce nežádoucí výška nad nebo pod standard.
U kolií to tak striktně dáno není, posuzuje se to pouze jako odchylka v souladu
s celkovým vzhledem psa.
Návrh KCHCS - odchylky od standardní výšky - u šeltií zařadit do chovu jen velmi
výjimečně v případě jinak zcela standardního jedince, u kolií posuzovat jako
odchylku v rozmezí stávajícího bonitačního řádu KCHCS. Na bonitační listy uvádět
skutečnou výšku psa. Pokud je nad míru dle bonitačního řádu, pak nemůže být
jedinec chovný. Navržený rozsah včetně přihlédnutí k nepřesnosti míry je
dostatečný pro zajištění variability chovné základny.

Úkol - KCHCS Praha - vznést dotaz na ČMKU, FCI i UK Kennel Club ohledně
měření a posuzování výšek s žádostí o vyjádření k našemu návrhu, tj. uchovnit
pouze jedince, který se vejde do rozmezí daného stávajícím bonitačním řádem
KCHCS Praha – projednat následně znovu s dalšími kluby a sjednotit tyto
podmínky ve všech našich klubech a dodržovat je.
Napsat dopis na CMKU – interpelaci na rozhodčí – dodržovat standard také
z hlediska výšek, často dostane titul pes, který je nad nebo pod míru.
Sestavit dopis s problémy, které nás u allround a zahran. rozhodčích pálí – u
KK výšky, úhlení, délky a nesení ocasů, hranaté hlavy, kulaté oči, světlé oči u
jiné než bluemerle barvy apod., SHE výšky, americké typy, povahy, DK –
krátký formát, krátké hlavy, povahy, krátké, špatně nasazené a nesené ocasy
– připraví Kůsová, rozešle na Výbor KCHCS Praha, MSCCHCS, CKCHS – po
dohodě odešlou Kluby jako společnou žádost plus žádost o seznámení všech
rozhodčí – takto vyřešit úkol z minule (školení rozhodčích).
Problematika nečlenů Klubů – smlouvy o chovu mimo Klub, vzorová smlouva bude
vytvořena Předsednictvem ČMKU, CKCHS má svůj vzor, poskytne dalším Klubům k
dispozici do doby vzniku vzoru smlouvy ČMKU.
----------------------------------------3)
Dohodnuté nominace mezi kluby KCHCS, MSKCHCS, CKCHS:
a) národní výstavy: NVP Ostrava – Mgr. Fialová, NVP Klatovy - p. Svobodová,
NVP Mladá Boleslav - MVDr. Fiala, NVP Brno - Matějek
b) mezinárodní výstavy: MVP České Budějovice - MVDr. Fialová + Ing.
Soukupová, MVP Praha - Mgr. Fialová, MVP Litoměřice – MVDr. Fialová +
MVDr. Fiala, MVP Brno – Mgr. Fialová, MVP Mladá Boleslav – p. Svobodová,
MVP České Budějovice – p. Svobodová, MVP Praha - Matějek.
Speciální a klubové výstavy
V roce 2011 pořádá speciální výstavu kolií i šeltií MSKCHCS.
V roce 2012 pořádá speciální výstavu kolií i šeltií KCHCS Praha.
2012 – Klubové s CAC
CKCHS – Pardubice - 21.4.2012
KCHCS – Řepeč – 12.5.2012
MSKCHCS – Chropyně – 2.6.2012
Další výstavy
KCHCS - SV kolií + SV šeltií a KV bez KV – místo bude upřesněno - 6. – 7.10.2012
MSKCHCS – KV bez KV - Chropyně - 1.9.2012
CKCHS – KV bez KV – Pardubice - 8.9.2012
-----------------------------------------

4)
Klubové soutěže
Přidali jsme soutěž na Pracovní pes roku – náplň a pravidla připravuje V. Kracíková.
Návrh od CKCHS – udělat jednu soutěž všech tří Klubů, tj. mohli by se účastnit
všichni členi všech Klubů a to hlavně z důvodu zlepšení informovanosti o plemeni,
navíc pravidla máme podobná, takže by se to dalo spojit.
Kluby projednají v rámci svých Výborů a návrhy budou projednány na příští schůzce
3 Klubů.
----------------------------------------5)
Pardubice 3.9.2011 – 20leté výročí vzniku CKCHS
Pozvání od zástupců CKCHS na tuto výstavu.
----------------------------------------6)
Elektronická genealogie našich plemen – el. krycí list, el. přihlášku vrhu – jsou
hotovy a připraveny k odzkoušení u všech Klubů, u MSKCHCS je přístup pouze pro
poradkyni chovu. Cena za el. krycí list a el. přihlášku vrhu bude dle informací
programátora do 2.000,- pro každý klub, bude přesně spočteno do konce týdne a
bude zasláno vyúčtování Klubům.
----------------------------------------7)
Vzájemné rozesílání klubových zpravodajů – úprava na základě změny obsazení
Výboru KCHCS Praha - 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. Gogolínová
Další schůzka bude v červnu 2012, Velká Bíteš, Restaurace u Raušů.
Zápis poslat k připomínkám
janyskovi@seznam.cz
dsemeradova@seznam.cz

