Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií
17.3.2012
Dolní Počernice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, volba mandátové a návrhové komise
Zpráva o činnosti Klubu v roce 2011
Zpráva matrikářky Klubu
Zpráva správce DPK
Pokladní zpráva
Vyhlášení klubových soutěží - Klubový šampion a Klubový šampion práce
(V.Kracíková) + Pes Roku (KRK – Ing. Fránková) – úprava bodovací tabulky
Rámcový plán činnosti pro rok 2012
Sportovní Pes Roku – schválení pravidel – info, uzávěrka (V.Kracíková)
Problematika bonitací – diskuze (návrh z pléna, hlasování: pro 37). Aktualizace
stanov, bonitačního a zápisního řádu – dle dohody s druhými Kluby + soulad s
nadřazenými řády
Podpora zdraví - návrh úpravy klubových poplatků
Návrh klubového kalendáře pro rok 2013
Diskuze
Usnesení
Závěr a ukončení schůze – předpoklad ukončení v 16:30

Přítomno 43 členů. Schůze je usnášeníschopná.
Volba mandátové a návrhové komise:
návrh Jitka Gogolínová, Mgr. Dana Fialová, Lucia Nováková
Schváleno všemi hlasy.
Ověřovatel zápisu:
návrh Lucia Nováková
Schváleno počtem 43 hlasů.
Zápis: Pavla Kůsová
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva o činnosti klubu v roce 2011
Rozvíjející se činnost v Klubu, o které jste informování na webu Klubu a v zápisech
z Výborů. Výbor Klubu pracoval i tento rok o 9 členech, uskutečnilo se 5 Výborových schůzí,
v souladu s rámcovým plánem práce byly Klubem zajištěny 4 bonitace v režii Klubu a dvě
klubové výstavy. Byla uspořádána i schůzka zástupců 3 Klubů. Tyto schůzky jsou vždy
informativní a zástupci jednotlivých Klubů jsou prezentovány názory Klubů.
Byly uskutečněny všechny akce sponzorované Klubem, účast na těchto akcích byla velmi
dobrá, tudíž i letos bude sponzoring Klubu orientován na tyto akce. Mezi pořádajícími
těchto akcí jsou i členi Výboru.
V případě žádosti jiného Klubu o sponzoring, zastává KCHCS názor, že spolupráci se
nevyhýbáme, ale sponzoring našeho Klubu pro jiné Kluby pod ČMKU nedáváme a
podporujeme jen akce pořádané nebo spolupořádané naším Klubem.

Novinkou bylo vydání klubového kalendáře, předsedkyně KRK Ing. Fránková ziniciovala tuto
akci, vznikl kalendář, který měli členi možnost zakoupit na loňských podzimních výstavách.
Akce se dá hodnotit jako úspěšná a všem, kdo se na ní podíleli, patří dík. Díky tomu i letos
plánujeme další kalendář, jen dostatečně dopředu. Bude upřesněno v bodě 12.
Jsme si vědomi, že příliš dlouho trvalo předání agendy pokladny, tudíž nebylo možné
provést kontrolu účetnictví Klubu na schůzce KRK 11.3.2012. Přesto pokladní odeslala
podklady pro daňové přiznání včas.
Bylo zrevidováno i vydávání magazínu, jeho četnost, obsazení redakčního zpravodajství,
tiskárna, grafická příprava apod.
Je rozpracováno umístění magazínu i na web Klubu – na tom se pracuje – aspoň dva roky
zpět.
Pozitivní hodnocení na výstavách ať v CR nebo v zahraničí. Výrazným úspěchem je vítězství
české KK na Světové výstavě (Kangasvuokon Mary Lou v majetku Sabiny Havlíčkové).
Otázka zdraví – občasná kritika Výboru, že se málo věnujeme řešení problematiky zdraví.
Mělo by se sledovat, ale nedělat z našich plemen plemena, která jsou prolezlá nemocemi.
V rámci poplatků klubu návrh na podporu zdraví.
Díky počtu členů našeho Klubu ve výši 360 – 420 členů patříme ke Klubům s větší členskou
základnou.
Je pochopitelné, že aktivní dění v Klubu aktivně táhnou aktivní členi našeho Klubu, většinou
jsou to ti samí, co jezdí i na členské schůze.
Rád bych těmto členům poděkoval a vyslovil díky za práci pro Klub a naše plemena v něm
sdružená.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva matrikářky Klubu:
Pro letošní rok má zaplaceno 205 členů správnou výši poplatků, 10 členů nepostřehlo změnu
výše poplatků, předpokládám, že doplatí a 212 členů zatím nezaplatilo, jsou to jiná čísla,
než v předchozích letech, takže z nich nelze vyvozovat závěry pro další činnost klubu.
Oproti loňskému roku je to o 100 platících členů méně.
Návrh na prodloužení termínu pro platbu členských příspěvků do 31.3.2012 bez
zápisného, tj. ve výši 300,- Kč.
Hlasování – všichni pro.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva správce DPK
Nový postup pro zápis vrhu se jeví po roce používání zatím jako lepší varianta, pokud nejsou
dodány podklady správně nebo vůbec, je více času na jejich zajištění či opravu.
Objevují se samozřejmě stále dokola stejné problémy, s kterými se potýkali i předchozí
správci DPK – nedostatečné vyplnění přihlášky vrhu, chybějící rychlý kontakt na přihlášce
vrhu, nedodávání potřebného počtu kopií, při platbách neudávání správných variabilních a
specifických symbolů a pak se platby špatně dohledávají.
Dále jsou častým problémem nejen chovatelů, ale i garantů bonitací, že nejsou PP
podepsána chovateli, dále nejsou bonitace vyplněny jednotně, někde chybí místo bonitace,
někde razítko či podpis. Stejně tak se občas dopustí chyby plemenná kniha a při

přeregistraci nedoplní lomítko s rokem na obě strany PP – toto všechno by si měl majitel
chovného jedince zkontrolovat jak u bonitace, tak po přeregistraci.
S přeregistrací souvisí také možnost, kterou někteří garanti bonitací nabízejí – nechat PP po
bonitaci garantovi bonitace, který zajistí hromadné odeslání na Hlavní plemennou knihu
k přeregistraci a majiteli se PP vrátí dobírkou ve výši ceny přeregistrace. Nemusí se tedy
potom o nic dalšího starat. Je nezbytné si uvědomit a neustále majitele upozorňovat, že
chovným se jedinec stane až po přeregistraci na Hlavní plemenné knize!
V roce 2011 bylo zapsáno:
41 vrhů DK v 29 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 26, z toho 3 zahraniční
krytí (z toho 5 vrhů v 5 ch.s. kryto jedním psem Especially For You De La Chapelle Aux
Arbres, stejný počet CZ krytí má i pes Ice Vision African Gold), celkový počet zapsaných
štěňat je 204, z toho 104 psů a 100 fen, z toho 8 štěňat uhynulo (všechna před zápisem) a
10 se narodilo mrtvých.
14 vrhů KK v 10 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 12, z toho 4 zahraniční
krytí, celkový počet zapsaných štěňat je 93, z toho 44 psů a 49 fen, z toho 5 štěňat uhynulo
(4 před zápisem, 1 po zápisu) a 1 se narodilo mrtvé.
62 vrhů SHE ve 38 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 39, z toho 4
zahraniční krytí, celkový počet zapsaných štěňat je 199, z toho 84 psů a 115 fen, z toho 14
štěňat uhynulo (7 před zápisem, 7 po zápisu) a 11 se narodilo mrtvých.
Genealogie
Klubová genealogie našich tří plemen byla spuštěna do ostrého provozu od března 2011.
Hlavním důvodem jejího spuštění byla snaha o získání elektronické databáze chovaných
jedinců v rámci našeho klubu včetně historických dat, a to především z důvodu její možné
zálohy a snadného předání jinému správci dílčí plemenné knihy. KCHCS Praha přišel díky
nepřízni osudu o kompletní informace z plemenné knihy již dvakrát (jednou díky požáru,
podruhé po úmrtí ing. Pavlovského, s kterým bohužel odešla i elektronická verze DPK). Z
výše uvedených důvodů připravil Výbor KCHCS Praha návrh genealogie, jejímž základním
cílem je získání dat o všech jedincích chovaných v rámci našeho Klubu. V roce 2011 se
podařilo dohodnout i spolupráci s druhými Kluby, které mají zpřístupněny možnosti
přidávání jedinců za jejich plemenné knihy a mohli jsme tak vytvořit souhrnný přehled
chovaných jedinců za všechny naše tři kluby.
Aktuálně jsou v genealogii záznamy více jak 17tis. zvířat. Nejvíce doplněných informací je v
tuto chvíli u krátkosrstých kolií, kde byla základní data získána z původního
rodokmenovníku Pavla Koška a jejichž majitelé jsou nejvíce aktivní v přidávání dat. Data
dlouhosrstých kolií a šeltií jsou v základu získána z hlavní plemenné knihy ČMKU (jméno,
plemeno, druh srsti, barva, datum narození), podrobnosti doplňujeme průběžně dle
časových možností správce genealogie a aktivity majitelů.
Kromě možnosti přidávat informace o svém psovi (výsledky výstav, zkoušky, závody,
zdravotní záznamy apod.), zde existuje také možnost přidávat fotografie a stejně tak
poznámky, kde můžete o svém pejskovi napsat jaký je.

Dále mohou chovatelé využít elektronický krycí list či elektronickou přihlášku vrhu, což
jim usnadní práci při zápisu vrhu a sníží pravděpodobnost chybného uvedení záznamů na
přihlášce vrhu. Plánujete-li vrh, zkontrolujte si aktuálnost údajů rodičů v genealogii.
Při přípravě genealogie jsme se inspirovali u již existujících a fungujících genealogií a ze
stejného důvodu byl osloven i jejich autor, aby nám připravil naši genealogii na míru našim
potřebám a propojení s dílčí plemennou knihou. Stejně tak je možné využívat elektronický
krycí list, aktualizovat si své psy, včetně fotek, výsledků z výstav, zkoušek atd., Cílem
je získat aktuální a hlavně směrodatnou databázi všech tří našich plemen (nejen) v rámci
ČR. V tuto chvíli jsou připraveny i formuláře druhých dvou klubů pro jejich potřebu, jak si
sami určí. Snahou je získat co nejobsáhlejší, nejaktuálnější a hlavně využívanou studnici
informací.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva pokladní:
Předání pokladny z předchozího pokladníka na současného byl zdlouhavý proces, doteď
nejsou předány doklady z 2010, doklady z 2011 dodány těsně před KRK.
zůstatek ke dni 12.3.2012: 162.400,- Kč
PŘÍJMY:

VÝDAJE:

Členské příspěvky: 75.000

Magazín (2 čísla): 35.000

Vrhy + krycí poplatky: 47.000

Poštovné, štítky: 11.000

Prodej kalendářů: 14.760

Výroba kalendářů: 11.200

Úroky: 1.321

poplatky banka: 4.300 + 9.450 (výp)

ČMKU: 31.850

vedení DPK: 20.000

Bonitace Brno: není k dispozici

účetnictví: 6.000

Bonitace Řepeč: v rámci výstavy

DogOffice: 300

Bonitace MB: 6.100

Výborové schůze:12.000

Bonitace Praha: 9.900

Sponzoring: 15.000

KLV Řepeč

KLV Řepeč – ztráta 8.000

KLV Praha: 87.800 (včetně bonitace)

KLV Praha: 77.900

Rozpočet na 2012
členské příspěvky: +105.000 (350 platících členů)
Magazín/Ročenka: -35.000 (tisk), -12000 (poštovné)
Vrhy, krytí: +45.000
Účetnictví: -6.000
DPK: -20.000, ČMKU: +30.000
Bonitace (4x): +40.000

Sponzoring: 20.000 (Léto s Lassií, Víkend se šeltií, MR šeltií v ag, MR kolií v ag, Sraz KK - viz.
akce na webu Klubu), ti kdož chtějí sponzorský dar – požádat do konce ledna daného roku
(bude formulář na webu).
Dohody o provedení práce – je to pro členy, kteří pracují pro Klub, v pokladně se s nimi
počítá, na všechno toto musí být dohoda uzavřena. Loni byla takto vyplacena například
odměna za naplnění genealogie nikoli na její provoz, standardně za zpracování Magazínů
apod.
--------------------------------------------------------------------------------Pes Roku:
KRK obdržela připomínky k výsledkům Psa roku 2011, které řešila.
Výsledky – změny oproti uveřejněným výsledkům – zpráva KRK:
Dlouhosrstá kolie – vyřazen Geronimo Leawrey, majitelka nebyla v roce 2011 členkou
Klubu.
Dallinaire Quest – pejsek nebyl zařazen v magazínu, bylo zjištěno, že pes chybí v pořadí neb
byl uveden v hodnotící tabulce druhé feny majitelky – zařazen dodatečně do soutěže.
Entirely Ever After – podnět od majitelky – tabulky zaslané od majitelky a chovatelky
obsahovaly chyby, bylo sjednoceno a nově ohodnoceno. Změna v pořadí.
Pí Donskovová (majitelka nezařazené feny) tvrdí, že podklady odeslala, ale není o tom
doklad. Nebyla zařazena.
Šeltie – Norddream ze Skalní vyhlídky – pes chybně uveden v hodnocení dospělých psů, po
upozornění majitelkou byl přesunut do hodnocení mladých psů a dorostu.
Z těchto zjištění vyplynula doporučení KRK:
Doplnit potvrzení od garanta, vyplnění jedné tabulky pro jednoho psa, na web Klubu umístit
před uzávěrkou průběžný přehled přihlášených zvířat.
Mlada Svobodová – vysvětlení proč došlo k tolika chybám - hlavní příčinnou byl nedostatek
času z důvodu uzávěrky magazínu, uzávěrka pro Psa roku byla 5.2.2012.
Dlouhosrsté kolie – vyhlašuje Jitka Gogolínová
Krátkosrsté kolie – vyhlašuje Lenka Ajmová
Šeltie – vyhlašuje Mlada Svobodová
Výsledky viz. Magazín a Klubový web.
Po diskuzi nad možností získat program pro online vyhodnocení podobné soutěže fungující
na Slovensku vznikl návrh - zajistit online vyhodnocení soutěže Psa roku, zajistit
prověření nabídek na vyhotovení programu, finanční hranice je 4tis. Kč + 500 roční
poplatek za správu programu a dle toho následnou úpravu pravidel soutěže Psa roku, a
to do 30.6.2012 (v té souvislosti umístit výběrové řízení na web Klubu (schváleno 29
hlasy))
Hlasování – 29 pro, 14 zdrželo

3)
Sportovní pes Roku
Pravidla připravena ke schválení členskou schůzí. Po schválení budou umístěna na web
Klubu. Uzávěrka pro rok 2011 je posunuta k 31.8.2012, vyhlášení bude na speciální výstavě
v MB. Pravidla na webu Klubu a v magazínu Klubu. Dotaz z pléna: Majitelem psa je nečlen,
ale psovod je členem? Pravidla tuto situaci neznají – Výbor proto tuto otázku bude řešit na
své následující schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------Vyhlášení Klubových šampionů 2011
Klubový šampion krásy
Dada Beautiful from Graslic Hills, v majetku Martiny Bábíkové
Kangasvuokon Mary Lou, v majetku Sabiny Havlíčkové
Klubový šampion práce
Brazílie Bila Kaífa, v majetku Evy Komínkové
--------------------------------------------------------------------------------Rámcový plán činností 2012
4.Víkend se šeltičkou - 14. - 16. 9. 2012, Meziříčko, garanti akce: E.Vávrová, P.Ocetková
MR šeltií - spolupořádáme
MR kolií v agility - 5.7.2012 v Lounech
Léto s Lassií 1. - 8.7. 2012 v Lounech
Agility Collie Cup - 2.9. 2012 - Česká Lípa – ZKO Slovnka
Obedience Collie and Sheltie Cup - termín zatím nestanoven
Pasení - termíny již brzy.
Sraz KK - září 2012
Den dlouhosrstky - termín zatím nestanoven.
Plánované jsou 2 výstavy, 4 bonitace (Brno, Řepeč, MB, Praha).
Od Klubu odsouhlasená podpora 1000,- až 3000,- na každou akci (dle účastníků).
--------------------------------------------------------------------------------Po obědě přepočítán počet členů 39 přítomných členů.
---------------------------------------------------------------------------------

Řády:
Stanovy Klubu:
Návrh úpravy – vyjmout slovo Praha z názvu, úprava adresy Klubu.
Hlasováno – 38 pro, 1 zdržel.

Bonitační řád – úprava dle dohody s druhými kluby
Navržené znění uvedeno v magazínu 1/2012 Klubu.
V. Habrová – podmínky chovnosti – vysvětlení proč nevylučovat jedince s chybějícím P4
Hlasování pro úpravu bonitačního řádu dle dohody s druhými Kluby (výška, zuby) - 14
pro, 13 zdrželi, 4 proti.
Bonitační list – ohodnocení známkou (V, VD, D) se RUŠÍ.
Hlasování všichni pro.
Návrh na úpravu bonitací – nerušit bonitace jako takové, ale zavést především jako
informativní bonitace, z kterých bude soupis informací pro Klub a chov, ale nezbytné bude
sledovat vylučovací vady dle standardu.
Hlasování 31 pro, 4 zdrželi.
Zápisní řád – úprava a sladění se stávajícími postupy v DPK apod.
Navržené znění uvedeno v magazínu 1/2012 Klubu.
Hlasováno – 35 pro, 3 zdrželi.
Návrh z pléna
H. Vančová – Zrušit bonitaci (takovou jaká je v dnešní podobě) včetně výroku
„chovný/nechovný“ a zavést jiný systém po vzoru sousedních států. Tzn. přidat se k
Výborem ČCCHS odsouhlasenému zrušení bonitací a nastavení podmínek chovnosti jako
v okolních zemích a hledat společnou cestu - přednést na schůzce 3 Klubů vůli členské
základny na zrušení u bonitací výroku chovný/nechovný, výsledkem bonitace bude záznam
z této popisné prohlídky – požadavek vychází i ze zápisu Výboru Českého klubu chovatelů
šeltií.
D. Ungerová – Návrh na změnu stávajícího systému ale zachování verdiktu
chovný/nechovný. Uchovnění na základě několika podkladů (např. 2x výstava na V nebo VD
a rozšířený posudek od rozhodčího na klubové akci (taktéž se známkou V nebo VD) - ten
spočítá zuby, zkontroluje varlata, uši, jestli nejsou řezané a případně změří výšku abychom získali pravdivou a především nezávislou informaci o daném zvířeti, která bude k
užitku jak klubu, tak chovatelům). Podobně to funguje u bearded collií.
Na základě výše uvedených návrhů z pléna
chovný/nechovný při jakémkoli systému bonitací.

bylo

hlasováno

o

zrušení

Chovný / nechovný zrušit
Hlasování – 6 pro, 26 proti, 0 zdržel.
---------------------------------------------------------------------------------

Poplatky:
Návrh změny klubových poplatků včetně motivace pro členy
Členské poplatky
Zápisné (platí nový člen,
případně při přerušení členství)
Členské příspěvky jednotlivec – rok

Sleva pro členy
50,300,-

Standardní cena
-

výroku

Poplatky spojené s chovem
Bonitace – základní cena
Prodloužení chovnosti
Zápis vrhu – za štěně
Krycí list
Krycí poplatek CZ pes

Sleva pro členy
300,zdarma
40,zdarma
300,-

Standardní cena
600,100,80,zdarma
600,-

Návrh z pléna – není třeba, Klub zbytečně přijde o větší částku financí, pro chovatele to není
zásadní. O tomto návrhu proběhla diskuze bez hlasování.
Motivace:
Sleva z ceny bonitace jednoho psa*
Sleva bez ohledu na členství:
Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1**
200,Při doložení vyšetření DNA CEA, DNA MDR1 či klinické vyšetření očí***
100,*doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace
v Magazínu i na webu Klubu
**doloženo v den bonitace
***vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do
49 dnů věku
Hlasování – 27 pro, 1 proti, 3 zdrželi.
Slevy ze zápisu vrhu KCHCS:
Celý vrh je vyšetřen klinicky na DOV (provedené do 49dní věku štěňat)
nebo geneticky DNA CEA *
sleva 40,- ze zápisu štěněte
* doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace
v Magazínu i na webu Klubu
Hlasování – 12 pro, 6 proti, 13 zdrželi.
Nepovinná vyšetření:
DOV (je doloženo platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49 dnů věku, u dospělých není
certifikát starší 12měsíců)
DNA CEA*
DNA MDR1*
DNA PRA rcd2* (pouze u kolií)
*vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu
Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!!

--------------------------------------------------------------------------------Klubový kalendář
1)
do stanovené uzávěrky budou mít možnost všichni členové KCHCS Praha dodat
kvalitní fotografie zástupců našich plemen
2)
fotografie musí splnit potřebnou kvalitu a velikost pro tisk, parametry budou
zveřejněny v Magazínu a na webu Klubu
3)
garant klubového kalendáře shromáždí fotografie členů v tiskové kvalitě (nejm. 300
dpi) a ve spolupráci se zkušenými fotografy našich plemen bude dohlížet na výběr
fotografií pro kalendář
4)
garant dále zajistí nabídky na tisk kalendáře a ve spolupráci s Výborem Klubu vybere
nejvýhodnější z nich z hlediska kvality, ceny a rychlosti dodání
5)
distribuce a prodej kalendáře členům KCHCS Praha bude probíhat ve formě nabídky
přes webové stránky našeho klubu, dále potom přímým prodejem na akcích
pořádaných klubem KCHCS Praha ke konci roku 2012

6)

volbu, zda bude připraven jen nástěnný kalendář nebo případně i kalendář stolní,
bude provedena pomocí ankety na webu Klubu

Hlasování – umístění ankety na web ke kalendáři - všichni pro.
--------------------------------------------------------------------------------Návrhová komise ve složení
Předkládá tento návrh usnesení z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií Praha
konané dne 17. března 2012 v Dolních Počernicích
Návrhová komise ve složení: Mgr. D. Fialová, J. Gogolínová,
Členská schůze bere na vědomí:
 zprávu o činnosti klubu za rok 2011
 pokladní zprávu klubu za rok 2011
 zprávu matrikářky klubu za rok 2011 – termín na placení končí 31.3.2012
 zprávu dílčí plemenné knihy za rok 2011 – žádáme členy o důslednost při
vyplňování formulářů
 vyhlášení nových Klubových šampionů a Klubových šampionů práce za rok 2011
 výsledky soutěží Pes roku 2011 dle jednotlivých kategorií.
Členská schůze ukládá Výboru Klubu:
 zajistit online vyhodnocení soutěže Psa roku, zajistit prověření nabídek na
vyhotovení programu, finanční hranice je 4tis. Kč + 500 roční poplatek za správu
programu a dle toho následnou úpravu pravidel soutěže Psa roku, a to do
30.6.2012 (v té souvislosti umístit výběrové řízení na web Klubu (schváleno 29
hlasy)). V pravidlech bude ošetřena i možnost zasílání podkladů v papírové
podobě garantovi pro majitele bez přístupu k internetu nebo počítači.
 realizovat Rámcový plán práce 2012
 realizovat aktualizaci bonitačního a zápisního řádu Klubu
 realizovat změnu názvu Klubu, upravit logo Klubu a úpravy s tím spojené
Členská schůze schvaluje:
 úpravu zápisního a bonitačního řádu Klubu
 pravidla Sportovní pes roku Klubu
 úpravu stanov Klubu
Hlasování – usnesení schváleno všemi hlasy
Zapsala: Kůsová Pavla
Ověřila: Nováková Lucia

