Schůzka tří klubů- 24.6.2018- Velká Bíteš
Přítomni:
MSKCHCS- p. Janýška, Janýšková, Neuvirtová, Rašták
KCHCS -p. MVDr. Fiala, Svobodová, Gogolínová, Petrášková
SHELTIE CLUB-p. Semerádová, Lišková, Bernardová, Zavřelová

Program:
Klubové a speciální výstavy 2019
MSKCHCS
11.5.2019-KV bez KV –Chropyně
14.9.2019-Speciální areál v řešení
15.9.2019 KV bez KV-areál v řešení
KCHCS
1.6.2019- KV bez KV – Humpolec
23.11.2019-KV bez KV- Kladno
24.11.2019-KV s KV-Kladno
SHELTIE CLUB CZ
21.4.2019-Speciální- Brandýs nad Labem
22.4.2019-KV s KV – Brandýs nad Labem
21.9.2019- KV bez KV- Přestavlky

Rozesílání klubových Magazínů, Zpravodajů, Ročenek
MSKCHCS -p.Janýška, Hudec, Knyblová, Dostálová
KCHCS-p.MVDr.Fiala, Svobodová, Gogolínová, Petrášková1x(od MSKCHCS p. Korábečná)
SHELTIE CLUB-p. Semerádová, Lišková, Fialová, Zavřelová

Krycí list – doplnění formuláře
Po diskusi o návrhu p. Svobodové bylo dohodnuto, že zápis vrhů je nutné kvůli
administrativním problémům ukončit v tom klubu, kde by započat – bez ohledu na čas.
Změna klubu, ve kterém chovatel zapisuje vrhy, je možná 1x ročně.
Pro detailnější informovanost dílčích plemenných knih jednotlivých klubů bude doplněn
s platností od 1.9.2018 formulář –Krycí list v jednotlivých klubech o:
Poslední vrh chovatelské stanice…………………………. byl zapsán u klubu………………………………

GDPR
Na schůze byla projednána otázka GDPR a bylo dohodnuto:
-doplnění všech formulářů klubů, kde jsou vyžadovány osobní údaje o:
S osobními údaji bude nakládáno v souladu s pravidly GDPR.
-doplnění přihlášek na výstavu o souhlas se zpracováním údajů dle potřeb
organizátora(klubu) výstavy
-členové jednotlivých klubů budou informování (web, Zpravodaje, Magazíny, Ročenky) o
nutnosti poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
(jednotlivé kluby si stanoví postup při získávání souhlasů od svých členů)

Návrhy rozhodčích za všechny kluby pro posuzování na výstavách v roce 2019
Viz tabulka-příloha zápisu
Na CMKU tabulku odešle p . Janýšková (do 15.8) poté, co ji p. Gogolínová vyplní a zajistí
podpis za KCHCS a SHELTIE CLUB (do konce července)

Různé:
P. MVDr. Fiala informoval o členskou schůzí KCHCS schválených povinných
zdravotních vyšetřeních (CEA, pately…) potřebných k doporučení jedince
k přeregistraci jejich klubem
K danému bodu se rozvinula bohatá diskuse o tom , jak probíhá evidence zdravotních
vyšetření v ostatních klubech
Bylo přislíbeno, že na schůzce tří klubů v roce 2019 budou ostatním klubům sděleny
výsledky tohoto statistického zjištění

Návrh p. Svobodové -doporučení klubům( v rámci podpory začínajících nových
rozhodčích) jejich delegování na klubové výstavy
P. Gogolínová připomněla již dohodnuté pravidlo, aby se kluby vzájemně
informovaly, nedoporučí-li nějakého jedince k přeregistraci
p. MVDr. Fiala a p. Svobodová podali návrh na zkonkretizování vyřazujících vad , pro
které nebudou jedinci doporučeni k zařazení do chovu (vypsat přesně vyřazující vady
např.DKK4/4, u zubů-křivý špičák, podkus, předkus, deformace ocasu….)následně
doplnit příslušné dokumenty všech tří klubů
Diskuse probíhala na základě dotazu p. Janýškové o standardním/nestandardním
rozložení bílé barvy a posuzování nestandardního rozložení barvy jako vyřazujícího
prvku pro posouzení dlouhosrstých kolií na výstavách

Vyjádření k výskytu bílé barvy u kolií dlouhosrstých jak mi bylo prezentováno
rozhodčími Kennel Clubu.,(Komunikaci vedla p. Petrášková)
Kromě obvyklých bílých znaků, které uvádí standard se u kolií dlouhosrstých můžeme
setkat s bílými znaky, lišícími se od standardu. Mohou to být různé bílé skvrny v plášti
případně nestandardní velikost obvyklých bílých znaků (bílý límec zasahující až za
lopatky, příliš dlouhá bílá špička ocasu apod)
Všichni oslovení rozhodčí Kennel Clubu, které jsem k tomuto vyjádření oslovovala
jsou dlouholetými a respektovanými chovateli kolií dlouhosrstých a shodli se na
názoru, že v případě posouzení takového zvířete na výstavě je nestandardní bílý znak
považován za chybné rozmístění barev a měl by být jako takový posuzován. Stejným
principem se jako vadné rozmístění barev posuzují například velké černé plotny na
jinak dokonale bluemerle zvířeti.
Barvu jako takovou definuje opět standard a vadou barvy by se rozuměla vada
základní barvy : např krémová sobolí, prorezlá trikolorní nebo bluemerle, popřípadě
barvy neuznané - například celobílá, či na většině těla bílá, nebo sable merle kolie.
Můžeme mít tedy kolii standardní barvy (sable, bluemerle, trikolor) ale s chybně
rozmístěnými bílými znaky. Tato vada se pak musí posuzovat stejným prizmatem jako
jakákoliv jiná vada zvířete - např stojaté uši, strmé úhlení, krátký ocas apod.

Organizaci příští schůzky tří klubů zajistí KCHCS (červen 2019)

25.6.2018

zapsala V. Lišková

Zápis ověřil:
za MSKCHCS:……p.Karel Janýška…………………………………………………………………….
za KCHCS:………p.MVDr. Vladimír Fiala………………………………………………………………………
za SHELTIE CLUB CZ……p.Dagmar Semerádová………………………………………………………….

