Zápis z členské schůze KCHBO
konané dne 5. 2. 2005 v Hradci Králové
Za výbor přítomni:
Iva Kuncmanová
Andrea Dlouhá
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Za KRK přítomni:
JUDr. Frimmel
Za chovatelskou komisi přítomni:
Všichni poradci chovu
Body 1 a 2) Zahájení v 11:00 hodin. Místopředsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Vyhlášena přestávka 45 minut.
Volba do komisí:
Volební a mandátová:
Marie Vágenknechtová
David Konečný
Michaela Ulejová
Návrhová:
Alexandra Grygarová
Jaromír Vácha
Miluše Nováková
Mandátová a volební komise sečetla zúčastněné členy s hlasovacím právem: 47. Návrhy
budou schváleny, pokud pro ně bude hlasovat 24 a více členů.
Členská schůze si odsouhlasila možnost účasti na jednání ČS i pro nečleny klubu.
Bod 3) Členské příspěvky
Bylo schváleno navýšení členských příspěvku
- pro řádného člena na 500,- za rok
pro42-proti5-zdrželi se0
- pro rodinného příslušníka na 100,- za rok
37-4-0
Bylo schváleno navýšení zápisného na 100,- za rok
25-20-2
Členská schůze schválila, že k jednomu řádnému členu KCHBO může být přihlášen pouze jeden
rodinný příslušník.
40-5-1
Členové odsouhlasili, aby platby na účet kluby byly zasílány pouze složenkou typu „C“ na adresu
jednatele klubu nebo z účtu na účet nebo hotově na klubových akcích.
45-1-1
Členské příspěvky musí být zaplaceny do konce kalendářního roku na rok nadcházející.
Byl schválen poplatek 50,- Kč za účast na nepovinných cvicích, pokud se jich pes nebude účastnit
v rámci povahového testu.
42-0-3
Bylo schváleno
- navýšení poplatku za vystavení krycího listu na 100,- Kč.
47-0-0
- navýšení poplatku za expresní vystavení krycího listu o 100,- nad řádnou částku.

44-0-3

- navýšení poplatku za vystavení krycího listu pro nečleny klubu na 1.000,- Kč
- poplatek za každou projednanou výjimku 500,- Kč.
- aby funkcionáři klubu používali ke korespondenci své soukromé E-mailové adresy

37-9-1
45-0-2
33-4-2

Bod 4) Zprávy komisí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zpráva hlavní poradkyně chovu, poradkyně pro tervuereny – viz příloha tohoto zápisu
zpráva poradce chovu pro groenendaely – viz příloha tohoto zápisu
zpráva poradce chovu pro malinois – viz příloha tohoto zápisu
zpráva poradce chovu pro laekenoise – viz příloha tohoto zápisu
zpráva poradce chovu pro australské ovčáky – viz příloha tohoto zápisu
zpráva pokladní klubu
zpráva KRK
zpráva jednatelky klubu

Bod 5) Kluboví šampioni
Byly předány poháry majitelům psů, kteří v loňském roce dosáhli titulu Klubový champion.
Groenendael:
Ch. New Black Sib z Kovárny (Coufalová/Pisarčíková),
s.T.s.Ch.Ysel Comme Un Reve Noir (Vlášek/Nováková),
Int.Ch.Digit Stříbrný rybník (Olga Sováková,
Malinois:
s.Ch.Prowl Bohemia Alké (Jitka Schneeweissová),
s.Ch.Aktij Novterpod (Jitka Novotná),
T.s.Ch.Džina z Vandalky (Simona Hurábová),
ECh.Natty Bohemia Alké (Alexandra Grygarová),
Agga Anien Ruby Gale (Eva Kubáčková)
Tervueren:
T.s.Ch. Cosey Mo Deabei (Beata Reimannová),
JCh.Athos Comme Un Reve Noir (Reimannová/Felgrová),
s.JCh.Anee Oridix (Reimannová/Votýpková),
s.Ch.Heavenly Vision z Kovárny (Blanka Škvorová),
s.r.JCh.Delphine Erlander (Beata Reimannová)
Výbor gratuluje všem majitelům i chovatelům těchto úspěšných psů!
Bod 6) Akce na rok 2005
HPCH seznámila členskou základnu s plánem akcí KCHBO na rok 2005 a upozornila na chybně
uvedený údaj v klubovém zpravodaji č. 4/2004 – nesprávné datum u PT+PP Hradec Králové.
Členská schůze odsouhlasila tento plán akcí:
02.04.2005 - PP+PT+VPPT Hradec Králové (Nový Hradec Králové) - garant H.Pisarčíková
14.05.2005 VŠ Benešov - garant A.Dlouhá
28.05.2005 Klubová výstava Mladá Boleslav + PT - garant B.Poláčková
29.05.2005 Speciální výstava + Selekce Mladá Boleslav - garant B.Poláčková
19.06.2005 PP+PT Praha-Letňany - garant H.Pisarčíková
10.09.2005 PP+PT Přerov - garant B.Poláčková
17.09.2005 VŠ Sadská - garant B.Poláčková (zaměřeno na výchovu + socializaci)
15.10.2005 PP+PT Soběslav - garant H.Pisarčíková
Výbor vyzval zájemce o pořádání výcvikových akcí nebo dalších vítání štěňátek, aby se přihlásili
a poděkoval všem, kteří nabídli cvičiště na pořádání PP a PT.

Bod 7) ČKS, ČMKU
Výbor a poradci chovu informovali o velkých problémech ve spolupráci s Plemennou knihou ČKS
a ČKS vůbec. Seznámili s dopisem předsednictva ČKS, stanoviskem k vystavování PP – více méně
PK ČKS nemíní dodržovat podepsanou smlouvu s naším klubem o formě vystavených PP.
Klub má problémy i v ostatních oblastech spolupráce ČKS. Klub neobdržel od ČKS žádnou dotaci.
Výbor navrhuje přestoupit od ČKS k ČMKU z důvodů velké nespokojenosti členů a opakovaného
porušování smlouvy o vedení plemenné knihy ze strany ČKS. Návrh byl schválen. Hlasování 357-0

Bod 8) Změny v chovatelském řádu
Na základě návrhu Ing.Reimannové (návrh podpořila chovatelská komise klubu) změna bodu 3.7
Bod 3.7 – Opravena poslední věta na „Jedinci BO s celkovým výsledkem vyšetření na dědičná oční
onemocnění "není prostý" mohou být spojování pouze s jedinci zcela negativními (prostými) na
všechny vyšetřované dědičná oční onemocnění.“
Schváleno 34-0-6
Na základě návrhu chovatelské komise změna následujících bodů:
Bod 7.17 – zrušen pro možný konflikt se Zákonem na ochranu osobních údajů
Schváleno
47-0-1
Bod 8.8 – změněn na: „Chovatel je povinen zajistit označení štěňat pomocí tetování nebo čipování,
celý vrh však musí být označen shodně. Tetovací čísla zadává plemenná kniha. Tetování se provádí
do levé slabiny nebo levého ucha. Použitý mikročip musí být v souladu s normou EU. Doporučený
věk pro označení štěňat je mezi 6. a 7. týdnem, rozhodně však musí být provedeno do odběru
štěňat.“
Schváleno
47-0-1
Bod 8.17 – doplněno „tetovací číslo nebo číslo čipu“
Schváleno
48-0-0
Dále bylo jednáno o změně bodu 5.2 - pokusná chovnost. Paní Marcela Nováková navrhla hlasovat
o zrušení celé pokusné chovnosti - nebylo schváleno. Navržená změna tohoto bodu chovatelskou
komisí také nebyla schválena. Tento bod zůstává v původním znění.
Schváleno původní změní bodu
22-9-9
Neprojednávají některých bodů souvisejících s ČKS se vzhledem k přestupu k ČMKU 47-0-0
Ve 14:30 byli znovu přepočítání členové s hlasovacím právem: 49, potřebná většina je 25.
Bod 9) Změny řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu, VPPT a selektivní
chovnosti:
Na návrh chovatelské komise schváleny tyto změny:
Bod 1.5 - zrušena věta „zatím neplatí pro australského ovčáka“ u chovnosti „do chovu
doporučen“.
Bod 2.3 – změněna třetí věta na „Čitelné tetovací číslo nebo označení mikročipem (norma EU) pro
kontrolu totožnosti“ a změněna pátá věta na „Neúspěšné absolvování PT může psovod se psem
opakovat.“
Bod 2.5 – Upravena pátá věta na „U každého psa je před započetím povahového testu
zkontrolováno tetování nebo číslo mikročipu“.

Hlasování: schváleno 33-0-4
Bod 2.8 - doplněn netradiční aport mezi nepovinné cviky. Po diskusi v plénu odhlasováno, že pro
netradiční aport nesmí být použito sklo nebo kov.
"Netradiční předměty zajišťuje komise, jedná se o netradiční předměty, které neohrožují zdraví
psa. Tyto předměty nesmí být běžně používány k motivaci a hrám. Pes musí na povel aportovat
nejméně dva ze tří předložených předmětů. Psovod může psa povzbuzovat a motivovat.
Nevyžaduje se předsednutí s aportem ani vyběhnutí na povel, pes však musí přinést předmět do
vzdálenosti maximálně 1 metr od psovoda. Časový limit 3 minuty."
Následně z toho i vyplývá úprava bodu 2.7 - doplnění zkratky /A za výsledek PT v případě
úspěšného splnění netradičního aportu.
O dalších návrzích na změnu jednotlivých cviků PT nebo drobné úpravy v nepovinném cviku
"obrana" a VPPT, tak jak navrhla chovatelská komise, nebylo s ohledem na nevyjasněnou situaci
obran v ČR hlasováno.
Schváleno:
47-0-0
Byla schválena možnost dodatečného předvedení nepovinných cviků PT i po tom, co byl PT
splněn. Poplatek 50,- Kč.
42-0-3
Selektivní chovnost - bod A-2) změna na:
do třetí věty doplnit „čitelné tetovací číslo nebo mikročip dle normy EU pro kontrolu
totožnosti“
sedmou větu změnit na: „vyhodnocené vyšetření očí s celkovým výsledkem „prostý“, ne
starší 12-ti měsíců a od veterinárního lékaře v ČR s oprávněním VK tyto vyšetření
provádět“
Schváleno
42-0-5.
Ostatní body povahového testu zůstávají v platnosti s tím, že výbor provede změny (úpravy) řádů
v místech, která navazují na schválené změny touto schůzí – schváleno 41-1-4

Bod 10) pí Hrstková
Pokladní klubu informovala o jednáních s bývalou jednatelkou klubu pí Hrstkovou. Bývalá
jednatelka předala svou funkci dne 05.03.2004 a při předávání tvrdila, že finanční stránku věci
vyřídila s tehdejším ekonomem panem Grünwaldem. Po kontrole dokladů bylo zjištěno, že tak
neučinila a že disponuje stále poměrně velkou finanční hotovostí klubu (minimálně vybranými
členskými příspěvky 28 členů z ČS 2004). Finanční vyúčtování zaslala až po několika urgencích a
po deseti měsících - v lednu 2005. Za výcvikový den Martina Plecháčka z prvního pololetí roku
2003 účtuje náklady ve výši 4.000,- Kč (i když ostatní členové výboru a komisí pracovali na
klubových akcích vždy zdarma). Tyto doklady nelze použít v účetnictví klubu, neboť rok 2003 byl
již ze zákona účetně uzavřen ke konci března 2004. Navíc je pochybné, proč tyto doklady (pakliže
by uvedené výdaje byly opravdu tehdejším výborem schváleny) neuplatnila již daleko dříve u
tehdejšího ekonoma pana Grünwalda (ke konci roku 2003, tak jak běžně předkládají funkcionáři
klubu vyúčtování ekonomovi). Další položkou nákladů bylo Poštovné ve výši 556,- Kč z období po
skončení její funkce v roce 2004. Je sporné, za co utratila tolik klubových peněz, když odeslala
pouze několik zásilek na adresu paní Kuncmanové. U žádného dokladu o poštovném nebyla
uvedena kniha pošty nebo rozpis, komu a jaké zásilky posílala. Paní Regina Hrstková od roku 2004
není členkou klubu, takže jí není možné kázeňsky potrestat.
Členská schůze rozhodla, že se klub nadále touto záležitostí nebude zabývat.

Bod 11) sl. Kazměrčíková
Výbor informoval členskou základnu o problémech při kontrole vrhu u sl. Lucie Kazměrčíkové
(chov. stanice Hvězdná laguna) – viz podrobnosti v klubovém zpravodaji a na webových stránkách
KCHBO.
Pí Alena Hudáková vyjádřila svůj názor k problému její sestry, hlavní body
- vypověděla, že je přesvědčena o zaujatosti komise
- chtěla zpochybnit zápis z místa kontroly vrhu
- apelovala na slova v zápise „….odpovídá věku….“
Sl. Lucie Kazměrčíková se vyhýbala přímé odpovědi na otázku, proč nenechala provést krevní
testy u uvedeného vrhu. Ty by v případě, že jsou rodičemi pes a fena, které chovatelka uvádí na
krycím listě a ostatních tiskopisech, ukázaly na nesprávný úsudek komise KCHBO a naopak
potvrdily oprávněnost jejího jednání. Sl. L. Kazměrčíková nakonec uvedla, že krevní testy štěňat
nahlášeného vrhu „U“ chovatelské stanice Hvězdná laguna nenechala provést kvůli vlastní hrdosti,
doslova také uvedla, že by se jí zvedl žaludek při představě, že by zase přijela původní komise ve
složení I.Kuncmanová, H.Pisarčíková a H.Petrová. Faktem ovšem zůstává, že sl.Kazměrčíková se
sama neohradila proti složení komise, ani proti zveřejnění zápisu. Stejně tak nepožádala během
několika následujících měsíců o jiné složení komise.
Následně informovala, že štěňátka jsou zapsána na chovatelskou stanici Tal Sannat. Krycí list byl
však vystaven pro CHS Hvězdná laguna a kontrolu vrhu podepsala sl. Lucie Kazměrčíková také
pod hlavičkou CHS Hvězdná laguna.
Kontrolní a revizní komise v čele s JUDr. Frimmelem sice konstatovala, že výbor se v této kauze
pohyboval poněkud neobratně, nicméně dala za pravdu rozhodnutí výboru a chovatelské komise
ohledně nařízení krevních zkoušek, které jsou v souladu s Chovatelským řádek Klubu.
Vzhledem k tomu, že sl. Lucie Kazměrčíková nedokázala členské schůzi uspokojivě odpovědět na
zásadní otázku, proč neprovedla požadované krevní testy, vyšly z pléna návrhy na hlasování o tom,
zda výbor a chovatelská stanice nepochybila s nařízením krevní zkoušky a vyvodila z nastalé
situace správné závěry.
Odsouhlasen správný postup komise klubu, i její závěry
40-1-4
Členská schůze zamítla odvolání sl. Lucie Kazměrčíkové proti návrhu na její vyloučení z KCHBO
ke členské schůzi a zároveň její vyloučení potvrdila.
Odsouhlaseno:
34-5-9

Bod 12) Různé
a) Členská schůze odsouhlasila kolektivní členství KCHBO ve FMBB za roční členský příspěvek
150 Eur.
40-0-1
b) HPCH seznámila členy se situací okolo projednávání ohledně chovnosti feny BOT Catty Carin
Týnská hora. Členská schůze rozhodla, že se nebude nadále tímto problémem zabývat s tím, že
fena Catty Carin Týnská hora je nechovná.
c) Výbor seznámil členskou základnu s vysokými náklady na výrobu klubového zpravodaje. Pokud
si má tento časopis zachovat vysokou úroveň, musí ze zvýšit členské příspěvky. Výbor navrhl ještě
další 2 možnosti řešení této situace. Členská schůze schválila dosavadní formu Klubového
zpravodaje a poděkovala panu Krejzovi za jeho práci.
Výbor vyzval členy, kteří se svými BO pracují i v jiných oblastech než je Mondioring a Agility
(poděkování dopisovatelům manž. Volným a skupině nadšenců okolo agility), aby posílali
příspěvky a tak obohatili náš časopis.

d) Nebyl schválen návrh paní Hudákové, aby příští členská schůze proběhla v Ostravě.
Neschváleno:
10-24-5
e) Výbor informoval, že podle dohody s KBB z roku 2003 budeme pořádat v letošním roce
speciální výstavu. KBB bude pořádat MR ČR BO dle IPO3.
V roce 2006 to bude naopak. Výbor vyzval členskou základnu ke spolupráci na pořádání MR ČR
BO dle IPO3 2006, hledá se vhodné místo a organizační tým.
f) Paní Simona Hurábová a sl. Jitka Novotná splnily podmínky pro přidělení dotazí za jejich
úspěšnou reprezentaci na MS BO v Agility 2004. Vzhledem k tomu, že startovné stálo na každého
psa 80 EURO (cca 2.400,- Kč), bude každé z nich vyplacena maximální částka dotace 1.500,- Kč.
g) Manželé Volní a sl. Vágenknechtová navrhli vyhodnocovat nejúspěšnějšího pracovního psa
roku. Výbor žádá členy zabývající se všemi druhy výcviku BO, aby zasílali návrhy hodnotících
kriterií.
h) Volby
Stávají výbor a chovatelská komise nabídli své funkce k další volbě. Plénum tento návrh odmítlo,
potvrdilo důvěru ve stávající funkcionáře klubu a rozhodlo pouze o dovolbách na funkci předsedy
klubu. Členská schůze odmítla volit hlavního výcvikáře, považuje za zbytečné mít voleného
vycvikáře klubu.
41-0-1
Výbor vysvětlil členské základně, že má velký zájem o všechny oblasti výcviku našich BO, ale
spolupracovníků, dopisovatelů do klubového zpravodaje apod. je velmi málo. Znovu vyzval
všechny členy k aktivnější spolupráci v oblasti výcviku.
Paní Simona Hurábová byla zvolena do funkce předsedkyně klubu.
hlasování: 36 pro
Tímto ale vzniká složitá situace ve volebních obdobích jednotlivých funkcionářů:
PCH groen + laek + AO: 2003-2006 (nové volby 2007)
Revizní komise: 2003-2006 (nové volby 2007)
PCH terv + mal 2004-2007 (nové volby 2008)
jednatel a místopředseda, ekonom, HPCH a výstavní referent: 2004-2007 (nové volby 2008)
předseda klubu 2005-2008 (nové volby 2009)
ch) Návrh manž. Volných, aby byl v klubových materiálech a na webu zveřejňován pouze lepší
výsledek RTG DKK u psa, který má více výsledků DKK. Padl protinávrh, aby naopak byly
zveřejňovány všechny výsledky RTG DKK. Diskuze.
Hlasovalo se o tom, aby byl zveřejňován pouze lepší výsledek vyhodnocení RTG DKK.
Neschváleno.
Ve 16:42 byli znovu přepočítání členové s hlasovacím právem: 32, potřebná většina je 17.
Hlasování k bodu c) 4-27-4
Návrh Usnesení byl schválen 25-3-0
Zapsala: Jaroslava Podmolová

