ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU OD 26.9. DO 26.10. 2007
1) Výbor odsouhlasil datum a místo konání členské schůze - členská schůze KCHBO se bude konat
v sobotu 23.2. 2008 od 10 hodin v Hradci Králové v restauraci COUNTRY CLUB LUCIE
2) Akce na rok 2008
22. – 23.3. 2008 – MR BO v agility Praha,Letňany – rozhodčí A. Hansen a A. Savijola
27.4. 2008 – PP a PT Hradec Králové
14.6. 2008 – Klubová výstava (BO a AO), Mladá Boleslav
14.6. 2008 – závod v poslušnosti ZOP, ZPU1 (BO a AO), Mladá Boleslav,
– rozhodčí: v jednání
15.6. 2008 – Speciální výstava, Mladá Boleslav (BO)
15.6. 2008 – Otevřený šampionát KCHBO, Mladá Boleslav, rozhodčí L. Pánková
červenec 2008 – tábor pro belgičáky
20.9. 2008 – Klubová výstava, Pohořelice
21.9. 2008 – PP a PT Pohořelice
20. – 21.9. – Závod nejen pro belgičáky (agility), Pohořelice, rozhodčí S. Podmolová
25.10. 2008 – PP a PT Pňov - Předhradí (u Poděbrad)
3) Výbor navrhuje tyto změny v Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu
a selektivní chovnosti
- v bodě 2.6 Prováděcí ustanovení:
Není-li uvedeno u jednotlivých cviků jinak, začíná psovod každý cvik v základním postavení (pes sedí
u levé nohy psovoda). Zvukový a posuňkový povel je povolen pouze při zahájení cviku. Není-li
uvedeno jinak, je další ovlivňování psa během cviku nepřípustné, psovod bude penalizován ztrátou
bodů za nadměrné používání povelů jak zvukových, tak posuňkových, vyjma cviku č. 7 přivolání psa
do skupinky osob a č. 8. vloha pro aport. Do dalšího nepřípustného ovlivňování jsou zahrnuty i ruce
v kapsách, případně šustění sáčků v kapse apod.
Nakonec napíše komise celkové hodnocení psa při PT.
- cvik číslo 5 rušivé vlivy:
Pokud si pes kdykoliv v průběhu hodnoceného cviku začne hrát s vodítkem (zakousne se do něj,
překusuje ho, popotahuje apod.), musí celý cvik číslo 5 opakovat se ztrátou 1 bodu u každého
rušivého vlivu, kde došlo k nežádoucímu chování psa.
4) Výbor klubu stále nutně hledá – správce webových stránek, zpracovatele zpravodaje,
pomocníky
na MS BO v roce 2009 v Roudnici nad Labem – agility a výstava, a další ochotné lidi, kteří by
pomohli na klubových akcích
5) Výbor zpracoval změnu přihlášky do klubu. Tato přihláška bude pravidelně ve zpravodaji číslo
4 příslušného roku a na webových stránkách klubu. Tuto přihlášku bude vyplňovat každý člen
KCHBO. Nový člen při vstupu do klubu a stávající člen na konci kalendářního roku. Tyto přihlášky
budou sloužit k aktualizaci evidence členské základny. Přihlášku je možno zaslat poštou nebo emailem na adresu jednatelky klubu, případně ji předat jednatelce klubu na členské schůzi. Přihláška
je součástí zpravodaje číslo 3/07
6) Výbor schválil možnost placení členských příspěvků až do členské schůze, jako posledního
termínu. Po tomto termínu bude účtováno znovu zápisné.
7) Výbor navrhuje změnu platby členských příspěvků:
Členové platící nebo přihlášení během prvního pololetí roku zaplatí členský příspěvek 500 Kč. Plus
zápisné 100 Kč u nových členů vč. těch, kteří zaplatí až po členské schůzi. Tito členové mají nárok
na všechna čísla zpravodaje daného roku vydaná.Členové přihlášení po 30. 6. zaplatí členský

příspěvek 300 Kč a zápisné 100 Kč. Tito členové mají nárok na čísla zpravodaje vydaná po jejich
přihlášení. Členové přihlášení po 30. 9. zaplatí členský příspěvek 150 Kč a zápisné 100 Kč.
Tito členové mají nárok na poslední číslo zpravodaje daného roku.
8) Pro časté a opakované porušování lhůt a termínů daných v ZŘ KCHBO a pro časté menší
přestupky vůči ZŘ KCHBO navrhuje výbor zavést princip pokut. Pověřuje CHK k dopracování
konkrétního znění, které bude předloženo členské schůzi.
9) Podle pověření členské schůze výbor zjistil, za jakých podmínek je schopna firma Genservis
provést testy DNA na původ jedinců. Cena je 700 Kč za rozbor DNA štěněte a 1000 Kč za rozbor
DNA dospělého jedince. Cena archivace DNA materiálu (tj.zatím bez rozboru) je 300 Kč. Odběry
může provádět veterinář na akcích klubu. Jakmile je jednou proveden DNA profil psa, není nutné jej
znovu testovat, dochází již jen k porovnávání profilů (tedy každému psu stačí mít tento profil
provedený jen 1x za život).¨
zapsala: Simona Hurábová

