Zápis z členské schůze KCHBO
konané dne 23.2.2008 v Hradci Králové
Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Radka Horáčková
Jana Kočová
Hana Pisarčíková
Omluvena:
Blanka Poláčková
Za KRK přítomni:
Píšová Markéta
Zyková Helena
Šafránek Vladimír
Za chovatelskou komisi přítomni:
Všichni poradci chovu (mimo Blanky Poláčkové)
Počet přítomných členů KCHBO: 26
Program:
1) Zahájení a vybírání členských příspěvků
2) Zprávy komisí, poradců a členů výboru
3) Volba mandátové a návrhové komise
4) Schválení programů schůze a návrh rozpočtu
5) Volby do funkcí
6) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
7) Pracovní šampioni krásy a nejlepší pracovní psi sezóny
8) Vyhlášení výsledků voleb
9) Akce na rok 2008
10) Členské příspěvky za rok 2008
11) Změny PP a PT
12) Změny v ZŘ a OŘ
13) Kárný řád
14) Ţádost o přijetí sl. Kazměrčíkové do KCHBO
15) Různé a diskuse
Bod 1) Zahájení v 10:15 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Přestávka 15 minut na dosaţení usnášeníschopnosti.
Bod 2) Zprávy komisí, poradců a členů výboru (viz. přílohy)
a)
b)
c)
d)
e)

zpráva předsedkyně klubu
zpráva jednatelky klubu
zpráva pokladní klubu
zpráva poradce chovu pro groenendaely (přečetla Pisarčíková)
zpráva hlavní poradkyně chovu, poradkyně pro tervuereny a laekenoise

f) zpráva poradce chovu pro malinois
g) zpráva KRK
h) zpráva poradce chovu pro australské ovčáky
Bod 3) Volba mandátové a návrhové komise
Volba do komisí:
Volební a mandátová:
Šafránek Vladimír, Ing.Červená Marcela, Píšová Markéta
Návrhová:
Kadlecová Irena, Vágenknechtová Marie, Nováková Marcela
Volba komisí 25 pro – 0 proti – 1 se zdrţel hlasování (schváleno)
Bod 4) Schválení programů schůze:
Volba 26 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 5) Návrh rozpočtu:
Pokladní klubu přednesla návrh rozpočtu na rok 2008, který je přílohou tohoto
zápisu.
Volba 26 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 6) Volby do funkcí:
Členská schůze projednala moţnost umístit nepřítomnou Blanku Poláčkovou na
kandidátku. Paní Poláčková se svou kandidaturou souhlasila, musela ovšem
neodkladně odjet do zahraničí.
Volba 26 – 0 – 0 (schváleno)
Kandidáti výboru na volené funkce:
Hlavní poradce chovu - Hana Pisarčíková
Výstavní referent – Blanka Poláčková
Poradce chovu pro varietu malinois - Zuzana Mrňáková
Poradce chovu pro varietu tervueren – Hana Pisarčíková
Poradce chovu pro australské ovčáky - Martina Hodková
Výcvikář – výbor nenašel vhodného kandidáta
Z pléna nebyl navrţen ţádný protikandidát
Bod 7) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Byly předány poháry majitelům psů, kteří v loňském roce dosáhli titulu Klubový
champion krásy KCHBO.
Groenendael:
Black Magic z Kovárny, maj. Miloslav Macák
Thores Talisman Hvězdná laguna, maj. Martina Vokrouhlíková

Malinois:
JCh. Angela Steinerwood, maj. Ing.Radka Horáčková
s.Ch. Argo od Zlaté hlavičky, maj. Vladimír Šafránek
Int.Ch. Candy od Klapského potoka, maj. Dana a František Krobovi
Tervueren:
s.Ch. Chewy Dog Arabat, maj. František Jonáš
Itta Dog Arabat, maj. Alexandra Burláková
Ch. Zealous Juvell z Kovárny, maj. Markéta Píšová
Australský ovčák:
JCh. Alex Redy od Diamantové řeky, maj. Irena Kadlecová
Ch. Imagineer Now or Never, maj. Martina Hodková
Vyhodnocení Nejlepších výstavních psů sezóny bylo jiţ zveřejněno v klubovém
časopise 4/2007 a na internetu.
Bod 8) Pracovní šampioni krásy a nejlepší pracovní psi sezóny:
Pracovní championi – agility:
BOM A3Ch Aktij Novterpod, maj. Jitka Novotná
BOT Abba od Tuchorazské hlásky, maj. Monika Prokopová
AO Ch.Imagineer Now or Never, maj. Martina Hodková
Pes roku – Nové sporty:
Pasení: BOG Créole Black z Kovárny, maj. Roman Jelenský
Dogtreking: Zicora Nica z Kovárny, maj. Marie Vágenknechtová
Coursing: s.Ch.Lost Creek Diandra Tracy, majitelka Martina Hodková a A3Ch
T.s.Ch.Dţina z Vandalky, majitelka Simona Hurábová
Pes roku – Záchranářský výcvik:
1.místo AO All Eyes on Me Diandra, maj. Lucie Dlouhá + Martina Hodková
2.místo BOT Argent Brut z Kovárny, maj. Veronika Smějová
3.místo BOM A3Ch T.s.Ch. Dţina z Vandalky, maj. Simona Hurábová
Pes roku – Agility:
1.místo BOT Abba od Tuchorazské hlásky, maj.Monika Prokopová
2.místo BOM A3Ch Dţina z Vandalky, maj. Simona Hurábová
3.místo BOM Birk Aibara, maj. Adriana Slezáková
4.místo AO Ch.Imagineer Now or Never, maj.Martina Hodková
5.místo AO s.Ch. Lost Creek Diandra Tracy, maj. Martina Hodková
Pes roku – Sportovní výcvik:
1.místo BOM Aška Fany Eciloten, maj.František Zimek
2.místo BOM Cid z Labského přívozu, maj.Tereza Horová
3.místo BOM Lily z Hückelovy vily, maj.Vladimír Košťál
4.místo BOM Patt z Hückelovy vily, maj.Stanislava Hájková
5.místo BOM Asca Tufra, maj.Tereza Horová

Nejlepší jedinci z ostatních variet:
BOT Ch.Zealous Juvel z Kovárny, maj.Markéta Píšová
AO All Eyes on Me Diandra, maj.Lucie Dlouhá + Martina Hodková
BOG Sir Bedever Hvězdná laguna, maj. Dana Neprašová
Bod 9) Vyhlášení výsledků voleb:
Bylo odevzdáno 26 platných lístků
HPCH (člen výboru) Pisarčíková (26)
PCH TER Pisarčíková (25)
PCH AO Hodková (25)
PCH MAL Mrňáková (24)
VR (člen výboru) Poláčková (25)
Funkce výcvikáře nebyla obsazena.
Všichni uvedení kandidáti byli členskou schůzi zvoleni do svých funkcí.

Bod 10) Akce na rok 2008
Předsedkyně seznámila členskou základnu s plánem akcí KCHBO na rok 2008.
Popisné přehlídky a povahové testy:¨
27.4. 2008 – PP a PT Petrovice nad Orlicí
14.6. 2008 – PT Mladá Boleslav (pro zájemce o selekci)
21.9. 2008 – PP a PT Pohořelice (u Zlína)
25.10. 2008 – PP a PT Pňov - Předhradí (u Poděbrad)
Výstavy:
14.6. 2008 – Klubová výstava (AO a BO), Mladá Boleslav
15.6. 2008 – Speciální výstava (BO), Mladá Boleslav
20.9. 2008 – Klubová výstava (AO a BO), Pohořelice (u Zlína)
Výcvikové akce:
22. – 23.3. 2008 – Mistrovství republiky BO v Agility, Praha – Letňany
14.6. 2008 – závod v poslušnosti ZOP, ZPU1 (BO a AO), Mladá Boleslav
15.6. 2008 – Otevřený šampionát KCHBO v agility, Mladá Boleslav
7.7. – 12.7. 2008 – tábor pro belgičáky, Stará Paka
20. – 21.9. 2008 – Závod nejen pro Belgičáky (agility), Pohořelice
Bod 11) Členské příspěvky za rok 2008
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 aţ 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.
Volba - 19 – 5 – 2 (schváleno)

Přepočítání členů v 11.45 – 25 celkem
Bod 12) Změny PP a PT
PP: v bodě 1.5. Výsledek popisné přehlídky – zrušení textu:
„chovný na jeden zkušební vrh“ - jedinec, který neodpovídá v určitém znaku
standardu z důvodu úrazu nebo jednotlivých zdravotních problémů v minulosti
(prokázáno veterinárním vyšetřením) a zároveň je kvalitním jedincem v povaze a v
exteriéru nebo jedinec, který neodpovídá exteriérem nebo povahou na samé hranici
uchovnění, můţe dostat podmínku jednoho zkušebního vrhu (krytí). 100% zapsaných
potomků musí být předvedeno alespoň dvěma poradcům chovu nebo na Klubové
výstavě KCHBO, či PP KCHBO (od 1 roku věku) a vyhodnoceno, aby mohl být
jedinec uznán chovným
upraveno v souvislosti se zrušením bodu 5.2. (Zkušební vrh) Zápisního řádu
PT: v bodě 2.8 Prováděcí ustanovení:
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 pouţívání nepovolených 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.
Volba 24 – 0 – 1 (schváleno)
PT: Prováděcí ustanovení cviku číslo 5 rušivé vlivy:
Pokud si pes kdykoliv v průběhu hodnoceného cviku začne hrát s vodítkem
(zakousne se do něj, překusuje ho, popotahuje apod.), bude toto chování označeno
za neţádoucí a musí celý cvik číslo 5 opakovat se ztrátou 1 bodu u kaţdého rušivého
vlivu, kde došlo k neţádoucímu chování psa.
Volba 23 – 0 – 2 (schváleno)
PT: Změna názvu PT:
Z pléna byl přednesen paní Terezou Horovou návrh na změnu názvu PT na
Socializační test.
Volba 1 – 22 – 2 (neschváleno)
Bod 13 ) Změna v podmínkách pro přidělení titulu Pracovní Champion
Majitel musí být v době podání ţádosti o přiznání titulu Pracovní Champion KCHBO
členem Klubu déle neţ 1 kalendářní rok
Volba 24 – 0 – 1 (schváleno)
Bod 14) Změny v ZŘ a OŘ
ZÁPISNÍ ŘÁD
O změně v bodě 2.1 - na konec stávajícího bodu 2.1 bude doplněna věta "Tu zašle
majitel poradci chovu spolu se ţádostí o KL"

O změně v bodech 2.7, 2.10 a 7.7 - text "co nejdříve" bude nahrazen textem "do 5-ti
pracovních dnů od nastalé situace"
O změně v bodě 3.2 b) a c) - text "výběrový" bude nahrazen textem "selektivní" (tj.v
bodě 3.2 b) selektivní a v bodě 3.2 c) selektivní - pracovní)
Volba o všech 3 změnách najednou 25 – 0 – 0 (schváleno)
O změně v bodě 4.3: Nový text tohoto bodu zní: "O podmínkách pro zařazení
importované březí feny a nebo feny zapůjčené ze zahraničí do chovu rozhoduje
chovatelská skupina na základě písemné ţádosti majitele feny. Chovatel, který chce
importovat březí fenu nebo zapůjčit fenu ze zahraničí zašle příslušnému poradci
chovu ţádost o zařazení feny do chovu, k ţádosti musí být doloţena kopie průkazu
původu feny, získaných ocenění, zkoušek, výsledku DKK, vyšetření oči v zemi
předchozího majitele feny a obdobné informace o krycím psu, který byl nebo bode na
fenu pouţit. Chovatelská skupina má lhůtu 30 dní na vyřízení ţádosti. Kaţdá ţádost
bude posuzována individuálně a chovatelská skupina zveřejní kritéria, podle kterých
bude zvaţováno zařazení feny do chovu, vţdy však maximálně na jeden vrh. Fena
nesmí mít vylučující vadu podle standardu a musí plnit poţadavky na zdraví
zakotvené v bodě 4.1, přičemţ chovatelská skupina má právo toto na náklady
chovatele ověřit. K dalšímu chovnému vyuţití feny musí fena splnit podmínky
chovnosti podle bodu 4.1."
Volba 24 – 0 – 1 (schváleno)
Nový bod 4.5: "Jedinec, který byl v ČR posouzen na uchovňovací akci (bonitaci,
popisné přehlídce..) kteréhokoliv klubu sdruţujícího příslušné plemeno (varietu) jako
"Nechovný" a tuto známku si zde nezlepšil, nemůţe být pouţit v chovu
prostřednictvím Klubu ani v případě jeho exportu do zahraničí."
Volba 23 – 0 – 2 (schváleno)
Návrh z pléna na zrušení bodu 5.2: Marcela Nováková přednesla návrh na zrušení
bodu 5.2. – Pokusná chovnost (Zkušební vrh)
Volba 14 – 8 – 3 (návrh schválen – bod 5.2 zrušen)
Úprava bodu 6.4: Nové znění: "Krycí list je platný pouze po dobu členství chovatele
v KCHBO. Ukončením členství KL pozbývá platnosti. Chovatel můţe o vystavení
krycího listu zaţádat kdykoliv po zařazení feny do chovu. Bez řádně vystaveného
krycího listu nemůţe být fena nakryta. Pro nečleny je moţné vydat KL jen na základě
smlouvy,"
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Oprava v bodě 7.12: kvůli sladění s vyššími normami opravit text "První krytí, ať uţ
ze strany feny tak i psa BY MĚLO proběhnout přirozenou cestou, aby zvířata
prokázala, ţe jsou schopná reprodukovat se přirozenou cestou" na "První krytí, ať uţ
ze strany feny tak i psa MUSÍ proběhnout přirozenou cestou, aby zvířata prokázala,
ţe jsou schopná reprodukovat se přirozenou cestou".
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Doplnění bodu 8.6.: Na konec bodu 8.6. bude doplněno: "Postup při zapisování
vrhu, stejně jako lhůty pro zaslání tiskopisů zveřejňuje Klub formou Vnitřní směrnice
a chovatel je povinen ji respektovat."
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)

Doplnění bodu 10.1: Na konec bodu 10.1 doplnit: "Jeho porušení je trestáno v
souladu s Kárným řádem Klubu"
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Úprava bodu 2 e) : Klub neposkytuje servis nečlenům, pokud je plemeno nebo
varieta zastřešena v jiném chovatelském klubu na území ČR pod patronací
organizace uznávané FCI. Dále neposkytuje servis chovateli, který nedodrţel
podmínky jiţ uzavřené smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu klubem KCHBO.
Volba 24 – 0 – 1 (schváleno)
Úprava bodu 3.1: Členem klubu nemůţe být právnická či fyzická osoba, která byla
disciplinárně trestána v rámci organizací sdruţených v FCI nebo která prokazatelně
porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství Členská schůze.
Volba 24 – 0 – 1 (schváleno)
Úprava bodu 3.3: Členství v Klubu je podmíněno zaplacením účelového příspěvku
na daný rok do data členské schůze následujícího roku nejpozději do 28.2.
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Úprava bodu 5.1 : Členská schůze Klubu: Členská schůze je nejvyšším orgánem
Klubu. Tvoří ji shromáţdění členů, které je usnášení schopné za přítomnosti nejméně
jedné třetiny členů. Jestliţe se ve stanovenou dobu neshromáţdí jedna třetina členů,
je členská schůze po uplynutí 15 minut usnášení schopná při jakémkoliv počtu
přítomných členů. Toto ustanovení se netýká členské schůze, která má rozhodovat o
zániku Klubu. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
Členskou schůzi svolává výbor Klubu podle plánu, nejméně však 1x za rok
oznámením v klubovém zpravodaji a na klubovém webu nejméně 15 dní předem.
d) schvalovat změny a doplňky chovatelského, zápisního a řádu pro provádění
PP a PT;
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Nový bod 5.1 f) Proti rozhodnutí kárné komise je moţné se odvolat k členské schůzi
jako k nejvyššímu orgánu KCHBO.
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Úprava bodu 5.2: Výbor Klubu se schází minimálně 2x ročně. Výborová schůze
můţe proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru.
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Úprava bodu 6. - Kárná pravomoc:
a) Za porušování povinností a souţití v rámci činnosti Klubu mohou být členům
Klubu uloţena kárná opatření nebo kárný poplatek, která se řídí Kárným řádem
Klubu; Pokud vzniklou situaci neřeší Kárný řád KCHBO, tak se Kárná komise
klubu řídí Kárným řádem ČMKU.
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)

Bod 15) Kárný řád
Bylo hlasováno o podobě Kárného řádu, tak jak byl jeho návrh zveřejněn v Klubovém
zpravodaji 4/2007 (str.10-12)
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 16) Žádost o přijetí sl. Kazměrčíkové do KCHBO
Podle usnesení Členské schůze ze dne 03.02.2007 byl bod o znovupřijetí
sl.Kazměrčíkové do klubu KCHBO zařazen na program této schůze a
sl.Kazměrčíková byla vyzvána k osobní účasti.
Slečna Kazměrčíková přednesla Členské schůzi omluvu za svoje jednání, které vedlo
k vyloučení z klubu a deklarovala, ţe se jiţ bude chovat podle pravidel. Členové
klubu se měli moţnost k problematice vyjádřit, i se sl.Kazměrčíkové zeptat na
cokoliv, co by je v této souvislosti zajímalo.
Několik příspěvků z pléna se zabývalo etickou stránkou věci, zda takovéto chovatele
v klubu chceme nebo ne a zda si kaţdý zaslouţí právo na další šanci.
Z pléna padl dotaz na to, jak si v uplynulém roce plnila sl.Kazměrčíková své
povinnosti vůči klubu vyplývající z chovu prostřednictvím smlouvy. Zástupce klubu
vyjmenoval, jaké smlouvy a kdy byly se sl.Kazměrčíkovou uzavírané s tím, ţe ţádala
většinou aţ úplně na poslední chvíli (kdyţ fena hárala) a v jednom případě kvůli tomu
nestihla ani nakrýt, coţ na svých webových stránkách přičetla na vrub klubu a tím
neprávem poškodila jeho dobré jméno. Minimálně jedna smlouva byla také porušena.
Na další dotaz z pléna, proč vede s Klubem soudní při, ve které pouţívá naprosto
lţivé argumenty, odpověděla sl.Kazměrčíková, ţe to je chyba a ţalobu prý nestáhla
proto, ţe nevěděla, ţe to lze.
Následně bylo hlasováno o znovupřijetí sl.Kazměrčíkové do klubu KCHBO
Volba 3 – 11 – 11 (neschváleno, sl.Kazměrčíková nepřijata)
Bod 17)Různé a diskuse
DNA testy
Podle usnesení ČS ze dne 03.02.2007 zjistila chovatelská komise podrobnosti o
moţnosti provádět standardně DNA testy původu. HPCH přednesla moţnosti a
postup při odběru genetického materiálu i ceny za různé typy zpracování, stejně jako
moţné technické problémy v případě zavedení genetických testů. Členská schůze se
k této moţnosti nijak nevyjádřila.
Vrh W-Sixty Six
V souvislosti s projednáváním DNA testů byla otevřena kauza W-vrhu Sixty Six, tak
jak byla podrobně popsána v zápisech ze schůzek chovatelské komise i výboru. Tato
kauza vrhla nepěkné světlo na chov v ČR. Chovatelka dodnes neuhradila uloţenou
pokutu (vyrozumění o pokutě bylo Ivě Kuncmanové odesláno doporučeně dne
11.01.2008, rovněţ tak v klubovém zpravodaji 4/2007 byl uveřejněn zápis z jednání
chovatelské komise, ve kterém je rozhodnutí o pokutě zmíněno). Z jednání ČS byla
chovatelka omluvena, takţe nemohla podat ţádné vysvětlení.
ČS ukládá paní Ivě Kuncmanové zaplatit Klubu uloţenou pokutu s příslušenstvím
(6000 Kč pokuta, 133 Kč dosud neuhrazené náklady klubu v souvislosti s testy
původu) a to nejpozději do 15.03.2008. Pokud tak neučiní, vylučuje jí Členská
schůze s platností od 16.03.2008 z Klubu KCHBO.

ČS ukládá výboru poslat neprodleně doporučeným dopisem paní Ivě Kuncmanové
vyrozumění o tomto opatření Členské schůze.
Volba 25 – 0 – 0 (schváleno)
Změna bodu 8.4 a + b) Zápisního řádu
Paní Jitka Pospíchalová navrhla změnu výše uvedeného bodu Zápisního řádu a to
ve změní: nahradit text „8 štěňat“ textem „10 štěňat“. (Podle návrhu by tak fena
mohla v průběhu dvou let odchovat aţ 3x 10 štěňat).
Volba 0 – 24 – 1 (neschváleno)
Podmínky Selekce práce a Klubového Champion práce pro typ výcviku
Obedience.
V diskusi dále návrh podmínek na Selekci práce a Championa práce pro typ výcviku
Obedience. Jelikoţ se jedná o nový sport v rámci ČR, rozhodování bude odloţeno na
příští ČS, kdy bude k dispozici více informací.
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