Zápis z členské schůze KCHBO
konané dne 28.2.2009 v Hradci Králové
Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Omluvena:
Jana Kočová
Ing. Radka Niedermirtlová
Za KRK přítomni:
Bc. Píšová Markéta
Zyková Helena
Omluven:
Šafránek Vladimír
Za chovatelskou komisi přítomni:
Všichni poradci chovu:
Hana Pisarčíková, Blanka Poláčková, Zuzana Mrňáková, Martina Hodková
Počet přítomných členů KCHBO: 21
Program:
1) Prezentace, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2009
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zprávy komisí, poradců a členů výboru
4) Schválení rozpočtu na rok 2009
5) Volby do funkcí (předseda, výcvikář, jednatel, dovolba člena revizní komise)
6) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
7) Kluboví šampioni práce a nejlepší pracovní psi sezóny
8) Vyhlášení výsledků voleb
9) Akce na rok 2009
10) MS BO Roudnice nad Labem
11) Změny v řádech
12) Projednání ţádosti o členství v KCHBO pana Podzemského
13) Různé a diskuse
Bod 1) Zahájení v 10:15 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Přestávka 15 minut na dosaţení usnášeníschopnosti.
Schválení programu schůze:
Volba 21 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 2) Volba mandátové a návrhové komise
Volba do komisí:
Volební a mandátová:
Lukavská Anna, Hodková Martina, Kejzlarová Daniela

Návrhová:
Kadlecová Irena, Vágenknechtová Marie, Nováková Marcela
Volba komisí 20 pro – 0 proti – 1 se zdrţel hlasování (schváleno)
Bod 3) Zprávy komisí, poradců a členů výboru (viz. přílohy)
a) zpráva předsedkyně klubu
b) zpráva jednatelky klubu
c) zpráva ekonoma klubu – bude uveřejněna ve zpravodaji, díky nepřítomnosti
ekonoma není k dispozici. Předsedkyně klubu přednesla návrh rozpočtu.
d) zpráva hlavní poradkyně chovu, poradkyně pro tervuereny a laekenoise
e) zpráva poradce chovu pro groenendaely
f) zpráva poradce chovu pro malinois
g) zpráva poradce chovu pro australské ovčáky
h) zpráva KRK
Přepočítání členů – 22 celkem
Bod 4) Schválení rozpočtu na rok 2009:
Schválení rozpočtu na rok 2009, který je přílohou tohoto zápisu.
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 5) Volby do funkcí:
Ing. Radka Niedermirtlová odstoupila ze své funkce jednatelky z rodinných důvodů
(narození dítěte) a paní Helena Zyková odstoupila z funkce člena revizní komise
z důvodu ukončení členství v klubu (jiţ nevlastní ţádného BO).
Kandidáti výboru na volené funkce:
Předseda klubu – Simona Hurábová
Jednatelka klubu – Ing. Marcela Červená
Člen revizní komise – Tereza Horová
Výcvikář – výbor nenašel vhodného kandidáta
Z pléna nebyl navrţen ţádný protikandidát
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 6) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Byly předány poháry majitelům psů, kteří v loňském roce dosáhli titulu Klubový
champion krásy KCHBO:
Groenendael:
s. JCh. Lupo Deabei, Ch. Effect of Black z Kovárny, s.Ch. Eclaire Black z Kovárny,
Ch. Gwyneth Black z Kovárny, Ch. Arisies Balpoa

Malinois:
s.Ch. Padme Bohemia Alké, JCh. Ronja Bohemia Alké, JCh. Connie od Klapského
potoka, Cedrik od Klapského potoka
Tervueren:
Ch. Moloko Deabei, Ch. Tico-Twinkle v.d. Weiwakers, s. s.r. Int.Ch. Atu Ketunpolun
Australský ovčák: Ch. Shallow Rivers’ Anani Taino Acro
Vyhodnocení Nejlepších výstavních psů sezóny bylo jiţ zveřejněno v klubovém
časopise 4/2008 a na internetu – viz také zpráva výstavního referenta.
Nejúspěšnějí BO a AO v kategoriích:
Dospělí: Ch. Arisies Balpoa, Ch. Sunshine Shallow Rivers
Mladí: JCh. Dargo Novterpod, JCh. Shorelands Smart Hobbit Willie
Veteráni: s.Ch. Heavenly Vision z Kovárny, MCh. a. Imagineer Now or Never
Bod 7) Kluboví šampioni práce a nejlepší pracovní psi sezóny:
Pracovní champion klubu – agility: BOG a.JCh. Touch of Black z Kovárny
Pes roku
Návrh Marie Vágenknechtové na zařazení obedience do samostatné kategorie.
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
Pes roku – Nové sporty:
Dogfrisbee: BOT Putee Deabei, maj. Jakub Štýbr
Pasení: AO And I Want … Diandra, maj. Monika Buddeusová
Pes roku - Obedience:
1.místo: BOT Zicora Nica z Kovárny, maj. Marie Vágenknechtová
2.místo: BOG Gwyneth Black z Kovárny, maj. Olga Sováková & Hana Pisarčíková
Pes roku – Záchranářský výcvik:
1.místo BOT Argent Brut z Kovárny, maj. Veronika Smějová
2.místo AO All Eyes on Me Diandra, maj. Lucie Dlouhá + Martina Hodková
3.místo BOM s.Ch. Padmé Bohemia Alké, maj. RNDr. Daniela Horáková
Pes roku – Agility:
1.místo AO A3Ch.Imagineer Now or Never, maj. Martina Hodková
2.místo BOM A3Ch Dţina z Vandalky, maj. Simona Hurábová
3.místo AO A2 s.Ch. Lost Creek Diandra Tracy, maj. Martina Hodková
4.místo BOT A2 Munchanga´s First, maj.Monika Prokopová
5.místo AO A2 And I Want … Diandra, maj. Monika Buddeusová
6.místo BOT A2 Ch. Fair Play z Kovárny, maj. Ing. Daniela Kejzlarová
7.místo BOG A2 Carlos od Dlouhé stezky, maj. Markéta Lhotecká
8.místo AO A2 Abbo Mladá Ţiva, maj. Baumargtnerová Petra
9.místo BOT A1 Lexus z Kovárny, maj. Blanka Škvorová
10.místo AO A1 All By Myself Diandra, maj. MVDr. Miroslava Valterová

Pes roku – Sportovní výcvik:
1.místo BOT Zealous Juvell z Kovárny, maj. Bc.Markéta Píšová
2.místo BOM Lily z Hückelovy vily, maj.Vladimír Košťál
3.místo BOM Patt z Hückelovy vily, maj.Stanislava Hájková
4.místo BOM Cid z Labského přívozu, maj.Tereza Horová
5.místo BOM Alis Nobi La Cage Aux Folles, maj. Zdenka Brhelová
Sportovní výcvik - Nejlepší jedinci z ostatních variet:
BOG Black ze Ztracené zahrady, maj. Martin Mokoš
AO Krazy Krizzy Silver Dream Aussies, maj. Ivana Janulcová
Bod 8) Vyhlášení výsledků voleb:
Bylo odevzdáno 22 platných lístků
Předsedkyně klubu (člen výboru) Simona Hurábová (21)
Jednatelka (člen výboru) Ing. Marcela Červená (22)
Člen revizní komise Tereza Horová (22)
Funkce výcvikáře nebyla obsazena.
Všichni uvedení kandidáti byli členskou schůzi zvoleni do svých funkcí.
Bod 9) Akce na rok 2009:
Hlavní poradkyně chovu seznámila členskou základnu s plánem akcí KCHBO na rok
2009.
Popisné přehlídky a povahové testy:
29.3. 2009 – PP a PT Petrovice nad Orlicí
8.5. 2009 – PT Roudnice nad Labem (pro zájemce o selekci)
5.9. 2009 – PP a PT Pňov - Předhradí (u Poděbrad)
11.10. 2009 – PP a PT Pohořelice (u Zlína)
Výstavy:
9.5. 2009 – Světová výstava BO spojená s Klubovou výstavou BO, Roudnice nad
Labem
10.5. 2009 – Speciální výstava BO, Roudnice nad Labem
10.10. 2009 – Klubová výstava (AO a BO) bez zadávání titulu Klubový vítěz,
Pohořelice (u Zlína)
11.10. 2009 – Klubová výstava AO se zadáváním titulu Klubový vítěz, Pohořelice (u
Zlína)
Výcvikové akce:
5.4.2009 - Horka u Staré Paky – závody ZZO
2.-3.5.2009 - Mistrovství ČR BO v Agility, Praha – Letňany
7.6.2009 - Šampionát KCHBO v Agility, Opočno
28.6. – 6.7. 2009 – tábor pro belgičáky, Stará Paka
Volba - 22 – 0 – 0 (schváleno)
Bod 10) Mistrovství světa Belgických ovčáků Roudnice nad Labem
Paní Pisarčíková a Hurábová seznámily členskou základnu se stavem přípravy MS
BO.

Klub CMC zajišťuje místní zabezpečení, stánkaře a disciplínu IPO, náš klub zajišťuje
Agility, Obedience, Výstavy, ubytování, web mistrovství, příjem přihlášek za všechny
disciplíny, tvorbu katalogu, inzerci. Catering a parkovné má na starosti F.A. pod
Lipou. Vedením kanceláře mistrovství byl pověřen p.Topš, nečlen klubů, paní
Kulísková (rovněţ nečlen) se zabývá PR a sponzory, další nečlen pan Kratochvíl
zajišťuje slavnostní program. Shánění sponzorů se věnují průběţně všichni členi
přípravného týmu.
Za náš klub se na organizaci podílejí paní Pisarčíková, Poláčková, Hurábová,
Vágenknechtová, Podmolová a Novotná, s drobnějšími pracemi pomohli i další členi,
děkujeme. Přestoţe jiţ mnoho členů nabídlo svou pomoc ve dnech konání akce,
stále ještě hledáme kvalifikované i nekvalifikované pomocníky pro průběh mistrovství.
Byl zaloţen účet speciálně pro mistrovství, dolaďují se detaily smlouvy mezi kluby,
protoţe účetní doklady budou provedeny pouze přes jeden klub (původní myšlenka
zaloţení sdruţení pro tuto akci se ukázala kvůli výhradám MV ČR jako
nerealizovatelná). Webové stránky běţí jiţ delší dobu, mají velmi pěknou
návštěvnost, nyní jsou na nich k dispozici i přihlášky a propozice, stejně jako
moţnost přihlásit se on-line.
Momentálně největší problém je s disciplínou Mondioring, kterou si FMBB přeje
zabezpečit samo, avšak ani přes opakované dotazy není schopno poslat základní
informace (rozpočet, poţadavky na ubytování, stravu, vybavení prostoru). Je na
zváţení, zda tuto divácky velmi atraktivní disciplínu, bohuţel nebude nutno zrušit.
Bod 11) Změny v řádech
ZÁPISNÍ ŘÁD
O změně v bodě 3.4 – upřesnění HD-A - doplnění hodnocení dle OFA.
Nové znění bodu zní: „V rámci potírání výskytu dysplazie kyčelního kloubu (DKK) se
psi a feny, jejichţ DKK neodpovídá FCI normě HD-A (OFA Excellent, OFA Good) (tj.
jsou HD-B, HD-C, OFA Fair, event. HD-D, HD-E) nebo psi a feny, kterým nebylo
provedeno a vyhodnoceno vyšetření na DKK, mohou spojovat pouze s partnerem,
jehoţ DKK odpovídá FCI normě HD-A (OFA Excellent, OFA Good).
O změně v bodě 4.4 b) – doplnění slova „dědičné“
Nové znění bodu zní: b) jedinci u nichţ je při jakékoliv kontrole očí zjištěn výskyt
dědičné katarakty nebo PRA
O změně v bodě 6.2 – doplnění věty „k datu předpokládaného krytí“ a doplnění věty
„V případě, ţe toto vyšetření očí bylo u krycího psa provedeno ve věku 10 a/nebo
více let, stačí doloţit tento protokol a jiţ není nutno dodrţet podmínku 12-ti měsíců.“
Nové znění bodu zní: „Ţádost o vystavení krycího listu musí obsahovat základní
údaje o feně. Pokud chovatel sám navrhuje krycího psa, musí uvést i základní údaje
o něm. V případě zahraničního či meziklubového krytí musí chovatel zaslat zároveň s
krycím listem oboustrannou fotokopii průkazu původu a dokladů o chovnosti psa v
zemi trvalého bydliště jeho majitele. V případě ţádosti o vystavení krycího listu pro
australské ovčáky je nutné k této ţádosti ještě přiloţit kopii protokolu o vyšetření očí
provedeného veterinárním lékařem zapsaným do seznamu specialistů –
posuzovatelů vrozených genetických vad očí ne starším 12-ti měsíců k datu
předpokládaného krytí. Toto platí pro oba jedince z navrhovaného chovného páru. V
případě, že toto vyšetření očí bylo u krycího psa provedeno ve věku 10 a/ nebo více

let, stačí doložit tento protokol a již není nutno dodržet podmínku 12-ti měsíců. U
zahraničního krytí se dále poţaduje doloţení tohoto protokolu o provedené kontrole
očí do věku dvou měsíců jedince (v případě, ţe existuje) provedené veterinárním
lékařem dané země, který je oprávněn ve své zemi tyto kontroly provádět.“
Nový bod 7.12.1 – Platí pro australské ovčáky a pouze pro inseminaci spermatem
zahraničního psa (neplatí pro australské ovčáky v majetku či spolumajitelství občana
ČR): v případě inseminace chlazeným či mrazeným spermatem zahraničního psa je
nutné dodrţet podmínku vyšetření očí uvedenou v bodě 6.2. V odůvodnělých
případech, kdy není moţné toto vyšetření získat, je moţné poţádat chovatelskou
skupinu o vyjímku za předpokladu, ţe vyšetření očí bylo provedeno naposledy
nejpozději 6 měsíců před datem odběru spermatu, a jeho výsledek je v souladu
s podmínkami tohoto řádu zejména s body 4.1, 4.4, 6.2. K ţádosti je nutné doloţit
všechny protokoly o vyšetření očí, které existují a byly provedeny po datu odběru
spermatu i kdyţ budou starší 12-ti měsíců k datu předpokládaného krytí.
Volba o všech změnách najednou: 21 – 0 – 1 (schváleno)
Bod 12) Projednání žádosti o členství v KCHBO pana Podzemského
Členská schůze byla seznámena s ţádostí o členství v KCHBO pana Antonína
Podzemského – chovatele Australských ovčáků. Pan Antonín Podzemský byl
informován o termínu a místě členské schůze a o tom, ţe se na schůzi bude
projednávat jeho přijetí. Na schůzi se však nedostavil, aby se představil a vyjádřil
svůj názor. Následně bylo hlasováno o jeho přijetí do klubu KCHBO.
Volba 0 – 17 – 5 (neschváleno, p. Podzemský nebyl přijat)
Bod 13) Různé a diskuse
Změny ve smlouvě o poskytování služeb s Plemennou knihou
Od roku 2009 bude s průkazem původu současně vydávána i jeho příloha.
Poplatek za registraci zahraničního psa v případě prvního krytí
Návrh předsedkyně klubu, aby poplatek za registraci zahraničního psa v případě
prvního krytí pro členy klubu hradil klub.
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
Informace o proběhlém kárném řízení
Předsedkyně klubu informovala o proběhlém kárném řízení s paní Ivou
Kuncmanovou. Zápis z tohoto řízení bude zveřejněn ve zpravodaji.
Informace o soudním řízení s Lucií Kazměrčíkovou (CHS Hvězdná laguna)
Předsedkyně klubu informovala o soudním řízení s Lucií Kazměrčíkovou. Soudní
řízení stále neproběhlo, ale v září 2008 obdrţela předsedkyně dotaz od soudu
ohledně sídla Klubu na který odpověděla. Tedy podle všeho sl. Kazměrčíková ţalobu
i přes její slib nestáhla. Na loňské členské schůzi prohlásila, ţe ţalobu nestáhla,
protoţe nevěděla, ţe to lze.

Změna v Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu a
selektivní chovnosti
Markéta Píšová navrhla změnu v provádění povahovém testu – doplnění posledního
odstavce:
Nové znění bodu 2.2 zní:
Hodnocení povahového testu provádí nejméně tříčlenná výborem určená komise,
sloţená z poradce chovu, člena klubu pověřeného hodnocením povah a další osoby,
která nemusí být členem KCHBO, stačí pověření určeným zástupcem Klubu.
Doporučuje se, aby tento člen pro posuzování povah měl zkušenosti a znalosti povah
belgických a australských ovčáků. Jeden člen komise je zastoupen během
posuzování popisné přehlídky a spolu s dalším poradcem chovu se podílí na
hodnocení cviků 1+2.
Každý člen komise během povahového testu zaznamenává výsledky jednotlivých
cviků samostatně. Na konci povahového testu je provedeno vyhodnocení, výsledné
bodové ohodnocení je vypočítáno průměrem ze známek zaznamenaných členy
komise.
a) Změna v bodě 2.2
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
Výročí založení klubu
Pan Duda připomněl, ţe v roce 2008 uplynulo 20 let od zaloţení KCHBO.
Klub byl zaloţen v listopadu 1988 v Praze.
Zapsala: Blanka Poláčková

