Zápis z členské schůze KCHBO
konané dne 13.02.2010 v Hradci Králové
Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Ing.Marcela Červená
Za výbor omluvena:
Jana Kočová
Za KRK přítomni:
Bc. Píšová Markéta
Tereza Horová
Za KRK omluven:
Šafránek Vladimír
Za chovatelskou komisi přítomni:
Hana Pisarčíková, Blanka Poláčková, Zuzana Mrňáková
Za chovatelskou komisi omluvena:
Martina Hodková
Počet přítomných členů KCHBO: 17
Program:
1) Prezentace, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2010
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zprávy komisí, poradců a členů výboru
4) Schválení rozpočtu na rok 2010
5) Volby do funkce sportovní referent a vyhlášení výsledku
6) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
7) Pracovní šampioni krásy a nejlepší pracovní psi sezóny
8) Akce na rok 2010
9) Změny v zápisním řádu
10) Nová podpora zdraví v klubu – Zdravotní program
11) Různé a diskuse
Bod 1) Zahájení ve 12,30 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.
Schválení programu schůze:
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 2) Volba mandátové a návrhové komise
Volba do komisí:
Volební a mandátová: Sováková, Krejčová, Horáková
Návrhová: Pavlíková, Mertová, Horová
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Bod 3) Zprávy komisí, poradců a členů výboru (viz. přílohy)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zpráva předsedkyně klubu
zpráva jednatelky klubu
zpráva ekonoma klubu
zpráva hlavní poradkyně chovu, poradkyně pro tervuereny a laekenoise
zpráva poradce chovu pro groenendaely
zpráva poradce chovu pro malinois
zpráva poradce chovu pro australské ovčáky
zpráva KRK

V rámci zprávy předsedkyně klubu byl za výbor klubu vznesen návrh na audit účetnictví
Klubových výstav Pohořelice 2008 a Napajedla 2009. Revizní komise bude neprodleně
kontaktovat paní Moniku Tihelkovou, aby dodala podklady pro kontrolu (zejména
přihlášky z výstav spolu s doklady o uhrazení výstavních poplatků) a ekonomku, která
poskytne výpisy z účtu a již předložené účetnictví výstav.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 4) Schválení rozpočtu na rok 2010:
Schválení rozpočtu na rok 2010, který je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 5) Volby do funkcí:
Výbor navrhl novou funkci Sportovního referenta, který nebude členem výboru. Bude mít za
úkol zpracování soutěže Pracovní pes roku, evidence Klubových šampionů práce a selekce
práce.
Kandidát výboru na funkci sportovního referenta:
Bc. Marie Vágenknechtová
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Bod 6) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Byly předány poháry a diplomy přítomným majitelům psů, kteří v loňském roce dosáhli titulu
Klubový šampion krásy KCHBO. Titul získali:
Groenendael: JCh. Domia Black Morion
Malinois: JCh. Richie Bohemia Alké, Ch. Jerry Lee z Labského přívozu, s.r.Int.Ch. Dargo
Novterpod, s.r.Ch. Daring-Devil du Crépscule des Loups, Int.Ch. Ciara Kwanah
Tervueren: s.JCh. Future Fame z Kovárny, Ch. Igneous Innah z Kovárny, JCh. Kabor Dog
Arabat, Ch. N´Jade Goliat Sixty Six
Australský ovčák: Ch. All Eyes On Me Diandra, Ch. Day By Day Lady Puella Fera, Ch. Best
for Great Lady Bohemia Acro
Vyhodnocení Nejlepších výstavních psů sezóny bylo již zveřejněno v klubovém časopise 34/2009 a na internetu – viz také zpráva výstavního referenta.

Nejúspěšnějí BO a AO v kategoriích:
Dospělí: s.r. Int.Ch. KlCh. Dargo Novterpod / JCh. Heartside Happy Message
Mladí: JCh. Bami Balpoa / A Emminem New Acro
Veteráni: R.E. Ch. Aramis du Hameau Saint Blaise / Ch. Sunshine Sooner of Later
Bod 7) Pracovní šampioni krásy a nejlepší pracovní psi sezóny:
Pracovní šampion – všestranný výcvik: Cid z Labského přívozu
Pes roku – Všestranný výcvik: Cid z Labského přívozu
Pes roku – Záchranářský výcvik: All Eyes On Me Diandra
Pes roku – Obedience: Zicora Nica z Kovárny
Pes roku – Agility: Daisy Novterpod
Pes roku – Nové sporty:
Coursing: Orchidea Black z Kovárny
Tanec se psem: Bloom Glint Kawai Kaito
Pasení: Bianca Balpoa
Flyball: Lexus z Kovárny
Podrobný rozpis bude uveřejněn ve zpravodaji a na webu klubu.
Bod 8) Akce na rok 2010:
Předsedkyně klubu seznámila členskou základnu s plánem akcí KCHBO na rok 2010.
Popisné přehlídky a povahové testy:
03.04.2010 – PP+PT Petrovice nad Orlicí
27.06.2010 – PT pro zájemce o Selekci – Mladá Boleslav
12.09.2010 – PP+PT Morava (pravděpodobně Heroltice u Tišnova)
Říjen 2010 - PP+PT Pňov
Výstavy:
26.06.2010 – Klubová výstava KCHBO Mladá Boleslav
27.06.2010 – Speciální výstava KCHBO Mladá Boleslav
11.09.2010 – Klubová výstava KCHBO bez zadávání titulu Klubový vítěz – Morava
(pravděpodobně Heroltice u Tišnova)
Výcvikové akce:
04.04.2010 – Kvalifikační závody pro MS BO Březiněves
13.06.2010 – 1.Open Air MČR BO v Agility Březiněves
26.06.2010 – 1.MČR BO v Obedience Mladá Boleslav
27.06.2010 – Závody v poslušnosti Mladá Boleslav
Červenec 2010 – tábor pro belgičáky
Říjen 2010 – Otevřený šampionát v Agility
Výbor po zajištění místa a personálu doplní podrobnosti v klubovém zpravodaji a na webu
klubu.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 9) Změny v řádech
ZÁPISNÍ ŘÁD
1) Sladění časových lhůt. V řádu se někde vyskytuje 14, jinde 15 dní, proto navrhujeme
lhůty sladit na 15-dní – změna do bodů 2.6 (informování o pronájmu BO), 3.6 (odeslání RTG
snímku) a 6.3 (termín pro zaslání KL chovateli poradcem)
a oprava překlepů (body 3.7, 4.1, 4.4, 8.10) a gramatických chyb, oprava posloupnosti
číslování bodů a případná upřesnění bez změny významu
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

2) sladění s vyšší normou
→ Se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání
Bod 8.4 a) nahradit text „pokud počet odchovaných štěňat ve vrhu nepřesáhne 8
štěňat, je možno krýt fenu během čtyř hárání třikrát, přičemž doba mezi druhým a
třetím krytím nesmí být kratší 10 měsíců“ textem „Pokud počet odchovaných štěňat
ve vrhu nepřesáhne 8, je možné krýt fenu na následující hárání. Po tomto druhém
vrhu musí být feně dopřána přestávka nejméně 10 měsíců, v každém případě však
přestávka musí být nejméně tak dlouhá, aby počet vrhů během 24 měsíců nepřesáhl
tři. Doporučuje se krýt fenu pouze 1x ročně“.
Bod 8.13 doplnit na konec věty text „ode dne narození“. (týká se odběru štěňat)
→ s Chovatelským řádem ČMKU:
Poslední větu bodu 7.12 nahradit textem: „Umělá inseminace, kterou může
provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo
plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a č. 166/1999), se nesmí používat mezi
jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může
povolit P ČMKU“.
→ s Chovatelským řádem FCI :
přidat do bodu 3.7 větu „Jedinci trpící PRA se v souladu s Chovatelským řádem FCI
do chovu nepřipouštějí.“
přidat do botu 4.4 větu „V souladu s Chovatelským řádem FCI se z chovu vylučují
také psi a feny, kteří trpí oboustrannou hluchotou, vrozenou slepotou, PRA, epilepsií
(která nebyla získána úrazem), rozštěpem patra nebo zaječím pyskem.
a v souvislosti s touto změnou zrušit písmeno f) tohoto bodu (je obsaženo výše)
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

3) DLK u Australských ovčáků – zavést povinnost, do chovu bez ohledu na výsledek.
v bodě 4.1 doplnit : „Provedené rentgenové vyšetření na dysplasii loketních kloubů
(DLK) s vyznačeným stupněm dysplasie v průkazu původu. Klub KCHBO uznává
RTG DLK pouze psům vyšetřeným akreditovaným vyhodnocovatelem, včetně
zahraničních. Hodnocení lze provést i u OFA. K zápisu RTG DLK do chovatelské
dokumentace se také přidává zkratka státu, kde byl pes vyšetřen.“
Do bodu 3.1 přidat text:
„b) platí pro australské ovčáky – v zájmu sledování výskytu dysplazie kyčelního
kloubu (DLK) psi a feny, kterým nebylo provedeno a vyhodnoceno vyšetření na DLK,
mohou být spojováni pouze s partnerem, jehož DLK odpovídá FCI normě 0/0 nebo
OFA Normal..“

V souvislosti s tím doplnit DLK do bodů, kterých se to týká (3.6, 4.3)
O tomto bodě nebylo hlasováno. Výbor klubu i přítomní členové se shodli na tom, že
jde o výrazné změny podmínek chovnosti pro AO, které nebyly předem zveřejněny a
vzhledem k tomu, že na schůzi nebyli přítomni žádní chovatelé AO se o tomto bodu hlasovat
nebude.
4) Nové body:
3.9 Pokud je chovný jedinec vyšetřen BAER metodou na vrozenou hluchotu a je
zjištěno postižení jednoho ucha, musí být spojen s partnerem, jehož vyšetření
prokázalo oboustranně plný sluch. Oboustranně hluší jedinci se v souladu
s Chovatelským řádem FCI do chovu nepřipouštějí.
3.10 Platí pro australské ovčáky – pokud je u jedince při klinickém vyšetření ve
věku 6 - 7 týdnů zjištěno CEA, které není potvrzeno následnou klinickou prohlídkou
očí po 12. měsíci věku jedince (obě prohlídky očí musí být provedeny veterinárním
lékařem zapsaným do seznamu specialistů posuzovatelů vrozených genetických vad
očí (seznam vede Komora veterinárních lékařů)) může být takový jedinec spojován
jen s partnerem, který má provedený genetický DNA test na CEA/ CH laboratří
Optigen (která tento gen objevila) nebo laboratoří, která vlastní licenci od této
laboratoře s výsledkem Normal.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

5) Drobná doplnění
Bod 2.1 na konec odstavce doplnit větu: „Tuto smlouvu zašle poradce spolu
s podklady pro vrh na plemennou knihu.“
Bod 2.3 doplnit „a plemenné knize“ do věty : Každá změna ve vlastnictví chovného
zvířete nebo jeho úhyn musí být oznámena příslušnému poradci chovu a plemenné
knize doporučeným dopisem nejpozději 15-dní po změně (úhynu).
Bod 2.6 – větu „Pronájem belgických ovčáků nebo australských ovčáků je vzhledem
k jejich povahovým vlastnostem nežádoucí. Pokud však k němu dojde, je žádoucí,
aby poměry mezi pronajímatelem a pronájemcem byly upraveny písemnou smlouvou
o pronájmu. Pronájem jedince je majitel (pronajímatel) povinen nahlásit příslušnému
poradci chovu nejpozději do 14-ti dnů dnů po zahájení a ukončení pronájmu psa
nebo feny“ opravit na: „Pronájem belgických ovčáků nebo australských ovčáků je
vzhledem k jejich povahovým vlastnostem nežádoucí. Pokud však k němu dojde, je
nutné, aby poměry mezi pronajímatelem a pronájemcem byly upraveny písemnou
smlouvou o pronájmu. Pronájem jedince je majitel (pronajímatel) povinen nahlásit
příslušnému poradci chovu nejpozději do 15-ti dnů po zahájení a ukončení pronájmu
psa nebo feny a spolu s tímto oznámením zaslat též kopii smlouvy o pronájmu.“
Bod 2.10 vyměnit spojení „výbor klubu“ ve větě „O trestu rozhodne výbor klubu na
základě doporučení a podkladů chovatelské komise“ za „kárná komise“
Bod 3.4 odstranit větu „tj. jsou HD-B, HD-C, OFA Fair event. HD-D, HD-E“ – není
podstatná, protože je už předtím stanoveno, že „neodpovídají normě HD A“
Bod 3.5 přidat „a rodokmenech potomků“ do věty „Majitel psa má právo nechat
zhotovit rentgenové vyšetření svého psa u kteréhokoliv akreditovaného veterináře a
to i ze zahraničí. K výsledku RTG DKK bude v chovatelských dokumentech a
rodokmenech potomků vždy připojována zkratka země, kde byl rentgen vyhodnocen.“
Bod 3.8 opravit větu "V chovu dále nesmí být spojeni dva australští ovčáci s NBT
(natural bob-tail) - vrozeně krátkým ocasem a dva australští ovčáci barvy merle" na "V
chovu dále nesmí být spojeni dva australští ovčáci barvy merle"
Bod 4.3 - nahradit RTG DKK univerzálním textem „zdravotní testy požadované pro
zařazení do chovu (viz bod 4.1)“

Bod 5.1 zaměnit větu „U AO také jedinci uchovnění dle podmínek předcházejícího
klubu“ za „a jedinci uchovnění dle podmínek druhého klubu“
Bod 6.2 zrušit větu „Pokud chovatel sám navrhuje krycího psa, musí uvést i základní
údaje o něm.“ Za text „veterinárním lékařem zapsaným do seznamu specialistů“
vložit do závorky text „(seznam vede Komora veterinárních lékařů)“
Bod 6.3 zrušit větu „V případě jedinců Chovných na zkušební vrh navrhne poradce
nejméně 3 vhodné krycí psy, případně se vyjádří ke spojení navrhovaném
chovatelem“ a gramaticky upravit další text
Bod 6.4 doplnit druhou větu na „Ukončením členství KL pozbývá platnosti a chovatel
je povinen ho Klubu vrátit do 15-ti dnů po ukončení členství“ a na závěr odstavce
přidat „Platnost Krycího listu je také omezena chovností feny pro kterou je vystaven.
V případě, že chovnost feny skončí (např. z důvodu věku, kastrace či úhynu), je
chovatel povinen Krycí list Klubu vrátit do 15-ti dnů po ukončení chovnosti.“
Bod 8.16 doplnit na konec poslední věty text „a chovatel je povinen jej bezodkladně
předat ihned po jeho obdržení z plemenné knihy (pokud byla zaplacena plná cena
štěněte dohodnutá v kupní smlouvě).“
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 10) Zdravotní program
Vzhledem k dobré finanční situaci klubu a v rámci podpory zdraví byl vypracován tzv.
Zdravotní program. Hlavní poradkyně chovu seznámila přítomné s jeho obsahem. I přesto,
že jde o směrnici (1/2010) se výbor rozhodl nechat tento program schválit členskou schůzi
jelikož se jedná o výdej finančních prostředků. Směrnice je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Po schválení byl ještě vznesen návrh, aby se do Zdravotního programu zahrnulo i ověření
původu DNA testem (ověření původu, nestačí pouze DNA profil).
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 3

Schváleno

Bod 11) Různé a diskuse
Předsedkyně klubu informovala členskou schůzi o projednávaných případech mezi Klubem a
Plemennou knihou, kdy nejsou zatím vystaveny průkazy původu na již starší vrhy kvůli
nedostatkům způsobených chovatelem:
1) vrh „A“ Hvězdná laguna (nedodání originálu průkazu původu feny k přeregistraci)
2) vrh „A“ Sixty Six (neuhrazení krycího poplatku)
Výbor dal návrh, aby chovatelkám Lucii Kazměrčíkové a Ivě Kuncmanové nebyl poskytnut
chovatelský servis dokud nebudou vystaveny a převzaty průkazy původu výše uvedeným
vrhům. U paní Ivy Kuncmanové je podmínkou znovuobnovení chovatelského servisu i
vyřešení kárného řízení, které s ní Klub vede a na které doposud nereagovala.
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 3

Schváleno

Hlavní poradkyně chovu seznámila členskou schůzi s žádostí Czech Malinois Clubu na
uzavření meziklubové dohody (týkající se neuchovněných jedinců). Dohodu přítomní členové
s výborem prodiskutovali a bylo navrženo upravené znění. Meziklubová dohoda je přílohou
tohoto zápisu.
Pro: 9

Proti: 3

Zdržel se: 4

Schváleno

Návrh změny Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu a selektivní
chovnosti
Změna v části : 3. Selektivní chovnost - B) PRACOVNÍ SELEKCE PODLE FENOTYPU – v.,
z., a. – bod 1)
- pro titul v. – všestranný: splněná zkouška nejméně IPO3, ZV3 či SchH3 a úspěšně
obhájená na výběrovém závodě pro MR nebo MS se nahrazuje zněním:
- pro titul v. – všestranný: splněná zkouška nejméně IPO3, ZV3 či SchH3 a úspěšně
složená zkouška na závodě národního významu (CACT, VZ, MR, MS)
- pro titul z. – záchranář: 3 různé splněné zkoušky druhého stupně nejméně ze dvou
různých záchranářských disciplín se doplňuje na znění:
- pro titul z. – záchranář: 3 různé splněné zkoušky druhého stupně nejméně ze dvou
různých záchranářských disciplín nebo získaný atest Ministerstva vnitra nebo splněná
zkouška na VZ, MR, MS.
Nově se zařazuje:
- pro titul o. – obedience: 2x splněná zkouška OB3 minimálně na VD, z toho minimálně
jednou na závodě
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Návrh doplnění podmínek pro udělení titulu Klubový šampion práce
Doplnění o Klubový šampion práce pro kategorii Obedience.
podmínky: 4x splněná zkouška OB3, z toho 2x minimálně na VD a 2x na závodech
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Předsedkyně klubu seznámila přítomné s návrhy pana Sklenáře
1) zrovnoprávnění vyštěpených tervuerenů
2) povinné testy DNA do chovu a provedení zpětně u chovných zvířat
3) iniciovat opatření proti chovu bez PP a kříženců
Návrhy byly přečteny a prodiskutovány, členská schůze a ani výbor Klubu nemá pravomoce
na tyto změny.
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Změna organizačního řádu
změna bod 3.3 – nové znění:
Členství v Klubu je podmíněno zaplacením účelového příspěvku na daný rok do data členské
schůze. Pokud bude členská schůze pořádána po 28.2. daného roku, pak je nutné účelový
příspěvek zaplatit do 28.2. daného roku.
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Zapsala: Blanka Poláčková

