Zápis ze schůze Výboru KCHBO a pomocníků
dne 24.11.2012 v Hradci Králové
Přítomní členové Výboru, CHK a RK:
Simona Hurábová – předsedkyně klubu
Marcela Červená – jednatelka klubu
Iva Baráková – výstavní referent klubu
Tereza Horová – předsedkyně RK
Blanka Poláčková – PCH pro Groenendaely
Martina Hodková – PCH pro Australské ovčáky
Zuzana Mrňáková – PCH pro Malinoise
Hana Pisarčíková – PCH pro Tervuereny
Další přítomní:
Vilemína Kracíková, Eva Hájková, Jakub Štýbr, Jana Sommrová, Lenka Krejčová, Kateřina Čechová,
Marie Vágenknechtová
Nepřítomní omluvení:
Jitka Maroušková, Šárka Velčovská, Míla Fohl, Petra Baumgartnerová
Nepřítomní neomluvení:
Jana Kočová – ekonomka klubu, Pavlína Šrámková

VÝBOROVÁ SCHŮZE
1) Klub zakoupí další čtečku mikročipů tak, aby měl k dispozici dvě. Na akcích někdy potřebujeme i tři
a půjčovat si je není vždy jednoduché. Zodpovídá: Hurábová
2) Nabídka od firmy Vladimír Pasler na slevu při hromadném odběru čteček a poptávka po inzerci.
Pokusit se vyměnit inzerci na webu KCHBO za slevu pro členy KCHBO na nákup čtečky (bez nutnosti
hromadného odběru). Zodpovídá: Pisarčíková
3) KCHBO došla pozvánka na oslavu 20.výročí ČMKU. Za KCHBO se zúčastní Hurábová.
4) Koncept členské schůze
- Zvážit možnost pořádání ČS jedenkrát za 2x roky s tím, že by byl výbor pověřen průběžným
zapracováním změn řádů vyplývajících z vyšších zákonných norem (řádů ČMKU, FCI a zákonů
a směrnic ČR).
- To by znamenalo sladit volební období
- V mezidobí (1x ročně) svolat schůzi výboru, CHK a lidí kteří se podílejí na chodu klubu
5) Řády a směrnice, smlouvy
- Všichni členové výboru a CHK si důkladně přečtou všechny klubové normativy a zašlou
připomínky na jejich změny předsedkyni tak, aby se před projednáním na nejbližší ČS daly
nechat přezkoumat právníkovi – termín do konce roku 2012.
- Návrh vytvořit vzorové smlouvy pro použití pro členy KCHBO – Smlouva o zapůjčení chovné
feny, Smlouva o zapůjčení chovného psa, Kupní smlouva, Smlouva o rezervačním poplatku,

Smlouva o krytí (tak, aby chránila majitele krycího psa před neplacením krycích poplatků),
Smlouva o chovu pro nečlena – smlouvy vytvořit ve spolupráci s právníkem.

6) PP a PT
- V letošním roce se jich zúčastnilo velké množství psů, toto množství se dá jen velmi těžko
zvládat
- Každý účastník komise musí znát důkladně řády!
- Sporné případy řešit se všemi zúčastněnými poradci a rozhodčími, kteří posuzují akci
- Popiska: projednávány možnosti zjednodušit vs. nechat tak jak je? Ve zjednodušené: foto –
hlava + postoj, posouzení vylučujících vad, barvy oka, tvaru a nesení ocasu, měření,
posouzení znaků, plus největší přednosti a největší nedostatky. Vyzkoušet nanečisto, zda by
toto vedlo k úspoře času. K úspoře času by mohlo vést i focení psů mimo kruh.
- Povahový test dobrovolný, stávající cviky, jen zaměnit bodové hodnocení za slovní (V, VD,
D…) a rozsekat na několik hodnocených částí, např. socializace, rušivé vlivy, střelba,
motivovatelnost a chuť do práce, dořešit co se cviky v kruhu. Každopádně potřebuje PP a PT
dopracovat prováděcí ustanovení, která v některých případech nejsou dostatečná.
7) Účetnictví klubu:
Vyžaduje profesionální přístup, nelze očekávat, že mezi členy najdeme takové, kteří budou ovládat
zpracování účetnictví pro neziskové organizace a zároveň budou chtít kandidovat na místo ekonoma
a účetnictví dělat ve volném čase. Výbor se shodl na nutnost jít cestou většiny dalších klubů, tj.
najmout na účetnictví živnostníka (firmu), která se zpracováním účetnictví živí, tj. profesionalizovat
tuto práci a eliminovat tak možné chyby. Tento zpracovatel by měl pro klub také připravit pravidla
(směrnici) o způsobu vyúčtování akcí, cesťáků a dalších výdajů. Funkce ekonoma ve výboru by mohla
zůstat i nadále, měl by za úkol komunikovat se zpracovatelem účetnictví, zasílat mu rozklíčování
výpisů (která platba za co), hlídat, zda jednotlivá vyúčtování byla odevzdána včas a tvořit rozpočet a
finanční zprávu. Případně by mohl mít ještě i jiné (s ekonomickým provozem nesouvisející)
povinnosti.
8) Web KCHBO:
- připravit překlad do AJ – pouze základní verze stránek, tj. kontakty, akce klubu, odkaz na
databázi a nakryté feny a narozená štěňátka (p. Celého bude kontaktovat H. Pisarčíková
s prosbou o založení AJ sekce, následné překlady ve spolupráci s M. Hodkovou)
- je nutné sehnat dalšího člověka na doplňování webu KCHBO. V současné době jej připravují
dvě osoby a zřídka třetí, to není dostačující. Web běží na platformě redakčního systému.
- zařadit sekci Články z akcí, prosíme všechny pořadatele akcí případně další členy o zaslání
článků a postřehů z akcí včetně fotek (ideálně formát PDF, nebo alespoň text ve Wordu a
fotky v JPG), nemusí to být jen z klubových akcí
9) Scan historických materiálů a jejich následná skartace
- budou se vyřazovat staré materiály z PK, pokud má klub zájem, může je získat
- máme stovky starých karet svodů, bonitací, psi již dávno nežijí, ale je škoda tyto materiály
vyhodit. Výbor by rád zajistil jejich nascanování a elektronickou archivaci před jejich skartací.
Vyzvat členy, zda by mohli se scanováním pomoci.

10) Přerozdělení funkcí ve výboru
- jednatelka převezme zasílání legitimací + základních uvítacích materiálů pro nové členy, zvážit
možnost elektronického zasílání pro ty členy, kteří si to přejí
11) Sada materiálů pro nové členy
- připravit sadu materiálů pro nové členy, měla by obsahovat standard plemene, všechny
platné klubové řády a směrnice, adresy klubových funkcionářů a jednotlivých zodpovědných
za výcvikové sekce, klubové akce, odkaz na databázi a web klubu, zkrácené podmínky
uchovnění, informace k DNA profilům.
12) Standardy AUO a BO
- intervenovat znovu na ČMKU ohledně opravy chyb, které se v českém překladu vyskytují.
Zodpovídá: Pisarčíková (BO), Hodková (AUO)
13) Rozpočet KCHBO
- Klub během posledních několika let našetřil množství finančních prostředků. Jelikož nemá
smysl jejich další kumulace, navrhuje výbor pro 2013 sestavit rozpočet, který nebude
vyrovnaný, ale bude mít větší výdajovou část. Zvýšené výdaje použít účelně především na
propagaci plemene a členů klubu, tj. rozšiřování databáze, webu, zahraniční rozhodčí pro
vrcholné akce klubu (i výcvikové), hodnotné ceny na akcích, propagace klubu a chovatelů
chovajících prostřednictvím klubu, zdravotní program, atd.

SPOLEČNÁ SCHŮZE POMOCNÍKŮ, VÝBORU A CHK

1) Výročí klubu
V roce 2013 bude mít klub 25 let výročí od založení. Úkol pro všechny: vymyslet nějaký vhodný
upomínkový předmět, který by se mohl rozdávat na klubových akcích. Předmět by měl být ideálně
skladný a nepříliš těžký, nerozbitný (z důvodů transportu a skladování)
2) Akce klubu
Výstavy:
Klubová a speciální pro BO i AUO 08.-09.06.2012 Mladá Boleslav – zodpovídá Vilemína Kracíková
Klubová bez titulu klubový vítěz pro BO i AUO 14.09.2012 ideálně Morava, v jednání Třebíč nebo
Zbraslav, zodpovídá Eva Hájková
Klub byl osloven možným sponzorem na letenku pro rozhodčího AUO z USA. V případě sponzorského
příspěvku kolem 20.000 Kč rádi pozveme na posuzování rozhodčího ze země původu plemene.
Doplatek do ceny letenky nebude o moc vyšší, než v případě evropského rozhodčího. Zodpovídá
Martina Hodková.
Mondioring:
V letošním roce se konal první ročník MČR BO v Mondioringu, pořádání se ujal Míla Fohl. Pro rok
2013 se z osobních důvodů omluvil a navrhl jako pořadatele Mílu Gondekovou.
Klub má zájem, aby akce proběhla i v příštím roce a letech následujících, vyžaduje zahraničního
rozhodčího a figuranta. Klub na akci přispěje jako letos. Klub bude kontaktovat paní Gondekovou,
aby se dohodly podrobnosti. Zodpovídá: Hana Pisarčíková

Obedience:
Při červnové KLV nebo SV udělat otevřený závod.
Při podzimní KLV udělat MČR BO a AUO v Obedience. Pozvat zahraničního rozhodčího a zvážit
uspořádání semináře na druhý den.
Zodpovídá: Hurábová + Vágenknechtová
Agility:
Mistrovství by mělo být jen jedno. T.č. probíhají dvě, klub by měl podporovat jen to svoje. Závody
přejmenovat tak, aby nevznikal chaos (šampionát je ekvivalent slova mistrovství). Ostatní závody,
které jsme pořádali jako klub, by mohly nést název „xy Speciál“, být otevřené pro všechna plemena, a
sloužit pro hodnocení Agility psa roku (bylo by pak objektivnější, nebylo by třeba toho, aby majitel
zasílal výsledky) a také případně pro kvalifikace na MS BO.
Mistrovství pořádat při KLV z důvodů velkého množství diváků a skvělé prezentace plemen i mezi
laickou veřejností a začátečníky. Mistrovství by bylo jen pro BO a AUO, otevřený závod je možné
pořádat druhý den. Pozvat zahraničního rozhodčího. Nabídka organizace „na klíč“ za výhodných
podmínek. Zodpovídá: Jakub Štýbr
Obranářský víkend:
Bude v termínu 7.-12.05.2013, místo v jednání, Záměl není k dispozici (vyhořel). Zodpovídá: Lenka
Krejčová
Školení obedience:
Zimní školení bylo pro zdravotní indispozici lektorky odloženo. Nový termín plánovaný na jaro, lektoři
z Německa. Zodpovídá: Vilemína Kracíková
Pasení:
Možnost víkendového školení, případně zakončeného zkouškami prověří Jana Sommrová a Marie
Vágenknechtová.
Stopařský seminář:
Cca podzim, s Antonínem Júnem, zodpovídá: Lenka Krejčová
Další školení:
Nabídka od Ireny Kadlecové: 12.-13.01.2013 pozitivní motivace, cvičení na míčích a příprava na
výkon, začátkem května stopy a poslušnost
Popisky + povaháče:
Na jaro Moravu – dořešit kde, ideálně někde na pomezí severní a jižní Moravy, klub má nabídku
areálu Suchdol nad Odrou (severní Morava, kousek od Nového Jičína)
08.05.2013 při výcvikovém víkendu (Čechy)
08.06.2013 při KLV a SV Mladá Boleslav (jen pro účastníky selekce)
15.09.2013 při KLV Morava (místo bude upřesněno)
19.10.2013 Ratenice (možnost uspořádat popisku v hale při nepřízni počasí)
Členská schůze :
8. nebo 9.2. – musíme najít nové prostory, pův.restaurace v Praze změnila majitele

3) Ceny na akce
Jakub Štýbr navrhl pro vrcholné (mistrovské) akce pokusit se zajistit zajímavé věcné ceny (např.pro
Agility tunel, pro Obedience skládací překážku, atd)

4) Výstavy
V roce 2012 došlo ke skandálním posunům v obsazení mezinárodních a národních výstav rozhodčími.
Velmi často nebyly respektovány návrhy klubu a to i tehdy, pokud byl navržen rozhodčí, který by
pořadatele vyšel velmi levně (malá vzdálenost od výstavy, bez nutnosti přespávání, atd). Co je horší,
velmi často docházelo k tomu, že na výstavě nakonec nebyl rozhodčí avizovaný v propozicích, což je
vlastně podraz na platící vystavovatele, kteří své psy právě nejčastěji hlásí podle toho, jaký je
avizovaný rozhodčí. Tyto změny nastávaly bezdůvodně, ze strany pořadatele, aniž by se rozhodčí
např. zranil nebo jinak odřekl účast. Žádný pořadatel se také nepokusil kontaktovat klub s dohodou o
fin. příspěvek na rozhodčího a v okamžiku, kdy se klub o výměně dozvěděl, již neměli pořadatelé
zájem o žádnou dohodu.
Celá situace vede k tomu, že naše plemena stále častěji posuzují allroundi, nutno přiznat, že to není
ku prospěchu plemene (často mají čekatelství šampionátu psi a feny, kteří na klubových výstavách od
zahraničních specialistů získávají třeba jen známku Dobrá). Kromě toho se konkrétně u BO stalo, že
jeden rozhodčí posuzoval dokonce tři MVP a NVP v rozmezí pouhých 3,5 měsíců.
V roce 2013 by pořadatel MVP a NVP měl dodržet rozhodčí uvedeného v propozicích. Neměl by jej
vyměnit, pokud k tomu nemá vážný objektivní důvod (např. zranění rozhodčího). Na druhou stranu se
už pořadatelé vůbec nemusí řídit vůlí klubů.
Jelikož výstavy ovlivňují značně směr plemene, bude KCHBO kontaktovat alespoň pořadatele
mezinárodních výstav, kde je předpoklad většího obsazení kruhů s tím, že se pokusí dohodnout
dopředu na specialistovi i za podmínek jistého doplatku ze strany klubu. U Národních výstav není
taková dohoda zřejmě realistická, jejich obsazení je nižší.
Zodpovídá: Iva Baráková

5) Ročenka
Řešíme stále stejný problém, materiálů na zpracování je přehršel, v klubu se angažuje jen minimum
lidí, bohužel plné nasazení není ani v rámci výboru či CHK. Pár členů klubu je pak logicky zavaleno
prací a nezbývají mu kapacity na tvoření něčeho dalšího.
Výboru se přihlásila Jana Sommrová s nabídkou ročenku zpracovat. Je třeba, aby jí všichni členové
výboru a CHK naposílali materiály. Během prosince 2012 by měla vyjít ročenka s daty z roku 2011 a
v březnu 2013 po členské schůzi pak ročenka s daty z roku 2012. Omlouváme se členům za značný
časový skluz, bohužel dny nikoho z nás nejsou nafukovací :-(
Časopis je našim dlouhodobým problémem a je třeba tento problém zásadně řešit.

6) Připomínky k PT
Na základě průběhu inovovaného PT v roce 2012 přednesla Kateřina Čechová připomínky:
- bylo by vhodné zařadit cvik aportu až na konec. Původně byl na začátku proto, že po něm
následovala střelba, tak aby nebyl střelbou ovlivněn. Dnes je střelba bokem základních cviků,
proto k tomu není důvod. Majitelé psů se pak často vymlouvají, že jejich pes zareagoval
špatně, protože např. koukal na odložený aport na stole.
- Dopracovat prováděcí ustanovení u aportu, není řešená cesta zpět s aportem, zvážit bodové
srážky za použití vodítka
- Přivolání psa do skupinky – dopracovat prováděcí ustanovení když pes běží rychle, ale oběhne
- Obecně se v PT počítá hodně jen s bázlivými reakcemi, často chybí body v prováděcím
ustanovení pro útlumové chování nebo pro chování psa, který se prostě chce jen určitému
podnětu vyhnout (bez známky agresivity či strachu). Je třeba znovu projít a doplnit prováděcí
ustanovení.

-

-

U rušivých vlivů by se mělo více hodnotit ne to, zda se pes lekne (úlek je do jisté míry
naprosto fyziologická reakce psa, který se s daným podnětem setkal poprvé), ale to, jak je
schopný situaci řešit a jak rychle se z úleku vzpamatuje – viz např. Finský test.
U střelby je třeba do prováděcích ustanovení doplnit srážky za pomoc psovoda tělem nebo
povely

