ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 11.02.2012 v Praze - Chodově
Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Ing. Marcela Červená
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Za výbor omluveni:
Jana Kočová
Za KRK přítomni:
Tereza Horová
RNDr. Daniela Horáková
Markéta Košinová
Za chovatelskou komisi přítomni:
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Zuzana Mrňáková
Martina Hodková
Počet přítomných členů KCHBO: 35
Program:
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2012 (15-ti minutová pauza)
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu a komisí
4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2012
5) Zhodnocení činnosti našich členů od Australských ovčáků za rok 2011
6) Volby – ekonoma, výstavního referenta, hlavního poradce chovu a poradce chovu pro
tervuereny a laekenoise a poradce chovu pro malinoise a australské ovčáky
7) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny (zpráva výstavního referenta)
8) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny (zpráva výcvikové komise)
9) Akce na rok 2012
10) Změny v řádech
a) povinná DOV (dědičné oční vady) pro BO – změna v závislosti na schůzi CMC
b) povinná DLK (dysplazie loketního kloubu) pro AUO a BO – změna v závislosti na schůzi
CMC + povinná SA
c) změny v podmínkách pro selekci a Klubové championy
d) další změny v řádech – OŘ, ZŘ, KŘ
11) znovupřijetí do Klubu paní Ivy Kuncmanové
12) Přijetí pana Martina Švece za člena KCHBO
13) Různé a diskuse

Bod 1) Zahájení v 9.30 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.
Schválení programu schůze:
Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 2) Volba mandátové a návrhové komise
Volba do komisí:
Volební a mandátová: Jašková Zuzana, Baumgartnerová Petra, Somrová Jana
Návrhová: Dvořáková Radka, Pelcová Šárka, Křemenová Hana
Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Příchod 2 členů 10.00
Příchod 1 člena 10.30
Bod 3) Zprávy komisí, poradců a členů výboru (viz přílohy)
a) Zpráva předsedkyně klubu
b) Zpráva jednatelky klubu
c) Zpráva ekonomky klubu
d) Zpráva hlavní poradkyně chovu, poradkyně pro tervuereny a laekenoise
e) Zpráva poradce chovu pro groenendaely
f) Zpráva poradce chovu pro malinoise
g) Zpráva poradce chovu pro australské ovčáky
h) Zpráva revizní komise
Členská schůze bere na vědomí uvedené zprávy
Přepočet členů - 38
Bod 4) Rozpočet klubu na rok 2012
Schválení rozpočtu na rok 2012, který je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 37

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Bod 5) Zhodnocení činnosti našich členů od Australských ovčáků za rok 2011
Předsedkyně Klubu seznámila přítomné členy o činnosti našich členů od Australských ovčáků.
Splnili uspořádání akcí dle dohody z minulé členské schůze. Akce byly bezproblémové, pěkně
zorganizované. Více se i zapojili do běžné pracovní agendy Klubu. Také počet Australských
ovčáků, kteří se zúčastnili popisných přehlídek a povahových testů se výrazně navýšil, stejně
tak i počet odchovaných vrhů prostřednictvím KCHBO. Výbor byl s jejich činností spokojen,
proto nenavrhuje žádné změny. I do budoucna počítá s jejich zapojením do chodu Klubu.

Bod 6) Volby do funkcí – výbor: ekonom, výstavní referent, hlavní poradce chovu a
chovatelské komise: poradce chovu pro Tervuereny a Laekenoise, poradce chovu pro
Malinoise a poradce chovu pro Australské ovčáky
Paní Janu Kočovou navrhl výbor s jejím souhlasem na kandidátní listinu na funkci ekonoma.
Vzhledem k tomu, že paní Jana Kočová není na schůzi přítomná, dává výbor hlasovat o
souhlas, aby její jméno bylo na kandidátní listině.
Pro: 38

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Kandidáti výboru na volné funkce:
Ekonom: Jana Kočová
Výstavní referent: Ing. Iva Baráková
Hlavní poradce chovu: Hana Pisarčíková
Poradce chovu pro Tervuereny a Laekenoise: Hana Pisarčíková
Poradce chovu pro Malinoise: Zuzana Mrňáková
Poradce chovu pro Australské ovčáky: Martina Hodková
Kandidáti z pléna na volné funkce:
Nikdo neprojevil zájem a ani nebyl navržen. Vyhlášena 10 minutová pauza pro sečtení hlasů.
Výsledek tajného hlasování:
Bylo vydáno 38 lístků, 37 lístků se vrátilo zpět, z toho 1 lístek byl neplatný.
Počet platných lístků 36.
Ekonom: Jana Kočová – 36-0-0 schváleno
Výstavní referent: Ing. Iva Baráková – 35-0-1 schváleno
Hlavní poradce chovu: Hana Pisarčíková – 31-0-5 schváleno
Poradce chovu pro Tervuereny a Laekenoise: Hana Pisarčíková – 35-0-1 schváleno
Poradce chovu pro Malinoise: Zuzana Mrňáková – 35-0-1 schváleno
Poradce chovu pro Australské ovčáky: Martina Hodková – 35-0-1 schváleno
Bod 7) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Byly předány poháry a diplomy přítomným majitelům psů, kteří v roce 2011 dosáhli titulu
Klubový šampion krásy KCHBO. Titul získali:
Groenendael: s.Ch. Bianca Balpoa
Malinois: Cherry Kwanah
Tervueren: s.r. T.s. Int.Ch. Unai Unique z Kovárny
Nejúspěšnější BO a AO v kategoriích TOP-TEN (viz. zpráva výstavního referenta) BO/AUO
Dospělí: s.r. T.s. Int.Ch. Unai Unique z Kovárny / JCh. Hearthside Lady Gi
Mladí: Ch. Mawi Dog Arabat / Ch. Bred Srdcové eso
Veteráni: Int.Ch. Cron del Segadal / Laverton Bilitis
Chovné feny: P.E. Ch. Adafy Oridix / Heartside Made Ya Giggle
Plemeníci: pE Ch. Blackwater´s Blue Ocean / Ch. Crofton Kid You Not

CHS: z Kovárny/ Srdcové eso

Bod 8) Kluboví šampioni práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Klubový pracovní šampioni – všestranný výcvik: Agin Nauru a Ronn z Hückelovy vily
Pes roku (viz příloha)
Coursing: Bloom de Glint Kawai Kaito, BOM, Pavlína Šrámková
Dogdancing: Daffy Novterpod, BOM, Miloslava Beranová
Mondioring: Pollo z Hückelovy vily, BOM, Pavla Gorčáková
Obedience: Bloom de Glint Kawai Kaito, BOM, Pavlína Šrámková
Pasení: Jamma Simply Divine, BOM, Monika Prokopová
Všestranný výcvik: Ronn z Huckelovy vily, BOM, Petra Krutišová
Záchranářský výcvik: Frisbee Marko Gero, BOM, Kateřina Staňková
Bod 9) Akce na rok 2012
Předsedkyně klubu seznámila členskou základnu s plánem akcí KCHBO na rok 2012
Popisné přehlídky a povahové testy:
01.05.2012 PP+PT Záměl
09.06.2012 PT Mladá Boleslav (pro zahr. zájemce o selekci, bez nepovinných cviků)
09.09.2012 PP+PT při KV Morava
podzim 2012 PP+PT Kralupy nad Vltavou
Výstavy:
09.06.2012
10.06.2012
08.09.2012

Klubová výstava BO a AO Ml.Boleslav
Speciální výstava BO + Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz AO Ml.Boleslav
Klubová výstava BO bez titulu Klub.vítěz, Zbraslav u Brna

Výcvikové akce:
27.4.-30.4.2012
28.-29.04.2012
13.05.2012
23.-24.06.2012
Červenec 2012
01.09.2012
08.09.2012
20.-21.10.2012
podzim 2012

Obranářský víkend, Záměl
16.Mistrovství ČR BO v Agility, Skochovice
3. Open Air Mistrovství BO v agility a 3. Mistrovství AO v agility,
Opatovice nad Labem
Retrobelge Mondioring Cup, Veselí nad Lužnicí
tábor pro BO a AO Stará Paka
Otevřený šampionát KCHBO
3.Mistrovství ČR BO a AO v Obedience, Zbraslav u Brna
1.Mistrovství ČR BO v Mondioringu, Veselí nad Lužnicí
3.Mikulášské závody v Obedience, Petrovice n/O.

Další akce budou operativně upřesněny na webu KCHBO. Výbor zároveň prosí členy o pomoc
s uspořádáním dalších výcvikových akcí (výcvikových dní, seminářů, víkendů, závodů či
zkoušek).
Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 3

Schváleno

Bod 10) Změny v řádech
Vzhledem k tomu, že Kluby pro jedno plemeno musí mít shodné podmínky pro chov a na
schůzi CMC byly schváleny povinné vyšetření DLK a SA, nenavrhuje chovatelská komise
vyšetření na dědičné oční vady (DOV) jako povinné vyšetření. Ale bude toto vyšetření
podporovat zvýšenými dotacemi ze Zdravotního programu (tzv. bonusová vyšetření). Také se
pokusí domluvit provedení vyšetření na popisných přehlídkách KCHBO, toto však bude
podmíněno dostatečným zájmem přihlášených psů a také časovým možnostem
veterinárního lékaře, který vyšetření provádí.
Chovatelská komise tedy navrhuje povinné RTG vyšetření na DLK a SA, ale jen s omezením,
že do chovu nepůjde nejvyšší stupeň (DLK 3, SA 4). Žádné další podmínky zatím nestanovuje,
protože není známo jak budou vyšetření vycházet. Proto určuje monitorovací období
(nejlépe 2 roky) po kterém se vyhodnotí výsledky a upřesní se podmínky, za jakých budou
postižená zvířata použita v chovu.
Změna ZŘ:
Zařazení povinného RTG vyšetření na DLK a SA (dysplazie loketního kloubu a spondylartrózy
páteře) pro belgické ovčáky narozené od roku 2012.
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 5

Schváleno

Z chovu budou vyřazující nejtěžší stupně postižení, tj. DLK – 3.stupeň a SA – 4.stupeň.
Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 3

Schváleno

CHK zapracuje uvedené změny ohledně DLK a SA do Zápisního řádu.
Bonusová vyšetření ve zdravotním programu – směrnice
Jedno bonusové vyšetření bude platit za dvě nepovinná vyšetření v rámci zdravotního
programu. Bude možné tedy uplatnit slevu na rodokmeny štěňat nebo slevu na popisnou
přehlídku a povahový test již za jedno, tzv. bonusové vyšetření. Zde by měla být taková
vyšetření, která nejsou povinná, zároveň však jejich monitoring chceme podpořit.
Pro BO: vyšetření na dědičné oční vady
Pro AO: vyšetření RTG DLK a OCD
Jelikož se jedná o směrnici, má výbor mandát ji měnit (doplňovat) dle aktuální situace.
Změna podmínek pro udělení titulu Klubový šampion práce:
Přidány další kategorie, kde je možné získat titul Klubový šampion práce.
Úprava podmínek pro jednotlivé kategorie:
všestranný výcvik: jedna zkouška třetího stupně (IPO3, ZVV3, T3) a dvě zkoušky
druhého stupně + účast na MR všech plemen, MS FCI, MS BO se splněným limitem
zkoušky a nebo účast na MR BO s výslednou známkou nejméně VD

záchranářský výcvik: tři zkoušky druhého stupně + účast na MR nebo MS všech
plemen se splněným limitem zkoušky
agility: 4x splněná zkouška A3 bez trestných bodů + účast na MR všech plemen, MS
FCI, MR nebo MS BO
mondioring: složená zkouška třetího stupně + účast na MR nebo MS BO, MS všech
plemen se splněným limitem zkoušky
obedience: 4x splněná zkouška OB3, z toho 2x minimálně na VD a 2x na závodech +
účast na MR nebo MS BO, MR všech plemen, MS FCI se splněným limitem zkoušky
dog dancing: MoD2 + účast na MR všech plemen se splněným limitem zkoušky
pasení: IHT TS3 + účast na MR všech plemen nebo MS FCI se splněným limitem
zkoušky
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 5

Schváleno

Doplnění podmínek pro udělení titulu Klubový šampion krásy:
Upřesnění zkoušky z výkonu – „za zkoušku z výkonu se nepovažuje test vloh ani
canisterapeutická zkouška“
Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 4

Schváleno

Změny v Řádu pro provádění PP, PT a selektivní chovnosti
Část 3. Selektivní chovnost, B. PRACOVNÍ SELEKCE PODLE FENOTYPU
Sjednocení základních podmínek selekce práce, tak aby byly základní podmínky stejné jako u
selekce krásy :
- vyhodnocené rentgenové vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu s výsledkem 0/0 (FCI A)
- pro belgické ovčáky: vyhodnocené vyšetření očí s celkovým výsledkem „prostý“, ne starší
12-ti měsíců, od veterinárního lékaře z ČR s oprávněním VK tyto vyšetření provádět.; pro
australské ovčáky: vyhodnocené vyšetření očí na všechny požadované nemoci pro základní
chovnost s výsledkem „negativní“ (bez postižení)
- splnění povahového testu, s minimálním počtem 80 bodů
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 5

Schváleno

Změny v Řádu pro provádění PP, PT a selektivní chovnosti
Úprava zkoušek potřebných pro selekci práce a přidány nové selekce (d., m., h.):
- pro titul v. - všestranný: jakákoliv splněná zkouška třetího stupně podle zkušebního řádu
IPO, NZŘ, TART nebo složená zkouška na závodě národního nebo mezinárodního významu
(CACT, CACIT, VZ, MR, MS)
- pro titul z. - záchranář: 2 splněné zkoušky druhého stupně ze dvou různých záchranářských
disciplín, atest Ministerstva vnitra nebo splněná zkouška na VZ, MR, MS.
- pro titul a. - agility: 4x splněná zkouška A3 na V (výborně)
- pro titul o. - obedience: 2x splněná zkouška OB3 minimálně na VD, z toho minimálně
jednou na závodě

- pro titul d. - dog dancing: splněný titul MoD v příslušné kategorii (Master of Dancing A)
- pro titul m. - mondioring: splněná zkouška mondioring 3
- pro titul h. - pasení: splněná zkouška IHT TS 3
a doplnění nových selekcí do bodu názvu bodu B) PRACOVNÍ SELEKCE DLE FENOTYPU a bodu
C) SELEKCE PODLE GENOTYPU – PLEMENÍK (PLEMENNÁ FENA) ELITY
Pro: 34

Proti: 1

Zdržel se: 3

Schváleno

Změny v ZŘ
Úprava bodu 3.3 ZŘ upřesnění formulace ohledně příbuzenské plemenitby (pro větší
srozumitelnost):
3.3
Z hlediska stupně příbuznosti jsou rozeznávány následující plemenitby:
- nepříbuzenská, či cizorodá plemenitba je spojení dvou jedinců téhož plemene,
kteří spolu nejsou příbuzní do 4.generace předků
- osvěžení krve je jednorázové přilití krve do krevní linie upevněné příbuzenskou
plemenitbou
- střední příbuzenská plemenitba je plemenitba mezi příbuznými 3. a 4. stupně
(podléhá schválení poradcem chovu). Vyšší podíl střední příbuzenské plemenitby
podléhá schválení poradcem chovu a to v případě, kdy se v rodokmenu
potencionálních štěňátek vyskytuje společný předek nejméně jednou na
2.generaci a zároveň nejméně jednou na 3.generaci předků (tj.například 2/3, 3/2,
2/3/3, ale například i 2/3/4)
- úzká příbuzenská plemenitba (incest), tj. spojení mezi rodiči a dětmi, mezi
prarodiči a vnoučaty, či mezi sourozenci a polosourozenci, tedy sourozenci 1. a
2.stupně v přímé či boční linii podléhá schválení chovatelské skupině a to na
základě odůvodnění návrhu chovatele či poradce chovu.
Pro: 38

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Změny v ZŘ
Nový bod 3.12 ZŘ
Pokud má klub k dispozici DNA profil obou rodičů jedince, je jeho majitel povinen nechat
provést srovnání – ověření původu.
Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 4

Schváleno

12.30 odchod 1 člena – 37 členů
Změny v ZŘ
Úprava bodu 4.4. ZŘ - upřesnění maximálního věku pro prodloužení chovnosti
prodloužení chovnosti může platit pouze na 1 vrh, max. dnem dosažení věku 9 let
(doba krytí)
Pro: 33

Proti: 1

Zdržel se: 3

Schváleno

Drobné úpravy Zápisního řádu:
- Úprava bodu 5.1 b) ZŘ výměna slovního spojení „druhého klubu“ za „jiného klubu
zastřešujícího dané plemeno“.
Nový text:

b)
jedinci chovní - tj. jedinci, jejichž výsledek z popisné přehlídky je "Chovný" a splnili
další podmínky chovnosti a jedinci uchovnění dle podmínek jiného klubu zastřešujícího dané
plemeno.
a bodů d) e) f) vypustit písmenka selekcí, které jsou uvedeny v závorce
- Úprava bodu 4.2
Vypuštění věty „Přeregistraci psa nebo feny mezi chovné jedince provádí na žádost majitele
plemenná kniha, u psů nejpozději před prvním krytím rokem uchovnění, u fen se přikládá PP k
přihlášce zápisu prvního vrhu feny.“ a nahrazení větou „Přeregistraci psa nebo feny mezi
chovné jedince provádí na žádost majitele plemenná kniha, pes se přeregistrovává rokem
uchovnění“
Pro: 36

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

12.35 odchod 2 členů
12.50 Přepočet hlasů – 35 členů

Řád pro provádění PP, PT a selektivní chovnosti
Vyloučení psa, pokud v průběhu celé akce
a) Napadne
Pro: 26

Proti: 1

Zdržel se: 8

Schváleno

Zdržel se: 17

Schváleno

b) Projeví přílišnou bázlivost
Pro: 18

Proti: 0

Doplnění bodu 2.5
Pokud pes v průběhu celé akce projeví přílišnou bázlivost či agresivitu vůči členům či
pomocníkům komise, nebo vůči vlastnímu psovodovi, pokud uteče a nedá se přivolat
psovodem ani na třetí povel (oslovení před povelem je možné), nebo pokud je pes
nepřirozeně apatický a vykazuje známky onemocnění nebo že je pod vlivem uklidňujících
prostředků, je z akce vyloučen. Může se zúčastnit další akce.

Změny v Řádu pro provádění PP, PT a selektivní chovnosti
Změna prováděcích pravidel u cviku 3 povahového testu – Odolnost proti střelbě
Cvik se hodnotí najednou pro skupinu (obvykle tří až pěti) psů. Psovodi stojí v řadě se svými
psy upoutanými na vodítko, které psovod drží nejméně 1m od úponu k obojku. Psovodi stojí
v dostatečných rozestupech od sebe.
Na pokyn vedoucího akce vyjde řada psovodu 10 kroků vpřed, během této chůze padne první
výstřel. Na další pokyn se otočí a vrací se na výchozí bod, kde se opět otočí a znovu se vydají

vpřed. Během druhé chůze vpřed padne druhý výstřel. Po druhém výstřelu se psovodi na
pokyn zastaví a setrvají v pozici do pokynu vedoucího akce.
V případě nejasné reakce si může komise vyžádat další výstřel.
Střelba se provádí zbraní ráže 6mm ze vzdálenosti 25m na osu řady a nebo zbraní ráže 9mm
ze vzdálenosti 50m na osu řady psovodů. Pes by měl být vůči výstřelům lhostejný.
Pro: 29

Proti: 2

Zdržel se: 4

Schváleno

Upřesnění podmínek do soutěže Pracovní pes roku
Majitel psa musí být členem KCHBO v roce za který podává přihlášku do soutěže
Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Změny v Organizačním řádu
Bod 1 gramatická chyba ve slově „mění“ (bylo měni)
Bod 2 e):
chov je umožněn i nečlenům Klubu za předpokladu sepsání časově omezené smlouvy s
Klubem, ve které se nečlen zejména zavazuje dodržovat řády a směrnice Klubu. 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 prokazatelně nedodržel podmínky již uzavřené smlouvy o poskytnutí
chovatelského servisu klubem KCHBO. Pokud chce nečlen, který prokazatelně porušil již dříve
uzavřenou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu, znovu takovou smlouvu s KCHBO
uzavřít, musí podat žádost o uzavření smlouvy k nejbližší Členské schůzi KCHBO. Tuto žádost
podá nejpozději měsíc před konáním Členské schůze výboru KCHBO. Výbor KCHBO je
povinen nečlenu odpovědět ve stanovené lhůtě 14 dnů od přijetí žádosti, že jeho žádost je
dodatečně zařazena na program Členské schůze.
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 3

Schváleno

3.5 Mezi základní práva členů Klubu patří:
a) účastnit se Členské schůze Klubu, akcí pořádaných Klubem a být volen do orgánů Klubu;
b) právo volit a být volen má pouze člen Klubu starší 18 let;
c) vlastnit průkaz člena Klubu;
d) požívat všech výhod poskytovaných Klubem, pokud plní podmínky, které jsou pro udělení
těchto výhod stanoveny;
e) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu;

Pro: 33

Proti: 2

Zdržel se: 0

Schváleno

Na základě odhlasování této změny nadále členů s právem hlasovat: 34 členů.

Bod 11) znovu přijetí do Klubu paní Ivy Kuncmanové
Dle zápisu z Členské schůze 2011 bylo rozhodnuto, že členství paní Ivy Kuncmanové projedná
další členská schůze, pokud se paní Iva Kuncmanová dostaví osobně. I přesto, že byla paní Iva
Kuncmanová o tomto informována a její přijetí do Klubu bylo zařazeno do programu členské
schůze, nedostavila se. Není tedy o čem jednat.
Pauza na oběd. Přepočítání přítomných členů s právem hlasovat ve 13.30 – 33 členů.

Bod 13) Přijetí pana Martina Švece do KCHBO
Pan Martin Švec žádal o přijetí do KCHBO už v roce 2011. Dle bodu 3.1. Organizačního řádu
Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v
rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto
případech rozhoduje o členství Členská schůze. Protože Martin Švec má rozhodnutím
usnesením předsednictva ČMKU zákaz hlásit psy na výstavy, vystavovat a vystupovat jako
handler na všech výstavách ve všech zemích FCI s platností od 1.5.2010 na dobu 2 let, tj. do
30.4.2012 jeho přijetí je podmíněno rozhodnutím Členské schůze. Byl tedy pozván na
členskou schůzi, aby zde bylo rozhodnuto o jeho žádosti. Loni se na členskou schůzi pan
Martin Švec nedostavil kvůli poruše auta. Na letošní schůzi se dostavil a přednesl svoji
žádost. Následně proběhla diskuze a bylo hlasováno o tom, kdo je pro přijetí pana Martina
Švece do KCHBO.
Pro: 7

Proti: 15

Zdržel se: 12

Nepřijat

Bod 14) Různé a diskuse
Předsedkyně Klubu podala informace o praktických otázkách při přeregistraci chovných
jedinců do Plemenné knihy a o podkladech pro vystavení průkazu původu.
13.50 přepočítání členů s právem hlasovat: 31 členů
Návrh paní Evy Hájkové, aby při hodnocení povahového testu v bodech 3-8 (mimo měření a
chování v kruhu) byl členem hodnotící komise rozhodčí z výkonu. Po diskuzi se tento bod
rozdělí pro hlasování do 2 části:
a) Jakýkoliv rozhodčí z výkonu (navrhla Eva Hájková)
Pro: 0

Proti: 23

Zdržel se: 8

Neschváleno

b) Rozhodčí z výkonu kde se hodnotí střelba (navrhl Zdeněk Volný)
Pro: 6

Proti: 16

Zdržel se: 9

Neschváleno

Nikola Kratochvílová požádala KCHBO o spolupráci při hromadných odběrech DNA na HSF4 v
UK na AHT pro Australské ovčáky. Klub informace zveřejní na svých stránkách po zaslání
podrobných informací.
Vzhledem k tomu, že se ve věci auditu účetnictví Klubových výstav Pohořelice 2008 a
Napajedla 2009 stále nedospělo k závěru, protože nebyly paní Monikou Tihelkovou potřebné
doklady, Revizní komise dala návrh, aby byl paní Monice Tihelkové dám termín pro dodání
těchto dokladů a to do 5.5.2012 (tj. termín MVP Praha kde budou i členky revizní komise a
lze se domluvit i na osobním předání). V případě, že do tohoto termínu doklady nedodá,
nebude již revizní komise čekat na jejich dodání a audit provede pouze s doklady, které již
má k dispozici a z těchto dokladů udělá vyúčtování akce. Výbor jí k tomuto dává mandát.

Zapsala Blanka Poláčková

