ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 15.02.2014 v Praze 9
Za výbor přítomni:

Iva Baráková
Jana Turková
Hana Pisarčíková
Za výbor omluveni pro nemoc:

Marcela Červená
Tereza Horová
Za KRK přítomni:

Martin Starec
Marie Vágenkechtová
Za KRK omluveni:
Šárka Hájková
Za chovatelskou komisi přítomni:
Hana Pisarčíková
Martina Hodková
Za chovatelskou komisi omluveni pro nemoc:

Blanka Poláčková
Simona Hurábová
Počet přítomných členů KCHBO: 16 + 2 v zastoupení (plná moc)
Program:
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2014 (15-ti minutová pauza)
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2014
5) Mimořádné volby – předseda klubu
6) Změny v řádech
7) Akce na rok 2014
8) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
9) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
10) Různé a diskuse

Bod 1) Zahájení v 10.30 hodin. HPCH klubu přivítala všechny přítomné, omluvila
nepřítomnost odstupující předsedkyně a dalších nemocných členů výboru a komisí.
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.

Bod 2) Volba návrhové a mandátové a volební komise
Kandidáti do Návrhové komise: Jana Prokešová, Iva Baráková, Tomáš Panský
Mandátová a volební komise: Martina Hodková, Petra Kochová, Zuzana Jašková
Schválení Návrhové a Mandátové a volební komise
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno

Schválení navrženého programu schůze:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
ČS bere na vědomí, že zprávy výboru a komisí, výstavního referenta budou přílohou zápisu
z ČS a budou zveřejněny na webu KCHBO.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno

Bod 4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2014
Zpráva o hospodaření bude zveřejněna po jejím závěrečném – po doložení posledních
chybějících podkladů.
Ekonomka klubu přednesla návrh rozpočtu na rok 2014, který je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

11,05 příchod 2 členů, zvýšený počet hlasujících členů na 20.
Bod 5) Mimořádné volby – předseda KCHBO
Dosavadní předsedkyně klubu Tereza Horová rezignovala na svou funkci z rodinných důvodů.
Je ale ochotná pomoci klubu jako sportovní referent
Přesunutí bodu hlasování o předsedovi a sportovním referentovi na konec schůze, po bodu
různé.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno

11,20 příchod dalšího člena, zvýšený počet hlasujících členů na 21

Bod 6) Změny v řádech
a) Změny v OŘ
Zastupitelnost členů při hlasování na členské schůzi: Návrh zahrnout do OŘ klauzuli, že člen
musí hlasovat osobně (není zastupitelný)
Pro: 12
Proti: 7
Zdržel se: 2
Schváleno

Úprava bodu 1 - Změna adresy sídla klubu – dle předsedy (technická změna)
Úprava bodu 7 – upravit větu „Problematiku rozdělení kompetencí a funkcí ve výboru řeší
příloha Organizačního řádu – Vnitřní směrnice KCHBO číslo 1/06“ na : větu „Problematiku
rozdělení kompetencí a funkcí ve výboru řeší příloha Organizačního řádu – Vnitřní směrnice
KCHBO.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

b) Směrnice Rozdělení funkcí ve výboru KCHBO
Aktualizace čísla směrnice při její změně.
Výstavní referent – odebrat „zajišťuje klubovou a speciální výstavu“
Přidat novou funkci: Sportovní referent s náplní:
- přijímá žádosti o přiznání titulu Klubový šampion práce a vede jejich evidenci
- na členské schůzi předává ceny za Klubového šampiona práce
- přijímá žádost o přiznání selekce práce a vede jejich evidenci
- ve spolupráci s dalšími pomocníky sleduje pracovní a sportovní využitelnost a
úspěšnost plemen sdružených v klubech
- podílí se na tvorbě kvalifikačních podmínek pro MS plemen
(první dvě povinnosti odmazat z povinností předsedy)
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

11,35 příchod dalšího člena, zvýšený počet hlasujících členů na 22
c) Změny v ZŘ
Po konzultaci s PCH z druhého klubu navrhla Martina Hodková změnu v ZŘ pro AUO – pro
zařazení do chovu může mít australský ovčák maximálně tři chybějící zuby P nebo M. Tato
změna by se neměla dotknout velkého počtu zvířat. V ZŘ bude zařazena do bodu 4.5
Z Chovu se vylučují ve znění: „- u australských ovčáků je důvodem k vyloučení z chovu
absence více než tří jakýchkoliv premolárů nebo molárů“
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Schváleno
Návrh Jany Prokešové, aby se do bodu 3.8 přidal také zákaz spojovat jedince s nadpočetným
chrupem s jiným, než plnochrupým partnerem.
Nové znění bodu 3.8:
„V chovu nesmí být spojeni dva jedinci s chybějícím nebo nadpočetným zubem-zuby a dva
jedinci s jiným než nůžkovým nebo klešťovým skusem. V chovu dále nesmí být spojeni dva
australští ovčáci barvy merle.“
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno

d) Řád pro provádění popisných přehlídek, povahových testů a selektivní chovnosti
Úprava pracovní selekce dle fenotypu – všestranný (v.) v popisu požadovaných zkoušek
(Ostatní obecné podmínky (chovnost, věk, DKK, oči, PT, atd) zůstávají v platnosti, změna se
týká jen požadovaných zkoušek pro titul v.):

I)
Pro: 3

Splnění jedné tříoddílové zkoušky třetího stupně dle zkušebního řádu IPO, NZŘ,
TART.
Proti: 13
Zdržel se: 6
Neschváleno

II)
Úprava pracovní selekce dle fenotypu – všestranný (v.) – nově text:
- pro titul v. – všestranný: dvě splněné tříoddílové zkoušky třetího stupně nebo jedna
splněná a u jiného rozhodčího obhájená tříoddílová zkouška třetího stupně dle
zkušebního řádu IPO, NZŘ, TART.
Pro: 17
Proti: 3
Zdržel se: 2
Schváleno
Úprava selekce dle genotypu (potomstva) – sloučení všech pracovních selekcí u selekce Elite
A pod písmenko WE a Elite B pod písmenko We (bez rozlišení, z jakého druhu výcviku má
potomstvo selekci). U psa zachovat počet doložených selekcí u potomstva na 4 po dvou
různých matkách, u feny na 3 (mohou být po stejném otci) s tím, že od jednoho potomka se
mohou do součtu započíst pouze dvě pracovní selekce, i kdyby jich měl potomek víc.
(Tj.pes stále musí předvést minimálně 3 potomky po dvou matkách držící v součtu nejméně 4
pracovní selekce a fena 2 potomky, držící v součtu minimálně 3 pracovní selekce).
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno
e) Kontrola klubových normativů
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník 2014, který se
dotýká i občanských sdružení a klubů a vzhledem k tomu, že existuje přechodná doba,
během které si všichni musí sladit normativy s NOZ2014, pověřuje členská schůze výbor
klubu k zadání této kontroly právníkovi.
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Zároveň nechá klub vyhotovit vzorové smlouvy pro své členy a to smlouvy O prodeji štěněte,
O úhradě za krytí a Rezervační smlouva na štěně. Tyto smlouvy budou členům k dispozici u
poradce chovu.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno

Bod 7) – ČS vzala na vědomí plán akcí na rok 2014
PP+PT
05.04.2014 Ratenice – zodp.Irena Kadlecová
17.05.2014 pouze PT při KLV MB – zodp. Blanka Poláčková
07.06.2014 Letohrad – zodp.Hana Pisarčíková
07.09.2014 Přerov – zodp.Lenka Dušánková
Podzim (bude upřesněno) Kralupy
Výstavy
17.05.2014 Klubová BO+AO Mladá Boleslav – zodp.Blanka Poláčková
18.05.2014 Klubová bez tit.KLV BO a AO Mladá Boleslav – zodp.Blanka Poláčková
25.10.2014 Speciální pro BO Bochovice – zodp.Hana Pisarčíková
SV pro AUO pořádá letos KCHMPP

Výcvikové akce:
08.-10.05.2014 Seminář Obedience s Petrou Flörschutz Česká Lípa – zodp.Jana Prokešová
18.05.2014 MČR BO a AO v Agility Mladá Boleslav – zodp.Jakub Štýbr
08.-14.06.2014 Výcvikový týden Letohrad – zodp.Lenka Krejčová
Září MČR BO a AO v Obedience – zodp.Marie Vágenkechtová + Jana Prokešová
Podzim MČR BO v Mondioring – o akci se přihlásilo ZKO Štětí v zastoupení Eliškou Hořejší
Další výcvikové akce budou průběžně upřesněny. Klub stále hledá ochotné pomocníky.
Přestávka 15min od 12,30 do 12,45
Bod 8) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Výstavní referentka předala poháry klubovým championům krásy za rok 2013.
Prosto Chudo Us Cat Meadowville (AO), maj. Martin Starec
Carson Medvědí tlapa (AO), maj. Jana Prokešová
Dezi Balpoa (BOG), maj. Blanka Poláčková
Connor Black z JBonda (BOG), maj. Petr Surý
Ykuk Deabei (BOG), maj. Jakub Štýbr
Agatha Nieder Bohemia (BOM), maj. Soňa Hynčicová
Johnny Kwanah (BOM), maj. Miloslava Beranová
Jolly Kwanah (BOM), maj. Miloslava Beranová
Jamma Simply Divine (BOM), maj. Monika Prokopová
Falco z Chotyně (BOM), maj. Radek Čihák
Aiko Nieder Bohemia (BOM), maj. Petra Tůmová
A’Garry James z JBonda (BOT), maj. Romana Surá
Saki Deabei (BOT), maj. Hana Abrahámová
Issac Nobby Rock (BOT), maj. Markéta Lhotecká
Andy Crazitta (BOT), maj. Ladislav Zástěra
Nyrete Dog Arabat (BOT), maj. Alexandra Burláková
Podrobné hodnocení nejlepších výstavních psů sezóny je zveřejněno na webu KCHBO.
Vítězové:
Nejlepší mladý BO: Cobby Kaj Callistopeia (BOG), maj. Miloslav Čech
Nejlepší dospělý BO: Daime Balpoa (BOG), maj. Iva Baráková
Nejlepší veterán BO: Venus Innah z Kovárny (BOT), maj.Hana Pisarčíková
Nejlepší mladý AO: Kiss Kiss Bang Bang of Musimaciay, maj.Natálie Králíčková
Nejlepší dospělý AO: Stonehaven Bayshore Secret Strike, maj. Zuzana Hodová
Nejlepší veterán AO: Lost Creek Diandra Tracy, maj. Martina Hodková
Bod 9) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Předány poháry klubovým championům práce za rok 2013:
Munchanga’s First (BOT), maj.Monika Prokopová – Kl.Ch.práce Agility
Dargo Novterpod (BOM), maj.Vilemína Kracíková – Kl.Ch.práce Obedience
Abibi Bohemia Atevy (BOM), maj.Michaela Veličková – Kl.Ch.práce všestranné
And I Want ... Diandra (AO), maj.Martina Hodková + Kateřina Buddeusová –
Kl.Ch.práce pasení
Dále byly předány diplomy nejlepším pracovním psům sezóny – podrobné hodnocení je
zveřejněno na webu KCHBO.

Vítězové:
Sportovní výcvik: Abibi Bohemia Atevy (BOM), maj. Michaela Veličková
Záchranářský výcvik: Atrey Tichý ruland (BOM), maj. Miroslav Burda
Pasení: And I Want ... Diandra (AO), maj.Martina Hodková + Kateřina Buddeusová
Dogdancing: Alaia Black z Kovárny (BOG), maj.Marie Vágenknechtová
Obedience: Dargo Novterpod (BOM), maj.Vilemína Kracíková
Mondioring: Yugo z Hückelovy vily (BOM), maj. Dagmar Volná
Nové sporty: Atilla Aboriginal Mystery (BOT), maj. Vlasta Hofírková
Agility: Edge des Plaines du Minnervois (BOM), maj. Carlo Magnoli
Dogfrisbee: Ykuk Deabei (BOG), maj. Jakub Štýbr
13.05 - Přepočítání: 21 přítomých členů
Hodnocení pracovního psa roku
Změna v řádu – ve všech kategoriích vycházejících ze zkušebních řádů, které udávají
minimální počet získaných bodů pro úspěšně splněnou zkoušku do soutěže započítávat
pouze úspěšně splněné zkoušky a závody se splněným minimálním bodovým limitem pro
zkoušku. V případě upravených závodů započítávat ty závody, kde pes získá nejméně 70%
z maximálního počtu bodů v každém oddíle.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Návrh na změnu hodnocení v kategorii Agility podle pravidel platných do roku 2012.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno

Bod 10) – Různé a diskuse
KCHBO byl osloven žádostí ASHGI, připravující celosvětovou databázi zdraví australských
ovčáků IDASH o spolupráci a možnost sdílení dat z naší databáze. ČS navrhuje žádosti
vyhovět.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Databáze KCHBO – máme nové nápady a plány na její vylepšení. Současný tvůrce se jí
bohužel z vážných rodinných důvodů nemůže dále věnovat, proto přibývají jen data o psech,
ale ne nové funkce. HPCH seznámila ČS s aktuální situací. Členská schůze bere na vědomí
informaci o možnosti vývoje databáze členem KCHBO panem Tomášem Panským. HPCH se
spojí s panem Panským a dojedná podrobnosti.
Návrh, aby Mistr ČR na klubových mistrovstvích KCHBO, tj. Mistr ČR AO a BO v Agility,
Obedience a Mondioringu dostal poukázku na členství v KCHBO v následujícím roce zdarma.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Návrh, aby výbor klubu a poradci chovu měli v daném roce (ve kterém ve funkci pracují) v
KCHBO členství zdarma jako alespoň minimální ocenění práce, kterou pro klub dělají.
Pro: 14
Proti: 1
Zdržel se: 6
Schváleno
Návrh na uvádění DNA testů s výsledkem „carrier (přenašeč)“ nebo „affected (nemocný)“
z neuznaných laboratoří do databáze KCHBO s poznámkou „z neuznané laboratoře“ do
políčka „ostatní, další“ a to na žádost majitele psa.
Pro: 13
Proti: 5
Zdržel se: 3
Schváleno

Návrh na stopařskou selekci – „t.“, kde kromě obecných podmínek shodných pro všechny
selekce bude muset pes splnit obě zkoušky FH2 a ZPS2 a nebo jednu z nich 2x, u dvou
různých rozhodčích.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno
Bod 11) – přesunutý bod 5 – Mimořádné volby.
Jako kandidát na předsedu KCHBO se představil Dušan Pospíchal.
Kandidátkou na sportovního referenta (člen výboru) je Tereza Horová
Vydané hlasovací lístky: 21
10 minut pauza na sečtení hlasů
Odevzdané hlasovací lístky: 21
Počet platných hlasů pro předsedu: 17
Počet platných hlasů pro sportovního referenta: 21
Zvolený předseda: Dušan Pospíchal
Zvolený sportovní referent: Tereza Horová

Zapsala: Iva Baráková

