ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 15.02.2015 v Hradci Králové

Za výbor přítomni:
Marcela Červená
Tereza Horová
Dušan Pospíchal
Iva Baráková
Za výbor omluveni pro zdravotní důvody:
Jana Turková
Hana Pisarčíková
Za KRK přítomni:
Martin Starec
Marie Vágenknechtová
Šárka Hájková
Za chovatelskou komisi přítomni:
Martina Hodková
Blanka Poláčková
Simona Hurábová
Za chovatelskou komisi omluveni pro zdravotní důvody:
Hana Pisarčíková
Počet přítomných členů KCHBO: 35
Program:
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2015 (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 2015
5) Mimořádní volby - poradce chovu pro Malinois
6) Změny v řádech
7) Akce na rok 2015
8) Kauza paní Dlouhé
9) Problematika DNA
10) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
11) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
12) Různé a diskuze

Bod 1) Zahájení v 10.00 hodin. Předseda přivítal všechny přítomné, omluvil nepřítomnost
členů výboru a komisí ze zdravotních důvodů.
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.
Bod 2) Volba návrhové a mandátové a volební komise
Kandidáti do Návrhové komise: Jana Prokešová, Šárka Hájková, Denisa Strnadová
Mandátová a volební komise: Martina Hodková, Marie Vágenknechtová, Zuzana Jašková
Schválení Návrhové a Mandátové a volební komise
Pro: 35
Proti: 0
Zdržel se: 0

schváleno

Schválení navrženého programu schůze:
Pro: 35
Proti: 0
Zdržel se: 0

schváleno

Bod 3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výstavního referenta, 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: 35
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Předseda informoval členskou schůzi o faktu, že CMC může nově zapisovat také varietu
tervueren.
Bod 4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2015
Zpráva o hospodaření bude zveřejněna po jejím závěrečném dokončení – po doložení
chybějících podkladů.
11.00 příchod 3 členů, počet členů: 38
Bohužel i přes opakované urgence nebylo doposud doloženo řádné vyúčtování výcvikového
víkendu (odpovědná osoba: Lenka Krejčová, akce proběhla v 8/2014) a MR BO v agility
(odpovědná osoba Jakub Štýbr, akce proběhla v 5/2014).
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2015, zpracovaný ekonomkou klubu, který je přílohou
tohoto zápisu.

Bod 5) Mimořádné volby – volba poradce chovu pro BOM a 5.člena Chovatelské skupiny
Dosavadní poradce chovu BOM Simona Hurábová rezignovala na svou funkci z rodinných
důvodů.
Jako kandidát na poradce chovu BOM se představuje: Zuzana Mrňáková
Chovatelská skupina sestává z PCH pro jednotlivé variety. PCH se musí účastnit všech akcí a v
současném počtu 4 PCH je velmi náročné zvládat množství akcí i psů se jich účastnících.

Proto je zapotřebí 5.člen CHK který by nebyl pověřen administrací pro konkrétní varietu, ale
podílel by se na činnosti CHK a to zejména svojí účastí na popisných přehlídkách a
povahových testech a na evidenci jedinců, zdraví a další potřebné činnosti v rámci CHK.
Jako kandidát na 5.člena Chovatelské skupiny se představuje: Iva Baráková
Vydané hlasovací lístky: 38
10 minut pauza na sečtení hlasů
Odevzdané hlasovací lístky: 38
Počet platných hlasů pro poradce chovu BOM: 38, 33 pro Zuzanu Mrňákovou
Počet platných hlasů pro 5.člena Chovatelské skupiny: 38, 32 pro Ivu Barákovou
Zvolený poradce pro BOM: Zuzana Mrňáková
Zvolený 5.člen Chovatelské skupiny: Iva Baráková
odchod 2 členů, počet členů: 36
Bod 6) Změny v řádech
a) Zápisní řád
Oddíl 3 - Chov
v bodě 3.7 upravit větu "Jedinci BO s celkovým výsledkem vyšetření na dědičná oční
onemocnění „není prostý“ mohou být spojováni pouze s jedinci zcela negativními
(prostými) na všechny vyšetřovaná dědičná oční onemocnění." na "Jedinci BO s
celkovým výsledkem vyšetření na dědičná oční onemocnění „není prostý“ mohou být
spojováni pouze s jedinci zcela negativními (prostými) na všechny vyšetřovaná
dědičná oční onemocnění a chovatel musí ke každému krytí doložit aktuální
vyšetření DOV ne starší 1 roku u obou jedinců"
Odůvodnění: mnoho nemocí má vývoj s věkem jedince (obvykle k horšímu) a nález
některých dědičných očních vad je poměrně často předzvěstí závažnějších dědičných
očních vad ve vyšším věku. Proto je žádoucí, aby psi a feny, kteří mají nález "DOV není
prostý" byli opakovaně monitorováni.
Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 7

schváleno

příchod 2 členů, počet členů: 38
b) Řád pro PP, PT a selektivní chovnost:
Oddíl 3 -Selektivní chovnost
v bodě A) Exteriérová selekce dle fenotypu (s.) a bodě B) Pracovní selekce dle
fenotypu (v., z., a., d., m., h.)
upravit větu "vyhodnocené rentgenové vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu s
výsledkem 0/0 (FCI A)" na "vyhodnocené rentgenové vyšetření na dysplasii kyčelního
kloubu s výsledkem 0/0 (FCI A) a rentgnenové vyšetření na dysplasii loketního
kloubu s výsledkem 0/0"
Pro: 36

Proti: 0

Zdržel se: 2

schváleno

c) Řád pro PP, PT a selektivní chovnost:
Oddíl 3 -Selektivní chovnost
v bodě B) Pracovní selekce dle fenotypu (v., z., a., d., m., h.)
upravit větu "pro titul z. - záchranář: 2 splněné zkoušky druhého stupně ze dvou
různých záchranářských disciplín, atest Ministerstva vnitra nebo splněná zkouška na
VZ, MR, MS." na "pro titul z. - záchranář: 2 splněné zkoušky druhého stupně ze dvou
různých záchranářských disciplín plus atest Ministerstva vnitra nebo splněná zkouška
na VZ, MR, MS."
Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 4

schváleno

odchod 1člena, počet členů: 37
d) Klubový champion krásy
upravit větu "Splnit zkoušku z výkonu (za zkoušku z výkonu se nepovažuje test vloh
ani canisterapeutická zkouška)" na "Splnit zkoušku z výkonu (za zkoušku z výkonu se
nepovažuje test vloh, canisterapeutická zkouška ani vytrvalostní zkouška)"
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 4

schváleno

Bod 7) – ČS vzala na vědomí plán akcí na rok 2015
PP+PT
26.4. Ratenice (Blanka Poláčková)
7.5. Písek (FMBB) – pouze pro uchovněné zájemce o selekci + zahraniční účastníci
12.9. Přerov (Lenka Dušánková)
podzim Kralupy (Blanka Poláčková)
Výstavy
8.5.2015 Písek KV s Klubovym vitezem pro BO
9.5.2015 Písek KV bez klub.vit BO (Světová výstava FMBB)
30.5.2015 Mladá Boleslav KV s Klubovým vítezem pro AO
31.5.2015 Mladá Boleslav KV bez klub.vít pro AO
(ve spolupráci s Klubem Obedience, které zde bude mít MR po oba dny)
26.9.2015 Ratenice SV pro BO
28.9.2015 Ratenice SV pro AO
Ostatní:
18.-19.04.2015 Seminář s C.A. Sharp, Praha
Výcvikové akce:
27.9.2015 - KCHBO MR agility pro AO a BO - Ratenice
září/říjen - KCHBO MR obedience – Česká Lípa (Jana Prokešová)
Bude upřesněno - KCHBO MR mondioring – Bochovice (Věra Hlaváčková)

Další výcvikové akce budou průběžně upřesněny. Klub stále hledá ochotné pomocníky.
příchod 1člena, počet členů: 38

Bod 8) Kauza paní Dlouhé
PCH pro BOG seznámila členskou schůzi s kauzou paní Dlouhé (CHS Nobby Rock), která
opakovaně odchovávala vrhy štěňat bezPP. Povedla se prokázat jasná spojitost inzerce a
prodej bezPP štěňat s paní Dlouhou, která uváděla potenciální zájemce v omyl ohledně
původu štěňat a vystupovala pod nepravým jménem.
Paní Dlouhá obratem po prokázání odchovu bezPP štěňat ukončila členství v klubu KCHBO,
který proto nemá pravomoc s ní vést další jednání.
Členská schůze navrhuje předat záležitost k prošetření na ČMKU, Komisi pro chov a zdraví.
V případě zájmu paní Dlouhé stát se znovu členem KCHBO bude její přijetí muset být
projednáno členskou schůzí, stejně jako případná smlouva o poskytnutí chovatelského
servisu.
Paní Dlouhá byla doporučeným dopisem na členskou schůzi pozvána, aby se mohla k celé
záležitosti vyjádřit, ale nedostavila se a ani se z nepřítomnosti neomluvila.
Bod 9) Problematika DNA
PCH pro BOG informovala členskou schůzi, že na základě pochybení laboratoře Genservice
(potvrzení paternity a následně její vyvrácení - vrh „E“ Red Vixen – klub CMC) jsme od
podzimu 2014 podepsali smlovu s laboratoří Genomia s.r.o.. Tato laboratoř bude nadále
využívána pro hromadné odběry.
Bod 10) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Výstavní referentka předala poháry klubovým championům krásy za rok 2014
AUO:
JCh. Ch. KlCh. GrandCh. Int.Ch. s. Bayshore Stonehaven Cat's Hat Trick
JCh. Ch. KlCh. Ebony Pearl Carcassonne Tolugo
JCh. Ch. GrandCh. KlCh. Gemmells Marion Ravenwood
Apache Magic Tonic Fallcat (splnil začátkem 2/2015)
BOG:
IntCh. Aiko Deabei
s. IntCh. Black Bandit z Kovárny
BOM:
s.JCh. Axis Nieder Bohemia
JCh. Balko Nieder Bohemia
s.Ch. Suri Bohemia Alké
BOT:

Ch. Decent Demon z Kovárny
s.Ch. Vappu Deabei
Ch. Oberon Dog Arabat
s. Ch. Dashur Djalli z Kovárny
IntCh. Apricot Amber z Kovárny
Podrobné hodnocení nejlepších výstavních psů sezóny je zveřejněno na webu KCHBO.
Vítězové:
Vítěz variety Groenendael: JCh. Eyris Balpoa, maj. Blanka Poláčková
Vítěz variety Laekenois: s.r. Ch. Juana d’Eroudur, maj. Anita Hicsák
Vítěz variety Malinois: s. Ch. Kaela Starý Machnáč, maj. Jana Kautská
Vítěz variety Tervueren: Ch. Oberon Dog Arabat, maj. Alexandra Burláková
Nejlepší mladý BO: JCh. Bahram Crazitta (BOT), maj. Eva Rosová a Pavel Böhm
Nejlepší dospělý BO: Ch. Oberon Dog Arabat (BOT), maj. Alexandra Burláková (Absolutní
vítěz TOP TEN BO 2014)
Nejlepší veterán BO: P.E. IntCh. Venus Innah z Kovárny (BOT), maj.Hana Pisarčíková
Nejlepší mladý AO: Jurášek Srdcové Eso, maj. Zuzana a Linda Hodová
Nejlepší dospělý AO: JCh. Holka Srdcové Eso, maj. Zuzana a Linda Hodová (Absolutní vítěz
TOP TEN AO 2014)
Nejlepší veterán AO: Ch. Some Kind of Magic's DECOLORES, maj. Katri Voutila
Bod 9) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Předány poháry klubovým championům práce za rok 2014
Kl.Ch.práce Agility (AO) - Am I Full of Secret Energy
Kl.Ch.práce Pasení (AO) – As You Wish Kogito Easter
Dále byly předány diplomy nejlepším pracovním psům sezóny – podrobné hodnocení je
zveřejněno na webu KCHBO.
Vítězové:
Všestranný výcvik: Juki Tarkatan, IPO3
Záchranářský výcvik: JCh. Atrey Tichý Ruland, RH-FLB
Pasení: As you Wish Kogito Easter, IHT3
Dogdancing: s. Se. Ch. Alaia Black z Kovárny
Obedience: Berry Bohemia Checko
Mondioring: Yugo z Hückelovy vily, MR3
Nové sporty: s. Se. Ch. Alaia Black z Kovárny
Agility: Am I Full of Secret Energy
Dogfrisbee: Jakub Štýbr nedodal výsledky

Bod 12) – Různé a diskuse
Paní Volná žádala dopisem ze dne 10.2.2015 (dopis je přílohou tohoto zápisu) o výjimku při
vystavení titulu Klubový champion práce pro psa Yugo z Hückelovy vily, který ale nemá
splněné podmínky, konkrétně „pes musí získat ocenění nejméně „Velmi dobrý“ na výstavě
vyššího typu v ČR (národní, mezinárodní, klubové nebo speciální).“
Sportovní referentka paní Volnou o skutečnosti nesplnění podmínek informovala po
obdržení žádosti.
Paní Volná se se psem Yugo z Hückelovy vily zúčastnila klubové výstavy na Slovensku, kde
pes získal ocenění Velmi dobrý 1. Před účastí se informovala u PCH pro BOM Simony
Hurábové, zda jí tato výstava bude stačit a ta tuto informaci v dobré víře potvrdila, aniž by si
ověřila podmínky nebo paní Volnou odkázala na podmínky pro získání tohoto titulu, které
jsou volně dostupné na webu KCHBO, případně na příslušnou osobu, která má toto na
starost. Agendu KlCh. práce PCH nevyřizuje.
Paní Hurábová se za svůj omyl znovu paní Volné omluvila.
Předseda informoval paní Volnou, že může přednést návrh na změnu podmínek pro
udělování tohoto titulu členské schůzi.
Diskuze ukončena na žádost paní Volné.

Pan Volný zaslal dne 10.2.2015 klubu KCHBO dopis, ve kterém žádal o projednání Revizní
komisí a členskou schůzi. Tento dopis zde přečetl a seznámil s ním členskou schůzi. (dopis je
přílohou tohoto zápisu).
Blanka Poláčková za Chovatelskou skupinu a Martin Starec za Revizní komisi upřesnili
nepřesnosti:
Pauza mezi krytím, která nebyla dodržena není mezi krytím feny 23.+24.7.2013 a krytím
20.+23.4.2014, jak uváděl v dopisu pan Volný, toto krytí proběhlo v souladu se Zápisním
řádem. K porušení Zápisního řádu došlo nedodržením pauzy 10měsíců, když došlo ke krytí
20.+23.4.2014 a dále pak 11.12.2014 (krytí po necelých 8měsících).
Chovatelská skupina vysvětlila, že porušení zápisního řádu vždy hodnotí ve vztahu k welfare
psa/feny, které se porušení dotýká. Pan Volný se odkazoval převážně na nesrovnatelné
prohřešky (administrativní nedostatky, či později dodané DNA, které ovšem na welfare zvířat
nemá žádný vliv) a nebo na porušení, která jsou způsobena nešťastnou náhodou (řádně
nahlášené překrytí feny domácím psem atp.).
Pan Volný citoval v seznamu porušení ZŘ například, že nebyl postih pro chovatelku za
dodatečné vystavení KL u neplánovaného nakrytí své feny. Chovatelská komise nařídila
poplatek za výjimku a povinné DNA štěňat, které paternitu udávaných rodičů potvrdilo.
Chovatelka sama se rozhodla a nahlásila, že matku uvedeného vrhu nebude krýt nejméně do
konce roku 2015 (tedy rok a třičtvrtě), chovatelská komise tuto informaci vzala na vědomí
(jak je uvedeno v zápisu z jednání Chovatelské skupiny).
Porušení, které bylo v závislosti na vztahu k welfare potrestáno podobně, tedy
zákazem chovu je například předčasný odběr štěňat (viz Zápis ze schůze Chovatelské komise
dne 24.11.2012 v Hradci Králové).
Chovatelská skupina se shodla na opatření pro pana Volného – zákaz chovu na feně, matce
štěňat, do 31.12.2016. Při jednání o tomto porušení ZŘ bylo bráno v potaz, že fena hárá cca

po 8-10 měsících, takže předpoklad dalšího hárání je cca 8-9/2015 což by muselo být stejně
vynecháno, další hárání pak vychází cca 4-5/2016 a další 1-2/2017. Tedy závěrem by se
jednalo o zákaz chovu při 1 hárání. Vzhledem k tomu, že feně byly v říjnu 2014 4 roky a nyní
očekává svůj 4.vrh, připadá chovatelské skupině toto opatření adekvátní.
Doposud neprobíhalo kárné řízení. Prvním krokem KCHBO po zjištění porušení Zápisního
řádu bylo projednání Chovatelskou skupinou, která dala výsledek (zákaz chovu na feně Flora
z Hückelovy vily do 31.12.2016) –doporučeným dopisem na srozumění panu Volnému, vše
v souladu se Zápisním řádem (bod 9.1, 9.11 a 10.1).
Pan Volný se zmíněným dopisem ze dne 10.2.2015 odvolal k revizní komisi, která se bude
záležitostí nadále zabývat, v souladu s Kárným řádem KCHBO.

Odsouhlasení zápisu a usnesení z členské schůze
Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 3

Schváleno

Zapsala: Iva Baráková

