ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO, z. s.
IČ 65990005
Datum a čas konání: 31. 1. 2016 od 10:00 hod.
Místo konání: Hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9
Za výbor přítomni:
Ing. Marcela Červená
Dušan Pospíchal
Hana Pisarčíková
Ing. Jana Turková
Ing. Iva Baráková
Za výbor omluveni:
Tereza Horová
Za KRK přítomni:
Bc. Martin Starec
Ing. Marie Vágenknechtová
Za KRK omluveni:
Šárka Hájková
Za chovatelskou komisi přítomni:
Martina Hodková
Blanka Poláčková
Zuzana Mrňáková
Ing. Iva Baráková
Hana Pisarčíková

Bod 1) Zahájení v 10.00 hodin. Předseda přivítal všechny přítomné a ujal se vedení členské
schůze. Členská schůze byla svolána řádně.
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.
Počet přítomných členů KCHBO: 41
Členská schůze je usnášeníschopná. Z celkového počtu 237 členů přítomno 41 členů s
řádným hlasovacím právem, viz prezenční listina.
Bod 2) Volba Návrhové komise a Mandátové a volební komise
Kandidáti do Návrhové komise: Ing. Jana Prokešová, Denisa Strnadová, Bc. Petra Bomerová
Mandátová a volební komise: Veronika Pavlíková, Zdena Šafaříková, Ing. Marie
Vágenknechtová
Schválení Mandátové a volební komise
Pro: 41
Proti:
Zdržel se:

schváleno

Schválení Návrhové komise
Pro: 40
Proti:

Zdržel se: 1

schváleno

Program:
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2016
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2016
5) Řádné volby – poradce chovu pro Australské ovčáky, Laekenoise, Tervuereny, Hlavní
poradce chovu, Výstavní referent
Mimořádné volby – jednatel a místopředseda
6) Pracovní skupina pro Australské ovčáky – náplň, pravomoce, volby
7) Změna jména klubu (dle nového zákona)
8) Změna sídla klubu
9) Změny v řádech
10) Akce na rok 2016
11) Nominace a reprezentace na MS BO
12) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
13) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
14) Různé a diskuze
Schválení navrženého programu schůze:
Pro: 41
Proti:
Zdržel se:

schváleno

Bod 3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
Předseda pochválil a poděkoval organizátorům, pomocníkům a účastníkům akce FMBB
v Písku. Klub za akci získal dotaci 50.000,-Kč.
Jednatelka prezentovala svoji zprávu a oznámila, že z rodinných důvodů si přeje předčasně
ukončit svoji funkci.
Hlavní poradce chovu a poradce chovu pro Tervuereny a Laekenoise přečetla svou zprávu.
Informovala ČS o špatné platební morálce za krycí listy a neověřování paternity u psů, kdy
mají oba rodiče s DNA profily (bude řešeno ve změnách řádů).
Poradce chovu pro Australské ovčáky přečetla svou zprávu.
Poradce chovu pro Groenendaely přečetla svou zprávu.
Poradce chovu pro Malinoise přečetla svou zprávu.
Poradce chovu pro Laekenoise a Tervuereny přečetla svou zprávu.
Zpráva revizní komise bude dodána.

ČS bere na vědomí, že zprávy výboru a komisí, výstavního referenta budou přílohou zápisu
z ČS a budou zveřejněny na webu KCHBO.

Bod 4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2016
Zpráva o hospodaření bude zveřejněna po jejím závěrečném dokončení – po doložení
chybějících podkladů. Prozatím hospodářský výsledek klubu vypadá i přes plánovanou ztrátu
pozitivně.
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2016.
Pro: 41
Proti:
Zdržel se:

schváleno

11:20 odchod 1 člena
Počet členů: 40
Bod 5) Volby
Řádné volby
– poradce chovu pro Australské ovčáky, poradce chovu pro Laekenoise a Tervuereny, Hlavní
poradce chovu; výstavní referent
Mimořádné volby
– jednatel, místopředseda
11:25 příchod 1 člena
Počet členů: 41
Kandidáti:
poradce chovu pro Australské ovčáky: Martina Hodková, Ing. Jana Prokešová
poradce chovu pro Laekenoise, Tervuereny: Hana Pisarčíková
Hlavní poradce chovu: Hana Pisarčíková
Výstavní referent: Ing. Iva Baráková
Jednatel, místopředseda: Bc. Lenka Dušánková
Vydané hlasovací lístky: 41
10 minut pauza na sečtení hlasů
Odevzdané hlasovací lístky: 40
11:50 hod Počet platných hlasů pro:
Poradce chovu pro Australské ovčáky – Martina Hodková 26, Ing. Jana Prokešová 10
Poradce chovu pro Laekenoise, Tervuereny – Hana Pisarčíková 38
Hlavní poradce chovu – Hana Pisarčíková 39
Výstavní referent – Ing. Iva Baráková 34
Jednatel, místopředseda – Bc. Lenka Dušánková 40
Zvolený Poradce chovu pro Australské ovčáky – Martina Hodková
Zvolený Poradce chovu pro Laekenoise, Tervuereny – Hana Pisarčíková
Zvolený Hlavní poradce chovu – Hana Pisarčíková
Zvolený Výstavní referent – Ing. Iva Baráková
Zvolený Jednatel, místopředseda – Bc. Lenka Dušánková

Bod 6) Pracovní skupina pro Australské ovčáky
Členka Ing. Jana Prokešová navrhuje Pracovní skupinu AO. Důvodem je, že pouze jediná
osoba ve vedení klubu, která rozhoduje věci ohledně AO (např. rozhodčí na klubové výstavy)
a někteří majitelé / chovatelé mají pocit, že nejsou dostatečně informováni o dění v klubu a
bylo by vhodné, aby měli možnost dění více ovlivňovat, byť jen hlasem poradním. Pracovní
skupina AO by byla pověřena komunikací ohledně výstav, sportů, chovu. Počet členů – 3,
neměla by rozhodovací právo, pouze právo poradní. Navrhovatelka Ing. Jana Prokešová
stahuje návrh o vzniku Pracovní skupiny, z důvodu, že necítí podporu výboru a pléna
k tomuto návrhu.
Členská schůze ukládá výboru, aby pravidelně informoval členskou základnu o jednání
z výboru na webu klubu, uveřejněním zápisu z těchto jednání, minimálně 4x za rok.
Přepočítání členů: 40
Bod 7) Změna jména klubu (dle nového občanského zákoníku)
Změna názvu klubu na KCHBO, z.s.
Bod 8) Změna sídla klubu a změna stanov
8.1 Vznik virtuálního sídla klubu pro snížení finanční náročnosti při přeregistraci
v rejstříku při každé změně předsedy. Sídlo Klubu bude v Praze, instituce budou
znát korespondenční adresu a jezajištěné případné přeposílání korespondence.
Návrh na vzniku 2 pozic Místopředsedů, kteří budou mít právo jednat za klub
samostatně.
Místopředseda by byl Hlavní poradce chovu a Jednatel.
8.2 Nové stanovy – obrana před násilným převzetím klubu určité zájmové skupiny.
Výbor klubu bude mít právo ve výjimečných případech možnost přihlášku do
klubu nepřijmout.
8.3 Platba členských příspěvků – členství ve spolku je podmíněno uhrazením
příspěvku do 31. ledna pro daný rok.
8.4 Celkové přepracování stanov tak, aby vyhovovaly požadavkům nového
občanského zákoníku.
Hlasování o bodu 7) a bodu 8)
Pro: 40
Proti:

Zdržel se:

Schváleno

Bod 9) Změny v řádech
9.1 Sladění pojmů ve všech řádech klubu tak, aby odpovídaly používanému názvosloví a
vyšším normám, opravení gramatických chyb a překlepů, opravit ve všech řádech slovní
spojení „ISAG2006“ za „ISAG2006 a vyšší“.
Pro: 40

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.2 Zápisní řád: Přeformulování nejasných vět a změnit věty v souvislosti s nyní jinou
používanou dokumentací:

V bodě 2.1 nahradit větu: Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská
stanice byla řádně zaregistrována. Za větu : Chovatel je majitel chovatelské stanice, na
kterou bude/je vrh zapsán.
V bodě 3.2 nahradit větu: Chovatel má právo sám rozhodovat o chovném spojení při využití
zkušeností poradce chovu a sám nese odpovědnost za kvalitu svého chovu v rozsahu bodu 5.1
tohoto řádu. Za větu: Chovatel sám nese zodpovědnost za kvalitu svého chovu a má právo
sám rozhodovat o chovném spojení, za předpokladu dodržení všech ustanovení tohoto
řádu.
V bodě 3.5 nahradit větu: Majitel psa má právo nechat zhotovit rentgenové vyšetření (DKK,
DLK) svého psa u kteréhokoliv akreditovaného veterináře a to i ze zahraničí. Za větu: Majitel
psa má právo nechat vyhodnotit rentgenové vyšetření (např. DKK, DLK, SA) svého psa u
kteréhokoliv veterinárního lékaře zapsaného na seznamu posuzovatelů DKK a DLK
Veterinární komory ČR nebo zahraničního veterinárního lékaře schváleného podobným
způsobem ve své zemi.
V bodě 7.16 nahradit větu: Majitel krycího psa je povinen bezprostředně po krytí údaje s ním
související zapsat do "Knihy krytí". Za větu: Majitel krycího psa je povinen evidovat všechny
údaje o krytí a s krytím související.
V bodě 8.4 nahradit slovo: otetování za slovo: označení
V bodě 8.7 nahradit slovní spojení: „Knihy odchovů“ za slovní spojení Záznamů o krytí a
odchovech feny.
V bodě 8.18 nahradit slovní spojení: krevní zkoušku za slovní spojení: ověření původu štěňat
Pro: 40

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.3 Zápisní řád: změna v bodě 1.1. Na konec bodu přidat větu: Výjimkou jsou vady uvedené
v tomto řádu“
Pro: 40

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.4 Zápisní řád: změna v bodě 1.3. Nahradit větu: Chovatelský řád plně respektuje
Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany při chovu a další řády ČMKU. Za větu: Zápisní
řád plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany zvířat při chovu psů,
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání a další řády ČMKU.
Pro: 40

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.5 Zápisní řád: změna v bodě 3.7. Nahrazení věty: Jedinci trpící PRA se v souladu
s Chovatelským řádem FCI do chovu nepřipouštějí za větu: Jedinci trpící PRA a dědičnou
kataraktou se do chovu nepřipouštějí.
Pro: 40

Proti:

12:45 Odchod 2 členů
Počet členů: 38

Zdržel se:

Schváleno

9.6 Zápisní řád: změna v bodě 3.12. Na konec bodu doplněna věta: V tomto případě vyzve
zástupce chovatelské komise majitele k provedení ověření původu a poskytne mu k tomu
DNA profily obou rodičů jedince. Pokud majitel jedince nedodá klubu ověření původu
jedince do jednoho měsíce od vyzvání, nemůže být tento jedinec nadále použit v chovu.
Pro: 37

Proti:

Zdržel se: 1

Schváleno

9.7 Zápisní řád: změna v bodě 4.1. Doplnění maximálního přípustného stupně DLK pro
Australské ovčáky na stupeň 2. Změna v bodě 3.4: Doplnit povinnost spojovat jedince
s pozitivním nebo chybějícím vyšetřením na DLK pouze s partnerem, jehož vyšetření DLK
odpovídá DLK 0/0
Pro: 38

Proti:

Zdržel se: 0

Schváleno

13:00 Příchod 1 člena
Počet členů: 39

9.8 Zápisní řád: změna v bodě 3.7: Doplnění „Platí pro AO i BO“ před předposlední větu.
Pro: 39

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.9 Zápisní řád: změna v bodě 4.3: Zrušit část věty: a chovatelská skupina zveřejní kritéria,
podle kterých bude zvažováno zařazení feny do chovu.
Pro: 39

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.10 Zápisní řád: změna v bodě 4.5 :
a) zrušit větu fena musí mít zdravotní testy požadované pro zařazení do chovu (viz bod 4.1)
Pro: 12

Proti:

Zdržel se: 3

Neschváleno

b) doplnit stejnou větu na: fena musí mít zdravotní testy požadované pro zařazení do chovu
(viz bod 4.1) v době podání žádosti o prodloužení chovnosti.
Pro: 23

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

Přepočítání členů: 40
9.11 Zápisní řád: změna v bodě 4.5:
Doplnit mezi vylučující vady z chovu dědičnou kataraktu, viz dříve schválený bod
Doplnit text „či jejich kombinace“ na konec věty u australských ovčáků je důvodem
k vyloučení z chovu absence více než tří jakýchkoliv premolárů nebo molárů.

Pro: 40

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

9.12 Zápisní řád: změny v bodě 6.3 a 6.4
Zrušit platby dobírkou a poštovními poukázkami, placení za krycí list bude probíhat
bezhotovostním převodem na účet klubu.
Pro: 36

Proti:

Zdržel se: 3

Schváleno

Zdržel se:

Schváleno

13:10 příchod 1 člena
Počet členů: 40
9.13 Zápisní řád: zrušení bodu 7.17
Pro: 40

Proti:

9.14 Zápisní řád: změna v celém řádu – v místech, kde se hovoří o hlášení krytí, vrhu nebo
nezabřeznutí, upřesnit, že lhůta se týká pracovních dní.
Pro: 40

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

13:15 Přestávka na oběd

14:00 Přepočítání členů: 34
9.15 Kárný řád:
Sladění pojmů v celém řádu.
Doplnění „chovatelskou komisí“ do článku 3, bod 2a).
Doplnění polehčujících a přitěžujících okolností do článku 4.
Do článku 5, bodu 1 doplnění textu Chovatelská komise Spolku – projednává drobná
disciplinární provinění proti Zápisnímu řádu a dalším chovatelským normativům, pro účely
tohoto kárného řádu jedná jako disciplinární komise (tato disciplinární komise smí
udělovat disciplinární opatření pouze dle bodu 2 a), b), c) nebo d)).
Do článku 5, bodu 2 doplnění textu Disciplinární komise je nejméně 3-členná a jmenuje ji
předseda klubu.
Do článku 7 doplnit bod 3 ve znění Drobná provinění proti Zápisnímu řádu a dalším
chovatelským normativům může řešit disciplinární komise s podezřelým také písemnou či
elektronickou formou.
V článku 13, bod 2 výměna slovního spojení ve zpravodaji Klubu za slovní spojení na
webových stránkách Spolku.
14:05 Odchod 2 členů
počet členů 32

Pro: 32

Proti:

Zdržel se:

Schváleno

14:07 Příchod 1 člena
Počet členů 33
Bod 10) – Plán akcí na rok 2016
PP+PT:
10.4.2016 – Ratenice – Blanka Poláčková
16.4.2016 – Mladá Boleslav (pro zájemce o selekci) – Ing. Iva Baráková
? – místo a termín bude upřesněno (léto, pravděpodobně Morava)
? - při podzimní klubové výstavě Morava (místo a termín bude upřesněn) – Bc. Lenka
Dušánková
15.10.2016 – Kralupy nad Labem – Ing. Iva Baráková
Výstavy:
16.4.2016 – Speciální výstava BO, Mladá Boleslav – Ing. Iva Baráková
17.4.2016 – Klubová výstava AO a BO (s Kl.vítězem), Mladá Boleslav – Ing. Iva Baráková
xx.xx.2016 - Klubová výstava AO a BO (bez Kl.vítěze), Morava (místo a termín bude
upřesněno) – Bc. Lenka Dušánková
Výcvikové akce:
12.6.2016 – MR ČR v Agility pro BO a AUO, Brno – Bc. Lenka Dušánková
10.9.2016 – MR ČR v Obedience pro BO a AUO, Brno – Bc. Lenka Dušánková
21.-23.10.2016 – MR ČR v Pasení pro BO, Martínkovice – Ing. Jitka Ragánová
22-23.10.2016 – MR ČR v Mondioringu pro BO, Bochovice – Věra Hlaváčková
xx.xx.2016 - MR ČR v Pasení pro AUO, Martínkovice – Ing. Jitka Ragánová (podzim, termín
bude upřesněn)
Výbor obdržel dvě nabídky na uspořádání MR ČR v pasení v roce 2016 a za obě velmi děkuje.
Po zvážení mnoha aspektů vybral nabídku Ing. Jitky Ragánové.
Členky Jarmila Kvasnicová a Jana Sommrová vznesly dotaz, proč se nekoná MR ČR v pasení
v Načešicích, kde proběhlo i vloni. Výbor děkuje za obě nabídky uspořádání MR. Dále výbor
uvádí na pravou míru, že v roce 2015 tam sice proběhlo Mistrovství tradiční plemen, ale bez
účasti našeho klubu a dále přidružený závod BSH Cup, ale také bez podpory klubu, na
organizaci se podílela paní Rájová i paní Ragánová (v letošním roce pořádají každá jednu akci
a obě se ucházejí o podporu klubu). Akce nebyla v loňském roce podpořena z více důvodů,
například, že organizátor nedokázal garantovat dostatečný počet míst pro BO a AO a ani
žádné finanční zvýhodnění pro členy, jako protihodnotu za finanční podporu ze strany klubu.
Letošní rok pořadatel do Načešic pozval zahraničního rozhodčího (jeden z loňských
argumentů), ale kapacita se zdá výboru nedostatečná, protože byly opět osloveny další kluby
jiných plemen. Dalším argumentem členek Jarmily Kvasnicové a Jany Sommrové je větší
stádo ovcí v Načešicích, ale Jitka Ragánová doplňuje, že to není jediný argument, protože řád
stanovuje, že délka trvání trialu IHT3 je nad 35 minut. Pokud bude začátek akce (přejímka a
prohlídka trati) v 7:00. První start v 8:00. Mezi 12:00 a 13:00 je hodinová přestávka na
odpočinek pro ovce. Následuje další pokračování do 17:00 (v termínu závodu na podzim se
již mezi 17 a 18 stmívá). Mezi jednotlivými běhy je nezbytná technická pauza pro výměnu

stáda ovcí za čerstvé cca 5 minut. Pokud tedy budeme uvažovat kapacitu pouze z časového
hlediska a při ideálním průběhu, pak 8 hodin času děleno 40minut na psa tvoří maximální
denní kapacitu závodu 12 psů. Již v tuto chvíli je na plánované MR BO v Martínkovicích
přihlášeno 21 belgických ovčáků. Pro trial IHT2 je řádem určená doba 30min a pro trial IHT1
25minut. Nelze přijímat více účastníků s tím, že se někdo možná diskvalifikuje a akce se
urychlí. Hlavními důvody, proč se výbor rozhodl podpořit MR v Martínkovicích i přes
pozvanou rozhodčí z ČR jsou následující: Jitka Ragánová zorganizuje 2 akce, samostatně pro
BO a samostatně pro AUO, tedy bude daleko vyšší kapacita pro účastníky. O akci se již nyní
zajímají zahraniční závodníci, závodit se tak bude v zajímavé konkurenci. Členi KCHBO jsou
finančně zvýhodněni. Organizátorka bude neprodleně žádat o pracovní tituly pro MR
Australských ovčáků u příslušné organizace.
Další výcvikové akce budou průběžně upřesněny.
Hlasování o schválení akcí na rok 2016 v uvedeném znění:
Pro: 26

Proti: 1

Zdržel se: 6

schváleno

Bod 11) Nominace a reprezentace na MS BO
V roce 2016 se bude konat Mistrovství světa belgických ovčáků ve Francouzském Aubignysur-Nére. KCHBO vyšle jako každý rok tři reprezentace – agility, obedience a mondioring.
Reprezentační výběr v agility byl již uzavřen. Teamleader Jakub Štýbr předložil výboru
žebříček postupujících, výbor nemá námitek. Ostatní reprezentace ještě nemají uzávěrku, dá
se předpokládat, že v Obedience bude reprezentovat méně psů, než v roce 2015.
V letošním roce by se také měl konat závod Canicrossu a CaniVTT. Pořadatel zatím
nezveřejnil žádné bližší informace k tomuto sportu, ale dá se předpokládat, že počet
účastníků za jednotlivou zemi (stejně jako vloni, kdy měl Canicross premiéru na MS BO)
nebude omezen. Pokud má nějaký člen klubu zájem v tomto sportu reprezentovat, nechť se
obrátí na výbor klubu.
Bod 12) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Výstavní referentka předala poháry klubovým šampionům krásy za rok 2015.
AO:
VetCh. Kl.Ch.práce h. a. AND I WANT ... Diandra (Martina Hodková, Monika Buddeusová)
BOG:
s.Ch. FAWKES BLACK z JBonda (Libor Machát)
IntCh. CATHARINE ULKAINE Callistopeia (Dana Přikrylová)
s. s.r.JCh. HARD BLACK OZZY z Kovárny (MDDr. Kateřina Čechová)
BOT:
s. Ch. BAO Crazitta (Eva Rosová)
s. Ch. CARLO Deabei (Petr Semanco)
s. JEREMIAS Nobby Rock (Helena Čiperová)

Podrobné hodnocení nejlepších výstavních psů sezóny 2015 je zveřejněno na webu KCHBO.
Vítězové:
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TOPTEN BO - s. Ch. Dashur Djalli z Kovárny (Hana Pisarčíková,
Lenka Krejčová)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ BO kat. DOSPĚLÍ – s. Ch. Dashur Djalli z Kovárny (Hana Pisarčíková,
Lenka Krejčová)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ BO kat. MLADÍ - JCh. Dante Inkognito Kawai Kaito (Pavlína Šrámková)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ kat. VETERÁNI – s.r. pE. P.E. Int.Ch. Arisies Balpoa (Blanka Poláčková)
VÍTĚZ variety GROENEDAEL - Ch. Mucius Fiona (Dagmar Prchalová)
VÍTĚZ variety LAEKENOIS – Arita Baranela (Ing. Alena Slámová)
VÍTĚZ variety MALINOIS - JCh. Dante Inkognito Kawai Kaito (Pavlínka Šrámková)
VÍTĚZ variety TERVUEREN – s. Ch. Dashur Djalli z Kovárny (Hana Pisarčíková, Lenka Krejčová)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AO – JCh. Ch. Ch.CMKU Jurášek Srdcové eso (Linda Hodová)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AO kat. DOSPĚLÍ – JCh. Ch. Ch.CMKU Jurášek Srdcové eso (Linda Hodová)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AO kat.MLADÍ – JCh. Doorly Cofi Capito (Ing. Jana Prokešová)
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AO kat. VETERÁNI – Ch. VetCh. Prosto Chudo Koral Fallcat (Martin Švec)
Bod 13) Kluboví šampioni práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Předány poháry klubovým šampionům práce za rok 2015



Kl.Ch.práce Agility (AO) - a. Granada Chocolate Frances (Irena Kadlecová)
Kl.Ch.práce Pasení (AO) – Simply Chocolate Puella Fera (Bc. Helena Muzikářová)

Dále byly předány diplomy nejlepším pracovním psům sezóny – podrobné hodnocení je
zveřejněno na webu KCHBO.
Vítězové:
Všestranný výcvik: s.r.ut. Juki Tarkatan, IPO3 (BOT) – Ing. Beata Štýbrová
Záchranářský výcvik: Cikáda Orfi ze Ztracené zahrady (BOG) - PhDr. Kateřina
Jančaříková Ph.D.
Pasení: Cullen Black Z Jbonda, IHT3 (BOG) - Ing. Jitka Ragánová
Dogdancing: Beneficium Wäka (AO) – Bc. Monika Hrdinová
Obedience: Berry Bohemia Checko (AO) – Jarmila Kvasnicová
Nové sporty: JCh. Ch. Indiana Jones Great Lady (AO) – Veronika Pavlíková / Eva Štemberová
Agility: JCh. KlCh. YKUK Deabei, A3 (BOG) – Ing. Beata Štýbrová / Jakub Štýbr
Dogfrisbee: nedodány výsledky
Mondioring: žádný účastník
14:55 Přepočítání členů:
Počet členů: 35
Bod 14) – Různé a diskuse
14.1 Do schválených Stanov přidán status nezletilého člena (nemá volební právo, přihlášku
musí podepsat zákonný zástupce a má snížené členské poplatky)
Pro: 35

Proti:

Zdržel se:

schváleno

14.2 Změny v platbách členských příspěvků:
a)zahraniční člen platí stejně jako občan ČR
b) nezletilý člen platí členský příspěvek 250 Kč/rok
c) Mistr ČR KCHBO má následující kalendářní rok členství zdarma (bylo již
schváleno v r.2014, nyní ale bez omezení sportů)
Pro: 35

Proti:

Zdržel se:

schváleno

14.3 Návrh na zapsání zkoušek AUO – OB3, ZZO3, pro malý certifikát AUO – vstup do třídy
pracovní na národních a nižších výstavách.
Pro: 35

Proti:

Zdržel se:

schváleno

14.4 Členská schůze bere na vědomí, oznámení výboru, že v případě neuhrazených
pohledávek člena vůči spolku KCHBO bude využito kárného řízení vedoucího například
k pozastavení chovatelského servisu.
14.5 Dotaz paní Bc. Petry Bomerové na závěr šetření revizní komise, kdy se k RK odvolala s
tím, že nesouhlasí s nejednoznačností standardu a s uvedenými poznámkami u psa v
databázi KCHBO.
RK jednomyslně rozhodla, že záznam z databáze odstraní. RK připraví o této skutečnosti zápis
na web KCHBO a poznámka o nechovnosti psa v databázi bude smazána, protože se jedná o
pochybení klubu.

15:05 Přepočítání členů:
Počet členů: 34
Odsouhlasení usnesení z členské schůze
Pro: 34

Proti:

Zdržel se:

schváleno

15:15 ukončení Členské schůze
V Praze dne 31. 1. 2016

Zapsala: Ing. Iva Baráková

