ZÁPIS Z E-MAILOVÝCH JEDNÁNÍ VÝBORU
V OBDOBÍ 01.09.-31.12.2010
1) výbor schválil návrh klubových akcí na rok 2011
Členská schůze:
13.02.2011 – Praha Chodov
Popisné přehlídky a povahové testy:
03.04.2011 – PP a PT Pňov-Předhradí
11.06.2011 – PT Mladá Boleslav (pro zahraniční zájemce o selekci)
11.09.2011 – PP a PT Heroltice u Tišnova
Říjen 2011 – PP a PT Petrovice nad Orlicí
Výstavy:
11.06.2011 – Klubová výstava BO a AO, Mladá Boleslav
12.06.2011 – Speciální výstava BO a AO, Mladá Boleslav
10.09.2011 – KV AO a BO bez zadávání Klubového vítěze, Heroltice u Tišnova
Výcvikové akce:
11.06.2011 – 2.Mistrovství ČR v obedience, Mladá Boleslav
12.06.2011 – 2.Open Air Mistrovství ČR BO v agility, Mladá Boleslav
červenec 2011 – tábor pro belgičáky
10.09.2011 – Otevřený závod v Obedience, Heroltice u Tišnova
srpen - Otevřený šampionát KCHBO v agility, Mělník
Další akce a bližší informace k uvedeným akcím budou průběžně doplněny na www.kchbo.com a
v klubovém časopise.
2) výbor schválil návrh rozpočtu na rok 2011

PŘÍJMY
zůstatek na účtě z roku 2010
členské
poradci chovu
web a databáze
vyjímky a pokuty
inzerce zpravodaj
zpravodaje odprodej
povýstavní katalog
banka - úroky
ČMKU PK 1 - odvody

PP a PT
KV Mladá Boleslav
SV Mladá Boleslav
KV Morava
MR v agility

VÝDAJE
206 017 Kč
110 000 Kč
2 000 Kčporadci chovu
0 Kčweb a databáze
2 000 Kč
zpravodaj - ročenka
100 Kčpoštovné členi
500 Kčzpravodaj grafik
500 Kčpovýstavní katalog
300 Kčbanka - poplatky
20 000 Kččlenství ČMKU
dotace 2010
členství FMBB
20 000 KčPT a PP
50 000 KčKV Mladá Boleslav
50 000 KčSV Mladá Boleslav
30 000 KčKV Morava
10 000 KčMR v agility

2 000 Kč
3 000 Kč
25 000 Kč
7 000 Kč
3 000 Kč
15 000 Kč
4 000 Kč
1 500 Kč
10 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
7 000 Kč

MR v obedience
Klubový závod v poslušnosti
Šampionát
Závod v obedienci

bez zůstatku v bance

5 000 KčMR v obedience
700 KčKlubový závod v poslušnosti
3 000 KčŠampionát
3 000 KčZávod v obedienci
poštovné předseda
ostatní výdaje
poháry - klubové
zdravotní program
Výcvikové dny

307 100 Kč

5 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč

294 500 Kč

3) výbor schválil následující podněty pro členskou schůzi
I. na základě ankety změnit podobu zpravodaje – v anketě hlasovalo 38 členů z toho
bylo pro změnu na ročenku 33 členů
II. zavést povinný DNA profil
III. setrvání plemene AO v klubu KCHBO

ad bod II) DNA PROFILY
HPCH prověřila způsob, jakým se provádí DNA testy v Belgii a Německu. V obou zemích je již
test povinný pro všechna plemena, daný střešní oraganizací. DNA profil musí mít zpracována
všechna v chovu použitá zvířata a plus se testují někteří jejich potomci. Používá se standard ISAG
2006.
DNA profil neznamená ověření původu, jen „nezaměnitelný genetický otisk jedince“. Pro
ověření původu je třeba srovnat k sobě DNA profil jedince a obou jeho rodičů.
Ze zkušeností jiných klubů vzešel tento návrh:
- vyhlásit rok, kdy začne povinnost platit rokem „0“
- od roku „0“ musí mít všichni rodiče uskutečněných krytí zpracovaný DNA profil
- od roku „0“ musí mít všichni nově uchovnění jedinci zpracovaný DNA profil
- nesrovnalosti v původu zvířat, zjištěné testováním, ale vzniklé před rokem „0“ nebudou
trestány, jedincům pouze bude upraven rodokmen (buď přepsáním na skutečné rodiče, nebo
vymazáním neověřených předků a převedením do pomocného registru)
- nesrovnalosti v původu zvířat zjištěné testováním, vzniklé po roce „0“ budou řešeny jako
dosud, standardní cestou
Při tomto přístupu by každý majitel chovného jedince zainvestoval jednorázovou částku za DNA
profil (tento je platný doživotně). Časem by bylo dostatek dat ke srovnávání původu nově příchozích
zvířat na uchovnění, nebo nově v chovu použitých (příklad pes A je osm let starý, fena B je pět let
stará a oba budou použiti v chovu v roce 2011, proto jim bude zpracován DNA profil. Tito dva jedinci
spolu před třemi lety měli vrh, z něhož jedinec C byl v roce 2012 uchovněn → DNA profil jedince C již
je k čemu srovnat a jeho původ tak může být ověřen).
Praktické informace o odběru a cenách:
- Odběr je možné realizovat bukálními stěry – neinvazivní a rychlá metoda (dutina ústní se vytře
speciálním kartáčkem) na popisných přehlídkách
- Výhodnější by bylo odebírat 2 vzorky od každého psa (1 ke zpracování, 1 k archivaci
v laboratoři)
- Odběr by realizoval veterinární lékař, za dohledu jednoho člena bonitační komise (oba by
kontrolovali totožnost psa). Veterinární lékař by odeslal sám všechny vzorky do laboratoře.
- Psi, kteří již byli uchovněni, ale budou od roku „0“ využiti v chovu by se mohli odebírat buď při
nějaké klubové akci, nebo by si odběr zajistil majitel sám u svého veterinárního lékaře

V případě zahraničního krytí by chovatel musel dodat i DNA profil psa (v Německu a Belgii
dnes již mají zpracováno povinně všichni)
- Každý majitel psa/feny by obdržel protokol s DNA profilem (tento může využít například i
v případě krytí jeho psa do zahraničí)
- V případě zahraničního krytí musí majitel feny doložit DNA profil krycího psa
- Klub by byl informován o tom, kteří psi byli vyhodnoceni a jaké evidenční číslo jim bylo
přiděleno, tyto informace by se zanesly do databáze a následně by pak poradce chovu žádal
laboratoř o srovnání, pokud by daný jedinec měl již u rodičů zpracovaný DNA profil
- Cena za zpracování DNA profilu a uchování záložního vzorku se podle laboratoře pohybuje
mezi 700-1000 Kč (za DNA profil podle normy ISAG 2006)
- Uvedená cena by platila jak pro hromadné zásilky (z popisné přehlídky) i pro individuální
zásilky chovatelů (výhodnější cenu na základě smlouvy s klubem by dodržovali pro všechny
odběry u daného plemene, bez ohledu na to, jakou cestou se k nim dostanou).
Srovnání profilů k sobě (ověření původu) je zdarma
-

ad bod III) setrvání plemene AO v KCHBO
V roce 2010 bylo v KCHBO 20 členů vlastnících AO a přes klub byly realizovány dva vrhy (14 štěňat).
Prostřednictvím klubu byli uchovněni 3 AO.
Důvody k úvahám o setrvání plemene AO v KCHBO jsou následující:
- AO je dnes poměrně populární plemeno s velkým nárůstem jedinců zapsaných v PK, proto by
si zasloužili vlastní specializovaný klub
- na druhou stranu jen minimum chovatelské aktivity se realizuje přes klub KCHBO, klubu tak
chybějí příjmy na pokrytí nákladů (většina akcí se realizuje i pro AO – Šampionát, MČR
v Obedience, Open Air, výstavy, atd)
- vyšší náklady na zpravodaj – část obsahu se věnuje dění ohledně AO. Zpravodaj se však
rozesílá i členům, kteří AO nemají (těch je většina) a informování o AO tak navyšuje celkové
výdaje na zpravodaj
- vyšší administrativní zátěž pro již tak plně vytížené členy výboru z důvodů zpracování
zpravodaje, webových stránek, akcí, katalogů
- výdaje na ceny pro klubové šampiony KCHBO (přičemž část příjemců těchto cen je v našem
klubu zcela účelově jen z tohoto důvodu, svoji chovatelskou aktivitu si odehrávají v KCHMPP)
- členi klubu od AO se jen minimálně zapojují do dění v klubu, ve většině případů jsou jen
pasivními příjemci výhod. Zatím samostatně nezorganizovali žádnou akci.
Výbor navrhuje další schůzku výboru, poradců a revizní komise od 9 hodin v hotelu Chodov dne
13.2. 2011

