ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 13.02.2011 v Praze - Chodově
Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Ing.Marcela Červená
Jana Kočová
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Za KRK přítomni:
Tereza Horová
Za KRK omluveni:
Bc.Markéta Píšová
Vladimír Šafránek
Za chovatelskou komisi přítomni:
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Zuzana Mrňáková
Martina Hodková
Počet přítomných členů KCHBO: 32
Program:
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2011 (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 2011
5) Volby – poradce chovu pro groenendaely, výcvikáře (náplň funkce – reprezentace na MS
BO agility, přehled o vycvičenosti BO a AO ve všech druzích výcviku, evidence šampionů
práce a soutěž o pracovního psa roku), revizní komise – 2 členi
6) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny (zpráva výstavního referenta)
7) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
8) Akce na rok 2011
9) Nová podoba zpravodaje
10) setrvání plemene AO v KCHBO
11) povinný DNA profil u BO použitých v chovu a nebo nově uchovněných s platností od
13.02.2011 (vzájemná dohoda s klubem CMC)
12) změny v řádech klubu
13) Kárné řešení paní Ivy Kuncmanové
14) Přijetí pana Švece za člena KCHBO
15) Různé a diskuse

Bod 1) Zahájení v 10.00 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.
Schválení programu schůze:
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 2) Volba mandátové a návrhové komise
Volba do komisí:
Volební a mandátová: Hobzová Michaela, Škvorová Blanka, Dýnková Eva
Návrhová: Horáková Daniela, Kadlecová Irena, Jašková Zuzana
Příchod 1 člena 10:31
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

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 malinois
g) Zpráva poradce chovu pro australské ovčáky
h) Zpráva revizní komise
Členská schůze bere na vědomí uvedené zprávy
Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 2

Schváleno

Bod 4) Rozpočet klubu na rok 2011
Schválení rozpočtu na rok 2011, který je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 5) Volby do funkcí – poradce chovu pro groenendaely, výcvikář, 2 členi revizní komise
Kandidáti výboru na volné funkce:
Poradce chovu pro varietu groenendael – Poláčková Blanka
Kandidáti z pléna na volné funkce:
Člen revizní komise: Košinová Markéta, Horáková Daniela
Vyhlášena 5 minutová pauza.

Návrh na sestavení výcvikové skupiny pro jednotlivé sporty:
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Výcviková skupina – návrh členů komise pro jednotlivé sporty. Členové výcvikové komise
nejsou členy výboru. Členská schůze pověřuje výbor klubu k delegaci členů výcvikové skupiny
dle potřeby.
dogdancing + coursing: Šrámková Pavlína
obedience: Vágenknechtová Marie
všestranný výcvik: Horová Tereza
záchranářský výcvik: Hurábová Simona
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Výsledek tajného hlasování:
a) Poradce chovu pro Groenendaely – 33 hlasů - schváleno
b) Členové revizní komise:
Horáková Daniela – 33 hlasů – schváleno
Košinová Markéta – 31 hlasů - schváleno

Bod 6) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Byly předány poháry a diplomy přítomným majitelům psů, kteří v roce 2010 dosáhli titulu
Klubový šampion krásy KCHBO. Titul získali:
Australský ovčák: Ch. And I Am Here Diandra, Ch. Prosto Chudo Dirty Dancer, Connie Mladá
živa
Groenendael: s.Ch. Baitu Balpoa, s.r. pE s. Int.Ch. Bami Balpoa, s.Ch. Noddy Black z Kovárny,
Ch. Que Paso Deabei
Malinois: Ch. Braconnier Grot Kawai Kaito, Int.Ch. Harmony Star Kwanah, Hagar Vitris
Bohemia, s.Ch. Sonja Bohemia Alké
Tervueren: s.Ch. Saphir Zealous z Kovárny, s.Ch. Perfectly Unique z Kovárny, JCh. Lotar Dog
Arabat
Nejúspěšnější BO a AO v kategoriích TOP-TEN (viz. zpráva výstavního referenta)
Dospělí: s.r. pE s. Int.Ch. Bami Balpoa / Ch. Hearthside Happy Message
Mladí: Ch. Ulkaine Unique z Kovárny / JCh. Aussie Atrey Srdcové eso
Veteráni: T.s. a. Int.Ch. Džina z Vandalky / a. Ch. Imagineer Now or Never
Chovné feny: s.r. pE T.s. P.E. Int.Ch Ursine du Clos des Agapornis / Ch. Schallow Rivers Vvahe
Huli Tepa Acro
Plemeníci: s.r. pE Ch. Tuono dell´Alta Via / Ch. Terra-Blue Outa This World
CHS: z Kovárny/ Prosto Chudo

Bod 7) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Pracovní šampion – obedience: Zicora Nica z Kovárny
Selekce práce:
Všestranný (v.) - Cid z Labského přívozu, Agin Nauru
Obedience (o.) – Zicora Nica z Kovárny
Záchranář (z.) – Ch. Argent Brut z Kovárny
Pes roku (viz příloha)
Všestranný výcvik: Patt z Hückelovy vily
Záchranářský výcvik: Ch. Argent Brut z Kovárny
Obedience: Zicora Nica z Kovárny
Agility: Ch. Munchanga’s First
Nové sporty: Ch. Munchanga’s First (pasení), Czech Novterpod (dog dancing), Ch. Bloom de
Glint Kawai Kaito (coursing)

Bod 8) Akce na rok 2011
Předsedkyně klubu seznámila členskou základnu s plánem akcí KCHBO na rok 2011
Popisné přehlídky a povahové testy:
03.04.2011 PP+PT Sadská
11.06.2011 PT Mladá Boleslav (pro zahr.zájemce o selekci, bez nepovinných cviků)
11.09.2011 PP+PT Heroltice u Tišnova
Říjen 2011
PP+PT Petrovice nad Orlicí
Výstavy:
11.06.2011
12.06.2011
10.09.2011

Klubová výstava BO a AO Ml.Boleslav
Speciální výstava BO a AO Ml.Boleslav
Klubová výstava BO a AO bez titulu Klub.vítěz, Heroltice u Tišnova

Výcvikové akce:
11.06.2011 2.Mistrovství ČR BO a AO v obedience, Ml.Boleslav
12.06.2011 2.Open Air Mistrovství ČR BO a AO v Agility, Ml.Boleslav
Červenec 2011 tábor pro belgičáky
10.09.2011 Otevřený závod v Obedience, Heroltice u Tišnova
Srpen
Otevřený šampionát KCHBO v Agility, Mělník
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 9) Nová podoba zpravodaje
Vzhledem k tomu, že v dnešní době má přístup na internet skoro každý a informace uvedené
ve zpravodaji se téměř všechny dříve objeví na webových stránkách klubu, uvažuje výbor o
změně koncepce ve vydávání zpravodaje. Na toto téma vyhlásil výbor klubu anketu
s výsledky: celkem 38 odpovědí - z toho 31 pro ročenku, 5 nechat stávající stav, 2 návrhy

zpravodaj 2x do roka. Na základě výsledků ankety výbor navrhuje od roku 2011 pouze 1
zpravodaj ročně – ročenku.
Ušetřené peníze by se investovaly do dalšího zdokonalení webových stránek klubu a
databáze, zdravotního programu a dále na pořádání výcvikových dnů a víkendů, kde by členi
KCHBO měli slevu.
Ročenka bude vycházet po členské schůzi a bude obsahovat zápisy ze schůzí, výsledky PP a
PT, přehled zdravotních vyšetření, splněné selekce, výstavní i pracovní šampiony, výsledky
mistrovských akcí, top-ten krásy, pracovního psa roku a výsledky KLV/SV.
Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 2

Schváleno

Uspořádání výcvikových dnů a víkendů v průběhu roku v kompetenci výboru.
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Bod 10) Setrvání plemene AO v KCHBO
Na základě 9-ti letých zkušeností s AO v KCHBO výbor klubu uvažoval o setrvání plemene AO
v KCHBO. V zápise ze schůzky výboru byly uvedeny některé důvody k těmto úvahám.
Například v roce 2010 bylo v KCHBO 20 členů vlastnících AO a přes klub byly realizovány 2
vrhy a uchovněni 3 AO. Příjmy, které klub má z aktivit kolem australských ovčáků nepokryjí
výdaje, které na ně klub vydá. Členi klubu od AO se minimálně zapojují do dění klubu, zatím
samostatně nezorganizovali žádnou akci. Pro již tak plně vytížené členy výboru se navyšuje
administrativní a organizační zátěž a někdy i větší komplikace při zajištění akcí (především
výstavy). Australský ovčák za těch 9 let získal na velké popularitě a jejich počet se
několikanásobně zvýšil, proto si výbor klubu myslí, že by si zasloužil specializovaný klub pro
své plemeno, kde by si majitelé a chovatelé AO rozhodovali o svém plemenu sami a ne, aby
za ně rozhodovali majitelé a chovatelé BO.
Výbor tedy dal návrh, aby od 1.1.2012 již plemeno australský ovčák nebylo součástí KCHBO.
Do této doby by měli majitelé a chovatelé AO dostatek času na vyřízení vlastního klubu.
Z pléna vzešel protinávrh, aby členové dali majitelům AO rok na uspořádání některých akcí,
s tím, že se více zapojí do dění v klubu. Navrhli, že uspořádají Klubovou výstavu na Moravě a
při této akci i popisnou přehlídku a povahový test. Poté jejich činnost vyhodnotit a znovu
prodiskutovat jejich setrvání v klubu.
Hlasování o návrhu výboru, aby od 1.1.2012 nebylo plemeno AO součástí KCHBO.
Pro: 15

Proti: 8

Zdržel se: 10

Neschváleno

Pauza na oběd. Zahájení v 13.15. Přepočítání přítomných členů (33)

Bod 11 – povinný DNA profil u AO a BO podle normy ISAG 2006
Bod 11a) povinný DNA profil u AO a BO u nově uchovněných s platností od 13.02.2011
(vzájemná dohoda s klubem CMC)
Odběr bude realizován bukálními stěry – neinvazivní a rychlá metoda (dutina ústní se vytře
speciálním kartáčkem) na popisných přehlídkách. Na popisných přehlídkách odběr bude
realizovat veterinární lékař, za dohledu jednoho člena bonitační komise (oba by kontrolovali
totožnost psa). Veterinární lékař odešle sám všechny vzorky do laboratoře. Cena za
zpracování DNA profilu a uchování záložního vzorku se podle laboratoře pohybuje mezi 840 1000 Kč (za DNA profil podle normy ISAG 2006). Majitel psa uhradí spolu s poplatkem za
popisnou přehlídku i poplatek za DNA profil. V případě hromadného odběru na akcích Klubu
uhradí službu veterinární lékaře Klub. Majiteli pak přijde výsledek poštou. 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). U individuálního odběru mimo
akcí Klubu hradí veterinárního lékaře majitel.
Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 11b) povinný DNA profil u již uchovněných AO a BO u použitých v chovu od 1.7.2011
při krytí v ČR
Odběr provede veterinární lékař – postup i platba viz bod 11a).
Pro: 30

Proti: 1

Zdržel se: 2

Schváleno

Bod 11c) DNA profil u psa při zahraničním krytí od 1.7.2011 u poprvé použitého plemeníka
v ČR dobrovolné s výjimkou zemí kde je DNA profil povinný
Výbor klubu dopracuje postup.
Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 2

Schváleno

Bod 11d) povinný DNA profil u psa zapůjčeného do ČR
Odběr provede veterinární lékař – postup i platba viz bod 11a).
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 11e) do protokolu DNA profilu doplnit souhlas s využitím záložního vzorku pro
genetický výzkum podporovaný klubem
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 12) Změny v řádech klubu
Členská schůze pověřuje výbor o zapracování změn ohledně DNA profilu do Zápisního řádu.

Bod 13) Kárné řízení paní Ivy Kuncmanové a její členství v KCHBO
S paní Ivou Kuncmanovou bylo v předchozích letech vedeno kárné řízení. Částí kárného řízení
byl i bod o neuhrazení krycího poplatku. Ten paní Iva Kuncmanová již uhradila. Ke kárnému
řízení se však nikdy nevyjádřila a ani se nedostavila na jeho projednání.
Paní Hana Petrová poslala žádost na Klub spolu s poplatkem 600 Kč s tím, že tato platba je za
paní Ivu Kuncmanovou (nezaslala však přihlášku - registrace přihlášky je k členství v Klubu
nutná viz bod 3.2. OŘ), a žádala o přijetí paní Ivy Kuncmanové do KCHBO. Zároveň žádala,
aby paní Petrová mohla zastupovat paní Kuncmanovou v chovatelských záležitostech. Jelikož
s paní Kuncmanovou bylo vedeno kárné řízení, je otázkou zda ji Klub za člena přijme (viz bod
3.1. OŘ). Po diskuzi dává výbor návrh, aby mu členská schůze dala mandát k vrácení částky
600 Kč paní Haně Petrové a pokud přijde přihláška paní Ivy Kuncmanové, aby nebyla přijata.
Její členství projedná další členská schůze, pokud se paní Iva Kuncmanová dostaví osobně.
Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Bod 14) Přijetí pana Švece do KCHBO
V prosinci 2010 obdržela jednatelka Klubu přihlášku do KCHBO + platbu členského příspěvku
na rok 2011 ve výši 600,-Kč od pana Martina Švece. Pan Švec byl písemně pozván na
Členskou schůzi, důvodem byla rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 15.10.2009 a ze dne
23.2.2010. 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.
Pan Švec se na schůzi nedostavil, telefonicky kontaktoval člena KCHBO, který byl na schůzi
přítomen s omluvou, že kvůli poruše auta nepřijede. Po diskuzi s členskou schůzi dává výbor
Klubu návrh na nepřijetí pana Martina Švece do KCHBO, poplatek 600 Kč mu bude vrácen.
Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 2

Schváleno

Bod 15) Různé a diskuse
Diskuze: pan Dušan Pospíchal informoval o dění ve FMBB, kde je členem výboru.
Klubový šampion práce obedience – přidána podmínka pro získání titulu Klubový šampion
práce obedience - pro získání titulu je nutná 1x účast na mistrovství světa nebo republiky
plemene či všech plemen. Úprava počtu zkoušek OB3 3x z toho 2x min. na VD.
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Žádost paní Evy Rokosové – poradkyně chovu pro Holandské ovčáky (KCHMPP) o možnost
využití povahového testu KCHBO pro Holandské ovčáky.
Na základě zavedení podmínek pro chov v zemi původu si sekce HO v KCHMPP odsouhlasila
jejich v podstatě plné převzetí. Tyto podmínky mimo jiné obsahují i povahový test. Sekce
holandského ovčáka v klubu KCHMPP v tuto chvíli čítá zhruba 20 členů z toho jsou zhruba 4
aktivní chovatelé. Ročně se zbonituje průměrně 6 jedinců. I z tohoto pohledu je zřejmé že
pořádání samostatného povahového testu přes KCHMPP pro HO není reálné.

Návrh tedy je, aby komise KCHBO posoudila na naší akci povahové testy Holandských ovčáků
za poplatek pro poplatek pro nečlena klubu, pokud to bude kapacitně možné.
Pro: 32

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Nová možnost stahování krycího listu z databáze klubu pro chovné feny, kdy poradci chovu
přijde oznámení o vystavení KL. Takový krycí list je platný pouze pro členy klubu při dodržení
Zápisního řádu a po uhrazení poplatku. Stávající systém přes poradce chovu zůstává nadále
v platnosti. Je na chovateli, který systém použije. Možnost vystavení internetového krycího
listu bude od technické připravenosti databáze. Změnu zapracovat do Zápisního řádu.
Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Zdržel se: 0

Schváleno

Zrušit možnost plateb složenkou A.
Pro: 32

Proti: 0

Návrh povinného vyšetření očí (DOV) a DLK. Jelikož je tuto záležitost potřeba projednat
s klubem CMC (změna podmínek chovu) bude tento bod zanesen do programu příští členské
schůze.
Prověřit možnost provádění obran na ringo oblek 1x ročně. Tereza Horová prověří legislativní
a technickou možnost tohoto cviku.
Pro: 31

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Z členské schůze 2010 byl schválen návrh na audit účetnictví Klubových výstav Pohořelice
2008 a Napajedla 2009. Tento audit měla provést revizní komise. Ta o stavu podala zprávu
(viz zpráva RK). Audit nebyl zatím uzavřen, revizní komisi úkol trvá.

Zapsala Blanka Poláčková

