Zápis z jednání výboru KCHBO od 1.7.2017 do 31.12.2017
Akce v roce 2018
Klubová výstava Mladá Boleslav 12.5.2018
Speciální výstava Horka nad Moravou 15.9.2018
Problémy s PCH pro malinois
Opakují se stížnosti na činnost PCH pro malinois (prodlení s administrativou vrhů a
databáze, vyúčtování). Věc vyřešena s PCH, která odstupuje. Výbor zamýšlí do konání
členské schůze oslovit některé z členů, zda by nebyli ochotni s administrativou vrhů a
databází pomoci. Do té doby převezme práci PCH pro malinois hlavní PCH p. Pisarčíková.
Nová korespondenční adresa
Dušan Pospíchal, Polní 818/14, 500 03 Hradec Králové
Vemodia
Nabídka od laboratoře na zhotovení DNA profilů. Pro hromadné odběry na akcích pro klub i
členy nevýhodná z důvodu vyšší ceny (1340 Kč při ověření externích profilů rodičů).
Zdravotní program
Úprava směrnice o zdravotním programu, doplnění nepovinného vyšetření u BO - SDCA2.
Rozšířená bonitace Vrbičany
Přidána poslední rozšířená bonitace v tomto roce. Datum konání 1.10.2017 ve Vrbičanech
(okr. Slané).
Žádost o udělení vyjímky z Bonitačního řádu
Žádost p. Jitky Grossové o udělení vyjímky z Bonitačního řádu - umožnění uchovnění po
absolvování PT bez účasti na PP. Pes CURLY MARLEY Herriko v roce 2016 neuspěl po
předchozím absolvování PP u PT (nepřivolán při posledním cviku). Letos byl přihlášen
pouze na PT, který úspěšně absolvoval. Vzhledem k tomu že došlo k pochybení ze strany
organizátora při podání informace při přihlašování psa, výbor nabízí absolvování následující
bonitace zdarma. Vyjímku z Bonitačního řádu, konkrétně bodu 3.2, nelze udělit.
PCH malinois
Výbor pověřuje do konání členské schůze administrací vrhů paní Kateřinu Samkovou a
doplňováním dat do databáze Markétu Dlabovou.
Čtečka čipů
Výbor přijal nabídku koupě čtečky čipů za 1000,- Kč + DPH. Zajistí Hana Pisarčíková.
Mistrovství KCHBO
Vzhledem k narůstajícímu počtu psů, kteří se účastní námi pořádaných mistrovství, je
nezbytné uvažovat o zpřísnění podmínek pro udělení titulu Mistr (zrušení možnosti získat
titul v nižší kategorii, zpřísnit bodový limit, atd.). Výbor změny zpracuje a předloží členské
schůzi.

Podnět ČMKU k prošetření
Předseda KCHBO zaslal ČMKU žádost o prošetření věci předložení falzifikátů vyšetření očí
chovatelkou Evou Hájkovou (CHS Perla Mahagon) a chovatelkou Šárkou Hájkovou (CHS
Pearl of the Moon).
Členská schůze
Členská schůze se bude konat 17. 2. 2018 v Praze. Pozvánky s programem budou členům
včas zaslány a zveřejněny na webu klubu.
Dotaz na zveřejnení inzerátu na webu
HPCH obdržela žádost o zveřejnění inzerátu na prodej štěňat na webu KCHBO. Majitel
matky štěňat je členem klubu, avšak vrh je odchován na CHS nečlena. Výbor se shodl, že
není možné zveřejnit inzerát na prodej vrhu, na který není poskytován servis.
Vyhodnocení RTG
Upozorňujeme členy na bod 3.6 Zápisního řádu, který zní: “Majitel psa je povinen odeslat
chovatelské skupině doporučeným dopisem fotokopii (případně 2. výtisk) každého výsledku
RTG (např. DKK, DLK, SA) a to nejdéle do 15 dnů od jeho obdržení (toto ustanovení se týká
všech výsledků, včetně zahraničních).”
Cirkulář FCI 61/2017
Obdrželi jsme Cirkulář FCI 61/2017, týkající se psa variety malinois Ringstar F-Kuno (NHSB
2994728).
MR KCHBO v pasení 2018
Výbor obdržel tři nabídky na uspořádání:
1) Ing. Jitka Ragánová - uspořádání MR pro BO
2) p. Jana Sommrová - uspořádání MR pro AUO i BO
3) p. Jana Kautská - uspořádání MR pro AUO i BO
Ad 1) Vzhledem k dalším nabídkám uspořádání MR pro obě plemena, je tato nabídka pro
klub nevyhovující. I přesto výbor děkuje Ing. Ragánové za uspořádání letošního ročníku.
Ad2) Nabídka na uspořádání s českými rozhodčími.
Ad3) Nabídka bez rozpočtu či specifikace nákladů pro klub. Zahraniční rozhodčí.
Výbor klubu zvážil všechny aspekty a shodl se, že nejvýhodnější je nabídka paní Jany
Kautské.
DNA profily
V návaznosti nad problémy s nekvalitně odvedenou prací laboratoře Genservise bude od
1.1.2018 KCHBO, z. s. hradit pouze opětovné provedení DNA analýzy u psů/fen svých
členů, kdy pes/fena musí být ochován/-a pod naším klubem.
Kauza falšování protokolů DOV
Výtah ze zápisu č. 26 ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické

unie (P ČMKU) a dozorčí rady ČMKU (DR ČMKU) dne 15.12.2017 v Brně: KCH belgických
ovčáků – žádost o řešení případu zfalšovaných dokladů CHS PERLA MAHAGON + PEARL
OF THE MOON – Chovatelka PERLA MAHAGON se dostavila k jednání, zastupovala i
svou dceru. Chovatelka objasnila příčinu zfalšovaného dokladu a následně byla upozorněna,
že za předloženou dokumentaci k jedinci zodpovídá výhradně majitel jedince. V návaznosti
na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS PERLA
MAHAGON + PEARL OF THE MOON, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku obou
chovatelek (k dnešnímu datu), na období 1 roku, tj. do 14.12.2018. Schváleno jednomyslně.

