Zpráva předsedkyně KCHBO za rok 2005

Minulá členská schůze uložila výboru zařídit přechod od ČKS k ČMKU. Tento přechod se zdařil a od 1.1. 2006 jsme opět řádnými členy ČMKU.
Vzhledem k tomuto přechodu došlo k tomu, že náš klub nemůže pořádat MR BO IPO. Podle oficiálního vyjádření výcvikové komise ČKS nám nemůže být nominován ani rozhodčí, ani figuranti.

Výbor zaplatil členský poplatek a zaslal přihlášku do FMBB. Členem FMBB je klub i proto, aby naši členi mohli startovat na MS BO. Od 1.1. 2006 mohou na této vrcholové akci startovat pouze členi FMBB.

Výbor měl za úkol zajistit IČO klubu, nicméně tato věc ještě není vyřešena. Jednak z důvodu přestupu k ČMKU a za druhé je potřeba do OŘ dát sídlo klubu. Sídlem klubu nemůže být adresa nadřízeného orgánu – tedy ČMKU. Je možno dávat za sídlo klubu adresu kteréhokoliv člena výboru s tím, že když bude odvolán z funkce bude nutné provést změnu OŘ a nechat ho znovu zaregistrovat.

Vzhledem ke změnám v KBB, klub se nyní jmenuje Czech malinois club a specializuje se pouze na varietu malinois, není možno v tomto klubu chovat ani uchovňovat jedince jiných variet. Vzhledem k požadavku ČMKU na to, aby chovatel choval pouze na jeden klub, není možné chovat varietu malinois na CMC a ostatní variety na KCHBO, takže majitelům více variet nezbývá než chovat na náš klub. 

V loňském roce jsme pořádali klubovou a speciální výstavu v Mladé Boleslavi. Letos poprvé tuto akci doplnil závod podle upravené zkoušky ZOP a neoficiální závod v agility. Výstavy měly tradičně dobrou úroveň nejen kvalitou vystavovaných psů, ale hlavně díky organizačnímu výboru a tentokrát i díky velmi štědrým sponzorům. 
V rámci klubové výstavy se konal závod podle zkoušky ZOP, kterého se zúčastnilo 16 belgických ovčáků. V rámci speciální výstavy se konal PT a selekce. Na PT nastoupilo 6 psů a selekce se zúčastnilo 8 psů. 
Na nultý ročník Otevřeného klubového šampionátu v agility nastoupilo 10 belgických ovčáků a 4 další psi pasteveckých plemen. V letošním roce se bude pořádat první oficiální ročník. 

V roce 2005 se konaly 4 PP a PT. První PP a PT se konal v Hradci Králové a účastnilo se ho 20 psů, druhý se konal v Letňanech a bylo posouzeno 15 psů. Třetí PP a PT se konal v Přerově a na něm bylo 20 psů a poslední se konal v Soběslavi, kde bylo pouze 9 psů. 
Vzhledem k nákladům na tyto akce doporučuje výbor členské základně stanovit minimální počet psů, kteří se zúčastní akce. V loňském roce jsme na PP a PT vydělali 9085,-, jen poslední akce byla prodělečná.

Dále proběhlo již tradiční vítání štěňátek. Tentokráte to bylo v Benešově u Prahy a v Třanovicích.

V loňském roce se náš klub opět podílel na MR BO v agility, 9-tého ročníku se zúčastnilo 26 týmů ze tří zemí. Mistrem republiky se stal tým – Věra Kubíčková s Carinou Tradice (BOM). Letos nás čeká jubilejní desátý ročník a proto prosím členskou základnu, zda by se mezi námi nenašel vhodný sponzor tohoto podniku.
MR BO IPO organizoval klub KBB. Mistrovství se zúčastnilo 5 psovodů v kategorii IPO1 a 26 psovodů v kategorii IPO3. Mistrem republiky se stal Ladislav Mach s Octaviusem Malidaj z klubu CMC a třetím byl Josef Pejša s Kentem z Hückelovy vily z našeho klubu.

Také se naši členové zúčastnili MS BO jak v mondiorongu a to velmi úspěšně Zdeněk Volný s Hedou z Hückelovy vily vybojoval 3. místo v mondioringu 2, za naši republiku se zúčastnilo 5 psovodů. Tak na MS IPO, kde nás zastupovalo 5 psovodů z toho dva z našeho klubu – František Zimek s Aškou Fany Eciloten a Josef Pejša s Kentem s Hückelovy vily. MS BO v agility, kde startovaly čtyři týmy – Jitka Novotná s A3Ch Aktij Novterpod, Martina Klimešová s Aralií Novterpod, Radka Valentová s A3 Henrym Robito a Simona Hurábová s A3 Džinou z Vandalky. 

Za výborné výsledky z loňského roku si vybojovali dotaci od klubu – Hana Pisarčíková za výstavní úspěch na Nationale d Elevage ve Francii s fenou JCh Unique Eleanor z Kovárny, Simona Hurábová a Jitka Novotná za postup do finále na MS BO v agility, Zdeněk Volný za 3. místo na MS BO v mondioringu 2.

Ještě bych se chtěla zmínit o klubové zpravodaji, který vyšel 4x ročně.  U druhého čísla byl velký problém s vazbou, za který nám tiskárna vrátila náklad na vazbu – 5000,-. Problém vznikl po snaze najít levnější tiskárnu pro zpravodaj. Myslím, že snad zpravodaj docházel členům včas. 
1/05	26 849,-
2/05	22 357,-
2/05	  2 400,-	dotisk 20 ks
3/05	25 589,-
3/05	  3 150,-	dotisk 20 ks
4/05	27 100,- 

Celkem: 107 445,-

	O akcích na letošní rok je v programu naší schůze samostatný bod. Samozřejmě budeme pořádat klubovou a speciální výstavu spolu s PT a selekcí. Možná i další klubovou výstavu na Moravě. Zorganizujeme závod podle ZOP a Otevřený klubový šampionát v agility. Nebude chybět vítání štěňátek a 4 PP a PT. Pokud bude zájem a najdou se nadšenci, tak se výbor nebrání dalším výcvikovým akcím pro BO a AO.


V Praze dne 17.2. 2006	          
Simona Hurábová




