Zápis z členské schůze KCHBO 
konané dne 18. 2. 2006 v Hradci Králové


Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Iva Kuncmanová
Andrea Dlouhá
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková

Za KRK přítomni:
JUDr. Martin Frimmel


Program: 
	Prezence a zahájení, výběr členských příspěvků na rok 2006

Změny v organizačnímu řádu
Změny v chovatelském řádu
Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psí sezóny
Akce na rok 2006
Návrh hodnocení klubových šampiónů práce a nejlepších pracovních psů sezóny
Klubová výstava na Moravě
	Dovolby do výboru a chovatelské komise
	Různé, diskuze


Bod 1) Zahájení v 11:00 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné. Vyhlášena přestávka 45 minut.
V rámci této přestávky byly přečteny zprávy jednotlivých funkcionářů klubu – jsou přílohou tohoto zápisu.

Volba do komisí:
Volební a mandátová:
Alena Dýnková
Helena Zyková st.
Monika Tihelková
Návrhová:
Marie Vágenknechtová
Markéta Nováková
Marcela Nováková
Volba zapisovatele:
Jaroslava Podmolová


Komise sečetla zúčastněné členy s hlasovacím právem: 43. Návrhy budou schváleny, pokud pro ně bude hlasovat 22 a více členů.






Změna programu členské schůze
Výbor navrhl změnu programu 
	zrušení bodu 2. Volby KRK. V pozvánce na členskou schůzi došlo k omylu, funkční období KRK končí až v roce 2007.  
	bod 3. Zprávy komisí, poradců, členů výboru přesunut do vyhlášené 45 minutové přestávky.
	doplnění bodu 8. (podle nového číslování) Dovolby výboru a chovatelské komise


Program byl s těmito změnami schválen 43 hlasy.


Bod 2) Změny v organizačním řádu
Změny:
	Pokud se bude Chovatelský řád jmenovat Zápisní řád, tato změna se promítne i do Organizačního řádu.						43 pro-0 proti-0 zdrželo se
	sídlo klubu se mění na adresu bydliště předsedy klubu (vždy automaticky po zvolení nového předsedu klubu).								41-2-0 
	doplnit bod 2.e) Chov je umožněn i nečlenům klubu za předpokladu sepsání časově omezené smlouvy s Klubem, ve které se nečlen zejména zavazuje dodržovat řády a směrnice Klubu.									31-4-8
	doplnit 3.4. členství zaniká nezaplacením členského příspěvku ve stanovené době a Členské příspěvky na daný rok se musí zaplatit do 31. prosince předcházejícího roku
                                  									34-6-1
	bod 5.1. Zkrácení 45 min. přestávky na 15 minut 					43-0-0

problematiku rozdělení kompetencí a funkcí ve výboru řeší příloha organizačního řádu – Vnitřní směrnice KCHBO								43-0-0


Bod 3) Změny v Chovatelském řádu
změna názvu Chovatelský řád na Zápisní řád – členská schůze pověřuje výbor k rozhodnutí o této změně 								43-0-0
	přidat bod 1.3. Chovatelský řád plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI a řády ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených, platí ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a řádů ČMKU jakožto vyšší závazné normy. 
              										43-0-0
	oprava bodu 4.1. (hodnocení u OFA je možné i pro BO)				42-0-1
oprava bodu 4.4. (prodloužení chovnosti u fen, podmínky zdravotního vyšetření) - stačí vyšetření veterináře přibližně měsíc před očekávaným háráním s dobrozdáním, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik)			39-1-3	
	návrh na nový bod 4.5. stahuje se,	výbor si vyžádá stanovisko ČMKU		43-0-0
oprava bodu 5.1. chovné třídy – zrušení Chovný připuštěn a Chovný doporučen a nahradit slovem Chovný									41-0-2
bod 5.2. (zkušební vrh)  návrh na zrušení bodu 5.2		         15-15-13  (neschváleno)
bod 5.2. doplňuje se schválení výběru partnera pro takovéhoto jedince chovatelskou komisí											30-0-5	
doplnění bod 8.12. (opakovaná kontrola může být provedena u feny, které byla prodloužena chovnost)								37-0-6
doplnění bodu 8.12.	kontrolu vrhu může provést veterinář v případě překážek ze strany klubu											38-0-5	
doplnění bodu 8.13. minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů		42-0-1	



Změny v Řádu pro provádění popisných přehlídek povahového testu, 
- změny v souvislosti s předcházejícími změnami Chovatelského řádu a technické zál. 													43-0-0
- doplnění bodu 1.3. PP se provádí zároveň s PT, tímto není dotčeno právo majitele psa provést PT bez PP (např. zahraniční účastník kvůli selekci, opakování PT za účelem zlepšení hodnocení, apod.)										37-3-3
- PT doplnit 2.1. (neutrální vztah psa k lidem a zvířatům)				42-0-1
- bod 2.2. (nejméně 3-člená komise –PCH, člen pro posuzování povah, 1 člen nemusí být člen klubu, doporučuje se, aby tento člen měl zkušenosti a znalosti povah BO a AO)	39-1-3	

přehodnocení stávající náplně PT 
- změna náplně PT - povinné cviky: Chování psa při měření (10b), Chování psa v kruhu (10b), Odolnost proti střelbě (20b), Průchod skupinkou osob a kontakt s cizí osobou (15b), Rušivé vlivy ve skupince osob (15b), Setkání s cizí osobou (10b), Přivolání psa do čtverce (10b), vlohy pro aportování (10b). Pes musí nastoupit k provedení všech povinných cviků. Pes nesmí získat nulový počet bodů z cviku 1+2. Nemělo by docházet k fyzickému kontaktu psa s rušivými vlivy a komise se nesmí chovat vyzývavě nebo nepřirozeně. 
Prováděcí ustanovení jsou popsána v řádu pro provádění PT.	 			40-0-3
- návrh na změnu - minimální počet bodů PT potřebných pro uchovnění -70b. 	
11-18-8  (neschváleno)
- doplnit – Pokud pes v průběhu akce při posuzování povahy či exteriéru projeví přílišnou bázlivost či agresivitu vůči členům či pomocníkům komise, nebo vůči vlastnímu psovodovi, pokud uteče a nedá se přivolat psovodem ani na třetí povel (oslovení před povelem je možné), nebo pokud je pes nepřirozeně apatický a vykazuje známky onemocnění nebo že je pod vlivem uklidňujících prostředků, je z akce vyloučen. Může se zúčastnit další akce.													43-0-0
- zrušení Výběrového PPT								42-0-1

Bod 4) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Klubovými šampiony KCHBO se v roce 2005 stali:
AO – s.Ch.Lost Creek Diandra Tracy paní Martiny Hodkové
BOG – Ch.Bijou Comme Un Reve Noir paní Moniky Konečné; s.r.Ch.Jackie Black z Kovárny paní Evy Dýnkové a s.r., s.Ch. Ursine du Clos des Agapornis paní Blanky Poláčkové
BOM -  s.r., s. Aianys Casper Bohemia pana Josefa Křivance a s.Afria Angie Ruby Gale paní Evy Kubáčkové
BOT – Cron de el Segadal paní Alexandry Burlákové a s.r.Ch.Bjarkarima Vega paní Hany Pisarčíkové a Lucky Brandýské
Výbor klubu gratuluje majitelům a chovatelům uvedených psů.

Nejúspěšnějšími výstavními psy sezóny se stali za BO: s.r., s.Ch. Ursine du Clos des Agapornis paní Blanky Poláčkové (kat.dospělí), JCh.Unique Eleanor z Kovárny paní Hany Pisarčíkové a Beaty Hronské (kat.mladí) a s.r.Ch.Aclera z Vandalky manželů Pokorných (kat.veteráni). Za AO:  s.Ch. Lost Creek Diandra Tracy paní Martiny Hodkové (kat.dospělí) a Ch.Shallow River´s Vvahpeeh Catawba (kat.mladí). Podrobný rozpis byl zveřejněn v časopise 4/2005 a na webových stránkách klubu.



V 15:12 h. byli znovu přepočítání členové s hlasovacím právem: 41, potřebná většina je 21.




Bod 5 a 8) Akce na rok 2006 a Klubová výstava na Moravě
Popisné přehlídky a povahové testy:  15.04.2006 Hradec Králové, 27.05.2006 Nový Jičín, 09.09.2006 Soběslav, 15.10.2006 Praha-Letňany
Povahový test při KLV (pouze pro zájemce o selekci): 10.06.2006 Mladá Boleslav
Klubová výstava BO a AO: 10.06.2006 Mladá Boleslav
Speciální výstava BO: 11.06.2006 Mladá Boleslav
Klubový šampionát Agility: 10.06.2006 Mladá Boleslav
Klubové závody podle upravené ZOP: 11.06.2006 Mladá Boleslav
Vítání štěňátek: 13.05.2006 Benešov. Dále Třanovice – pořadatel dosud neupřesnil datum.
Klub se bude spolupodílet na MČR BO Agility

H. Pisarčíková seznámila členskou základnu s možnostmi uspořádání KLV na Moravě. Členové o tuto akci na Moravě mají velký zájem, ale nikdo nenabídl adekvátní možnost organizačního zajištění. Tři členové klubu se pouze na tuto možnost informovali. Jediná konkrétnější nabídka přišla od sl.Prokopové,  které tímto výbor děkuje. Areál se však svým technickým zázemím hodí spíš pro menší akce (PP, PT, VŠ, apod.). HPCH vybídla členskou základnu ke spolupráci v této oblasti. Do 30.4.2006 mají členové zasílat nabídky na adresu výstavní referentky. Pokud se do této doby nenajde vhodný areál a organizační tým, výstava bude zrušena.

Klub vyzývá všechny zájemce o pořádání zejména výcvikových akcí, aby se ozvali výboru KCHBO.



Bod 6) Návrh hodnocení klubových šampiónů práce a nejlepších pracovních psů sezóny

Klubový šampión práce
Titul udělený belgickému nebo australskému ovčáku po splnění těchto podmínek:
Agility – 4x LA3 bez trestných bodů a účast na MR všech plemen nebo MS plemene
Záchranářský výcvik – 3x zkouška II.stupeň a účast na MČR všech plemen 
Všestranný výcvik - 1x zkouška III.stupeň a 3x zkouška II.stupeň a účast na MČR všech plemen nebo na MS plemene
Mondioring – 1x zkouška III.stupně a účast na MS plemene
Plus známka velmi dobrý ze kterékoliv třídy na výstavě se zadáváním titulu CAC.
Majitel psa musí být členem KCHBO.							30-1-4
Hodnocení nejúspěšnějšího pracovního psa roku						27-2-3
Podmínky budou uveřejněny jako příloha.	

Bod 7) Dovolby výboru a chovatelské komise
Ekonomka a poradkyně chovu pro varietu laekenois odstoupily ze svých funkcí.
Z důvodů absence jakéhokoliv kandidáta na funkci PCH pro laekenois bylo schváleno sloučení funkce HPCH a PCH pro laekenois.								40-0-1
Na návrh z pléna byla odvolána jednatelka klubu z důvodu neplnění si povinností vyplývající ze své funkce											24-1-13
Dovolby - návrh na funkci
Ekonom – Jana Kočová			zvolena 40 hlasy
Jednatel – Ing. Radka Horáčková		zvolena 36 hlasy



Bod 8) Různé, diskuze

	předsedkyně povede jednání s předsedou CMC o účasti našich členů na MR BO a MS BO 
	Pan Duda nastolil problematiku nárustu počtu groenendaelů s římským nosem nebo jeho náznakem – zodpovědnost za odchovy nese chovatel
	Návrh Marie Vágenknechtové změnit podmínky na selekci práce - Záhranář – podmínka 3 zkoušky  II.stupně minimálně ze 2 oblastí	
					

Komise sečetla zúčastněné členy s hlasovacím právem: 34. Návrhy budou schváleny, pokud pro ně bude hlasovat 18 a více členů.

hlasování k bodu 8c) 										24-0-5

Návrh Usnesení byl jednohlasně schválen  							34-0-0


Zapsala Jaroslava Podmolová


