Členská schůze KRaAOP
Praha, 21.2.2009

Přítomni:
28 členů
Za KRaAOP výbor + revizní komisi přítomni:
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Eva Červená (EČ)
Naďa Kocíková (NK)
Eva Kubínová (EK)
Ing. Eva Mayerová (EM)
Jana Smržová (JS)
Za KRaAOP výbor + revizní komisi omluveni:
Petr Rajský (PR)
Monika Švarcová (MŠ)
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ÚVOD
•

D. Adamová přivítala na členské schůzi všechny účastníky a zároveň omluvila
dva členy, M. Švarcovou (jednatelka) a P. Rajského (předseda revizní komise),
kteří se nemohli zúčastnit z důvodu dopravní nehody při cestě na členskou
schůzi. Z tohoto důvodu nemohla být prezentována revizní zpráva, která bude do
měsíce uveřejněna na webu KRaAOP.

REKAPITULACE ROKU 2008
•

D. Adamová prezentovala rekapitulaci klubových akcí za rok 2008, kterých se
uskutečnilo celkem 30, jednalo se o akce, které klub většinou samostatně
organizoval nebo se na nich významnou účastí podílel:
o 14.6.08 – klubová výstava pro KPP, SAO, MSP v Rokycanech, posuzoval
p. Hodan
o 14.6.08 – speciální výstava pro JRO v Mohelnici, posuzoval p. Řehánek
o 15.6.08 – Euro Youzhak Show pro JRO v Mohelnici, posuzoval p.
Redlicki z Polska
o 23.8.08 – speciální výstava pro SAO a MSP, posuzovala Ing. E.
Mayerová (SAO) a p. Mojžíš (MSP)
o 6.9.08 – klubová výstava se zadáváním titulu klubového vítěze pro
všechna námi zastřešovaná plemena v Heřmanově Městci, posuzoval
MVDr. V. Piskay ze Slovenska
o pravidelná klubová setkání, a to 12 akcí v Čechách a 11 na Moravě – DA
děkuje jménem výboru Ing. E. Mayerové, která všechny setkání na
Moravě samostatně vedla a organizovala
o 2x ročně bonitace ve středních Čechách

PLÁNY NA ROK 2009
•

•

D. Adamová prezentovala plán akcí na tento rok, zde je:
o 20.6.09 – klubová výstava pro všechna naše plemena, posuzovat bude M.
Václavík.
o víkendová akce ve dnech 19.-20.9., která se uskuteční v rekonstruovaném
areálu Zbraslav u Brna a proběhne zde klubová výstava se zadáváním
titulu klubový vítěz pro všechna naše plemena + 3. ročník celostátních
pracovních soutěží, a v neděli speciální výstava pro KPP a MSP, kterou
bude posuzovat p. Řehánek. Na 19.9. se snažíme zabezpečit zahraničního
rozhodčího, členové budou informováni prostřednictvím webu KRaAOP.
o pravidelná klubová setkání – v Čechách se budou konat každý měsíc a na
Moravě je jich plánováno 9 – plánovaný přehled termínu je zveřejněn od
ledna 2009 na webu KRaAOP.
o 2x ročně bonitace a nově i svod mladých: jarní bonitace a svod mladých
se uskuteční 14.3. ve středních Čechách, posuzovat bude Ing. Dostál,
přihlášení účastníci obdrží podrobnější info od HPCH – E. Červené, a to
formou písemné pozvánky.
D. Adamová informovala přítomné členy, že vzhledem k vysokým nákladům na
tisk bude zpravodaj od letošního roku primárně vydáván pouze v elektronické
podobě. Pokud někteří členové nemají přístup k internetu a chtějí ho i nadále
dostávat v písemné podobě, musí kontaktovat M. Švarcovou, která jim ho bude i
nadále zasílat. Od roku 2009 zodpovídají za elektronickou podobu zpravodaje M.
Švarcová a N. Kocíková.
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VYHLÁŠENÍ NOVÝCH KLUBOVÝCH ŠAMPIÓNŮ A NEJ PSA/FENY ZA
ROK 2008
•

•
•

•

D. Adamová ve spolupráci s HPCH E. Červenou vyhlásily nové klubové
šampióny a předaly jim diplom s pohárem. Šampióny se stali:
o Akima Nublan (JRO), maj. I. Linhartová
o Alexandr Ilin (JRO), maj. I. Linhartová
o Alsu (KPP), maj. manž. Burianovi
o Amulet Zlatá fontána (KPP), maj. manž. Herbanští – nepřítomni – pohár
s diplomem budou předány na klubové výstavě v Rokycanech
o Arka Atlyn-Depe (SAO), maj. L. Pitrová
o Edie Zlatá Studánka (KPP), maj. E. Sluková – nepřítomna – pohár
s diplomem budou předány na klubové výstavě v Rokycanech
o Elita Erudit (KPP), maj. manž. Burianovi
o Frajer Šejtanova smečka (KPP), maj. A. Ševčíková
D. Adamová ve spolupráci s HPCH E. Červenou vyhlásily Nej fenu a psa roku
2008 a předaly jim pohár.
Nej fena roku 2008:
1. JRO – Deasay Delilah Adani-Zari, maj. MVDr. B. Dostálová – získala 1.901
bodů – schůze se nezúčastnila, pohár předá osobně N. Kocíková
2. KPP – Igruška Erudit, maj. manž. Burianovi – získala 1.718 bodů
3. KPP – Hrozinka Erudit, maj. manž. Burianovi – získala 1.691 bodů
Nej pes roku 2008:
1. KPP – Loupežník Rumcajs Erudit, maj. . manž. Burianovi – získal 1.219 bodů
2. KPP – Edie Zlatá Studánka, maj. E. Sluková – získal 596 bodů
3. KPP – Cingis Nufira, maj. S. Vágnerová – získal 384 bodů

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A ZMĚNY OD HPCH
•

•

•

•

Vyřazování modrých jedinců u plemene KPP z chovu, a to tím způsobem, že
kontrolor vrhu uvede u štěňat modré barvy tuto skutečnost do záznamu o kontrole
vrhu. Následně bude takový jedinec s tímto záznamem vyloučen z chovu na
bonitaci. S tímto bodem souhlasilo 23 členů, proti nebyl nikdo a 5 se zdrželo
hlasování. Byla stanovena pracovní skupina, která vypracuje specifikaci znaků
pro modrou barvu, vedoucí pracovní skupiny bude Ing. E. Mayerová, členové M.
Burian a M. Švarcová. Vypracovaná specifikace bude uvedena na webu KRaAOP
do konce března 2009.
Bylo navrženo, že chovný jedinec může být do ČR zapůjčen maximálně na dobu
3 let, a to jednorázově, poté musí být buď zakoupen nebo vrácen zpět. Tento
návrh nebyl odsouhlasen členskou základnou. Byl vznesen protinávrh od M.
Buriana neprovádět rtg DKK u všech chovných jedinců importovaných do ČR.
V závěru se hlasovalo o třech variantách, a to neprovádět rtg DKK u jedinců
starších 3 roky, 4 roky a u všech importovaných. Většina členů vyjádřila svůj
souhlas pro variantu, že nemusí být rentgenován na DKK chovný jedinec ve věku
více než 4 roky importovaný do ČR. Zápůjční doba chovných jedinců nebude
tedy nijak limitována.
Navrženo předvedení chovných jedinců na bonitaci, importovaných do ČR, do
jednoho roku od jejich dovozu. Členové rozhodli, že platí pro všechny jedince
importované po 1.1.2009.
Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy dochází k nechtěnému krytí dvou
jedinců, byly znovu projednány sankce, a návrh od výboru KRaAOP byl
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•

následující:
o Nechtěné krytí dvou chovných jedinců, kteří byli nakryti bez krycího
listu, ale splňují klubové podmínky chovného páru – sankce Kč 3.000,-- souhlasilo 23 členů, proti 3 členové, 2 se zdrželi hlasování
o Nechtěné krytí dvou zatím neuchovněných jedinců anebo nechtěné krytí
dvou chovných jedinců, kteří nesplňují klubové podmínky chovného páru
– sankce Kč 10.000,-- – souhlasilo 16 členů, nesouhlasilo 5 členů a 7 se
zdrželo hlasování. PP budou vrhu vydány jen za předpokladu, že rodiče
vrhu budou zbonitováni na nejbližší bonitaci a uchovněni.
J. Svačina navrhl vystavování krycích listů do měsíce místo dosavadních 2
měsíců. E. Červená souhlasila.

VOLBA VÝBORU KRaAOP NA OBDOBÍ 2009-2010
•

•

•

Vzhledem k tomu, že skončilo volební období současného výboru, byli navrženi
tito členové k práci ve výboru pro nadcházející období:
o J. Prášil – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o Z. Prášilová – pro 28, proti 0, zdrželi se hlasování 0
o I. Masopust – pro 23, proti 0, zdrželi se hlasování 5
o Z. Vašková – pro 28, proti 0, zdrželi se hlasování 0
o K. Ospalý – pro 23, proti 0, zdrželi se hlasování 5
o N. Kocíková – pro 27, proti 0, zdrželi se hlasování 1
o P. Rajský – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o E. Kubínová – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o p. Čajka – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o I. Bínová – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o Ing. E. Mayerová – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o J. Smržová – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o E. Červená – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o M. Švarcová – pro 28, proti 0, zdrželo se hlasování 0
o D. Adamová – pro 26, proti 2, zdrželo se hlasování 0
D. Adamová informovala členy o tom, že výbor pro nadcházející období bude
pracovat v počtu 10 členů výboru + revizní komise s tím, že ostatní zvolení
budou náhradníci, kteří nahradí kohokoliv, kdo odstoupí z funkce ve výboru
Po členské schůzi proběhla výborová schůze, kde ze zvolených členů výboru
zvolil výbor jednotlivé členy do těchto funkcí:
o D. Adamová – předsedkyně
o N. Kocíková – místopředsedkyně
o M. Švarcová – jednatelka
o E. Červená – hlavní poradce chovu
o E. Kubínová – pokladník
o I. Masopust – člen výboru
o K. Ospalý – člen výboru
o J. Prášil – člen výboru
o J. Smržová – čleka výboru
o Z. Vašková – členka výboru
o p. Čajka – náhradník
o P. Rajský – předseda revizní komise
o I. Bínová – členka revizní komise
o Z. Prášilová – členka revizní komise

Zapsala: Mgr. Denisa Adamová
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