
Členská schůze KRaAOP 
Praha, 6.3.2010 

                                                            

 Přítomni: 

25 členů 
Za KRaAOP výbor + revizní komisi přítomni: 
Mgr. Denisa Adamová (DA) 
Jaroslav Čajka (JČ) 
Eva Červená (EČ) 
Naďa Kocíková (NK) 
Eva Kubínová (EK) 
Ivo Masopust (IM) 
Ing. Eva Mayerová (EM) 
Karel Ospalý (KO) 
Josef Prášil (JP) 
Zdeňka Prášilová (ZP) 
Monika Švarcová (MŠ) 
 

    Za KRaAOP výbor + revizní komisi omluveni: 
Ivana Bínová (IB) 
Jana Smržová (JS) 
Zdeňka Vašková (ZV) 
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ÚVOD   

• D. Adamová přivítala na členské schůzi všechny účastníky a poděkovala za jejich 
účast i přes nepřízeň počasí  

 

 

REKAPITULACE ROKU 2009  

• D. Adamová prezentovala rekapitulaci klubových akcí za rok 2009: 
o 20.6.09 – klubová výstava bez zadávání klubového vítěze pro všechna 

naše plemena v Rokycanech, posuzoval p. Miroslav Václavík 
o 19.9.09 – klubová výstava se zadáváním titulu klubového vítěze pro 

všechna námi zastřešovaná plemena ve Zbraslavi u Brna, posuzovala Ewa 
Buklad z Polska + III. ročník celostátních povahových soutěží 

o 20.9.09 – speciální výstava pro všechna naše plemena kromě SAO, 
posuzoval Petr Řehánek 

o pravidelná klubová setkání, a to v Čechách i na Moravě – moravská 
setkání byla přerušena z důvodů absence organizátorů, a to na podzim 
2009 

o 2x ročně předvedení psů za účelem uchovnění + svod mladých ve 
středních Čechách 

 
 
 

 

PLÁNY NA ROK 2010  

• D. Adamová prezentovala plán akcí na tento rok, zde je:  
o 12.6. – klubová výstava pro všechna naše plemena bez zadávání titulu 

klubový vítěz, a to v Rokycanech, posuzovat bude Jaroslav Matyáš ze 
Slovenska 

o 4.9. – klubová výstava se zadáváním titulu klubový vítěz pro všechna 
naše plemena, která se uskuteční v areálu Zbraslav u Brna + IV. ročník 
celostátních pracovních soutěží, posuzovat bude zahraniční rozhodčí, 
informace budou brzy na klubovém webu.  

o pravidelná klubová setkání – v Čechách se budou konat každý měsíc a na 
Moravě je obnovena činnost pod KRaAOP, první takové setkání se 
uskuteční 14.3. v Březolupech u Zlína, pro další termíny je třeba sledovat 
klubový web 

o 2x ročně předvedení psů za účelem uchovnění + svod mladých, jarní se 
uskuteční 20.3. ve středních Čechách, posuzovat bude Ing. Dostál, 
přihlášení účastníci obdrží podrobnější info od HPCH – E. Červené, a to 
formou písemné pozvánky mailem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EČ 
 

 

HOSPODAŘENÍ KLUBU ZA ROK 2009  

• Pokladní – Eva Kubínová prezentovala náklady a výdaje klubu za rok 2009, 
podrobnosti budou uveřejněny na klubovém webu a ve zpravodaji  

 
 

 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2009  

• Předseda revizní komise – Petr Rajský – seznámil členy se zprávou revizní 
komise za uplynulý rok, hlavní body zprávy byly: 

o kontrola financí a vedení účetnictví za rok 2009 neshledala žádné 
nesrovnalosti  

o v roce 2009 byla projednána jedna stížnost na postup výboru – jednání 
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bylo v souladu se stanovami - stížnost neopodstatněná 
o upozornění na publikovaný jednostranně zaměřený výklad bonitačních 

řádů v kynologických časopisech 
o výklad stanov a ostatních ustanovení k projednávaným otázkám na 

schůzích 
 

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH KLUBOVÝCH ŠAMPIÓNŮ A NEJ PSA/FENY ZA 
ROK 2009 

 

• D. Adamová ve spolupráci s HPCH E. Červenou vyhlásily nové klubové 
šampióny a předaly jim diplom s pohárem. Šampióny se stali: 

o Azgira Zlatá fontána (KAO), maj. K. Švarc 
o Cingis Nufira (KAO), maj. S. Vágnerová 

• D. Adamová ve spolupráci s HPCH E. Červenou vyhlásily Nej fenu a psa roku 
2009 a předaly jim pohár. Bohužel i letos byla účast v soutěži velmi nízká, 
zúčastnili se pouze 3 feny a 3 psi, kteří si tudíž rozdali první 3 místa. 

• Nej fena roku 2009: 
1. KAO – Medová Pusinka Erudit, maj. Burianovi – získala 1.425 bodů  
2. KAO – Audrey Něžný obr, maj. N. Kocíková – získala 1.137 bodů 
3. KAO – Atlantida Baschkir Pastorales, maj. L. Mušálková – získala 569 bodů 

• Nej pes roku 2009: 
1. KAO – Batir Rama Gele, maj. M. Moravcová – získal 1.419 bodů  
2. KAO – Cingis Nufira, maj. S. Vágnerová – získal 1.234 bodů 
3. KAO – Méďa Béďa Erudit, maj. Burianovi – získal 914 bodů 

 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A ZMĚNY OD HPCH  

• Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy dochází k nechtěnému krytí dvou 
jedinců, výbor znovu projednával sankce a dohodl se, že HPCH vypracuje 
přehlednou tabulku sankcí, která bude zveřejněna na klubovém webu a ve 
zpravodaji 

• Výbor navrhl členům zrušit kontroly vrhů, členové odsouhlasili (15 členů bylo 
pro), aby kontroly vrhů zůstaly zachovány, 3 členové nesouhlasili a 7 se zdrželo 
hlasování 

• Výbor dále navrhl, aby kontroly vrhů byly realizovány veterináři místo 
klubovými kontrolory vrhu, což nebylo členskou základnou odsouhlaseno. Dále 
se hlasovalo o zachování kontrol vrhů klubovými kontrolory – 12 členů 
souhlasilo a 10 bylo proti, 3 se zdrželi hlasování, tudíž kontroly vrhů zůstávají 
v platnosti a budou realizovány stejným způsobem jako dosud 

• HPCH informovala, že od příštího roku byla zavedena novinka od ČMKU, a to 
že je nutné mít 5x CAC pro splnění českého šampióna, podrobnosti jsou na webu 
ČMKU 

• HPCH informovala o webové evidenci, která bude zavedena od 1.4., kde budou 
členové informováni o procesu vystavování klubových dokumentů 
v zodpovědnosti HPCH 

 
EČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EČ 

 

DISKUSE  

• H. Chudomelová navrhla uveřejňovat zápisy z výborových schůzí na klubovém 
webu, 18 členů souhlasilo a 3 členové byli proti, 4 členové se zdrželi hlasování. 
Bylo tedy rozhodnuto, že od konání příští výborové schůze budou závěry z této 
schůze zveřejněny na klubovém webu, a to do 14 dnů. Zápisy bude vyhotovovat 

 
HCH 
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H. Chudomelová, která je musí nejdříve předložit výboru ke schválení 
• L. Čajková navhla volbu předsedy přímými volbami, tj. o volbě předsedy budou 

moci rozhodnout členové. Ten, kdo z výboru obdrží nejvyšší počet hlasů od 
členů, se stane automaticky předsedou, pokud s tím bude souhlasit. 11 členů 
souhlasilo, 10 bylo proti a 4 se zdrželi hlasování 

 
 
 
 
 

 

DOPLŇKOVÁ VOLBA VÝBORU KRaAOP NA OBDOBÍ 2009-2010  

• Vzhledem k tomu, že J. Smržová, E. Kubínvoá a I. Masopust se rozhodli ukončit 
svoji práci ve výboru, bylo nutné dovolit chybějící členy výboru a revizní komise 
pro nadcházející období. Zájem projevili H. Chudomelová, I. Polejová, S. 
Vágnerová a J. Šváb. Členové hlasovali a odsouhlasili, že do výboru a revizní 
komise budou zařazeni: 

o H. Chudomelová  
o I. Polejová 
o J. Šváb 

• Po členské schůzi proběhla výborová schůze, kde z doplňkových voleb výboru 
zvolil výbor jednotlivé členy do těchto funkcí: 

o H. Chudomelová  – náhradník 
o I. Polejová – členka výboru 
o J. Šváb – člen revizní komise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Mgr. Denisa Adamová 


