Výroční členská schůze KRaAOP
Brno, 6.3.2011

Přítomni:
41 členů na začátku schůze
Za KRaAOP výbor + revizní komisi přítomni:
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Jaroslav Čajka (JČ)
Eva Červená (EČ)
Naďa Kocíková (NK)
Ing. Eva Mayerová (EM)
Josef Prášil (JP)
Zdeňka Prášilová (ZP)
Iveta Polejová (IP)
Petr Rajský (PR)
Monika Švarcová (MŠ)
Ing. Zdeňka Vašková (ZV)
Za KRaAOP výbor + revizní komisi neomluveni:
Karel Ospalý (KO)
Ivana Bínová (IB)
Jiří Šváb (JŠ)
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ÚVOD


D. Adamová přivítala na členské schůzi všechny účastníky a poděkovala za jejich
účast

REKAPITULACE ROKU 2010


D. Adamová prezentovala rekapitulaci klubových akcí za rok 2010:
o 12.6.10 – klubová výstava bez zadávání klubového vítěze pro všechna
naše plemena v Rokycanech, posuzoval p. Tibor Havelka (SK)
o 4.9.10 – klubová výstava se zadáváním titulu klubového vítěze pro
všechna námi zastřešovaná plemena ve Zbraslavi u Brna, posuzoval W.
Kacnelson (UKR) + VI. ročník celostátních povahových soutěţí
o pravidelná klubová setkání, a to v Čechách i na Moravě
o 2x ročně předvedení psů za účelem uchovnění + svod mladých ve
středních Čechách

PLÁNY NA ROK 2011


D. Adamová prezentovala plán akcí na tento rok, zde je:
o 11.6. – klubová výstava pro všechna naše plemena bez zadávání titulu
klubový vítěz, a to v Rokycanech, posuzovat bude p. Miroslav Václavík
o 10.9. – klubová výstava se zadáváním titulu klubový vítěz pro všechna
naše plemena, která se uskuteční v areálu Zbraslav u Brna + V. ročník
celostátních pracovních soutěţí, posuzovat bude zahraniční rozhodčí,
informace budou brzy na klubovém webu.
o 11.9. – speciální výstava, Zbraslav u Brna, rozhodčí bude upřesněn
o pravidelná klubová setkání – v Čechách se budou konat i letos, na Moravě
budete informováni prostřednictvím klubového webu, kde a jak se budou
klubová setkání konat
o 2x ročně předvedení psů za účelem uchovnění + svod mladých, jarní se
uskuteční 2.4. v Přerově, posuzovat bude Ing. Eva Mayerová + bonitační
komise na klubovém webu, přihlášení účastníci obdrţí podrobnější info
od HPCH – E. Červené, a to formou písemné pozvánky mailem a dne
15.10. se bude konat v Ţiţicích

STANOVY A JEJICH AKTUALIZACE


P. Rajský prezentoval aktualizaci klubových stanov, jednotlivé body byly
odhlasovány členskou základnou, jejich aktuální podobu naleznete zde:
http://kraop.wz.cz/03stanovy.php

CHOVATELSKÝ ŘÁD AKTUALIZACE




P. Rajský prezentoval změnu v chovatelském řádu týkající se kontrol vrhů.
Členská základna odsouhlasila, ţe kontroly vrhu jiţ neprovádí klubový kontrolor,
ale libovolný veterinární lékař, vybraný chovatelem.
Chovatel na základě hlášení vrhu obdrţí od hlavního poradce chovu 2x formulář
"Zápis o kontrole vrhu".
Poţádá o vyplnění svého veterinárního lékaře (kontrola vrhu můţe být provedena
zároveň s tetováním nebo čipováním, nejdříve ve věku 6-ti týdnů štěňat). 1
vyplněný tiskopis si chovatel ponechá, druhý odesílá spolu s podklady pro zápis
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vrhu, a to hlavnímu poradci chovu.
Platí pro všechny nově hlášené vrhy (po 6.3.2011). U vrhů jiţ nahlášených je na
uváţení chovatele, zda se rozhodne pro kontrolu veterinárním lékařem či
některým z dosavadních kontrolorů.

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH KLUBOVÝCH ŠAMPIÓNŮ A NEJ PSA/FENY ZA
ROK 2010



HPCH E. Červená vyhlásilá nové klubové šampióny a předala jim diplom
s pohárem. Zde naleznete všechny stávající klubové šampióny:
http://www.kraop.wbs.cz/Novi-sampioni-klubu.html
E. Mayerová vyhlásila Nej fenu a psa roku 2010 a předala jim pohár.
o Nej fena roku 2010: KAO – Ch. Fantasia Ksiezyc Pamiru, maj. Soňa
Vágnerová
o Nej pes roku 2010: KAO – Ch. Áron z Brosikova, maj. Aleš Prosecký

CHOVATELSKÉ INFORMACE A ZMĚNY OD HPCH












E.Červená předloţila dále návrh respektovat plně uchovňování jedinců podle
platného standardu FCI - nevyřazovat tedy jedince modré barvy a povolit
chudozubost v rámci benevolence standardu FCI. (31 pro, 2 proti a 7 se zdrţelo
hlasování)
E. Červená informovala o tom, ţe při převodu do pomocného registru je třeba
informovat HPCH, který musí vyţádat speciální tiskopisy od ČMKU a na kterých
musí být přeregistrace zrealizována
E. Červená informovala o novém ruském standardu a jeho změnách. Zdůraznila,
ţe standard není dosud schválen FCI
E. Červená navrhla nové moţnosti uchovnění pro všechna plemena, a to:
o Stávající moţnost uchovnění
o Posouzení exteriéru psa na akci "předvedení za účelem uchovnění" je
moţno nahradit posudkem z CAC výstavy, se známkou min. VD
(pes/fena by se ale stále účasnil/a měření, předvedení zubů a zkoušky
povahy). Moţnost posoudit exteriér psa přimo při "předvedení za účelem
uchovnění" zůstává zachována.
o Celé předvedení za účelem uchovnění nahradit 3 posudky z min. 2 CAC
výstav a se známkou min. VD
Členská základna rozhodla o uchovňování druhým způsobem (29 hlasovalo pro a
1 se zdrţel hlasování), a to: posouzení exteriéru psa přímo na akci "předvedení za
účelem uchovnění" je moţno nahradit posudkem z CAC výstavy, minimálně se
známkou VD (pes/fena by se ale stále účasnil/a měření, předvedení zubů a
zkoušky povahy). Moţnost posoudit exteriér psa přimo při "předvedení za účelem
uchovnění" zůstává zachována
E. Mayerová informovala o změnách standardu pro SAO
E. Mayerová navrhla zavedení RTG DLK pro všechna plemena s tím, ţe by
výsledek nebyl omezujícím faktorem pro pouţití psa v chovu – neodsouhlaseno
(32 proti, 1 pro a 7 se zdrţelo hlasování)
N. Kocíková navrhla mít pouze jednoho veterinárního lékaře pro vyhodnocování
DKK, bylo odsouhlaseno (22 pro, 9 proti a 9 se zdrţelo hlasování), do budoucna
bude klub spolupracovat pouze s MVDr. Deckrem. Smlouva s MVDr. Nytrou
bude vypovězena, členové budou informováni prostřednictvím klubového webu,
od kdy vstupuje v platnost posuzování pouze MVDr. Deckrem
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RŮZNÉ


D. Adamová informovala o hospodaření klubu v roce 2010 a o nefunkčnosti
pokladníka – K. Ospalého, který nevykazoval ţádnou činnost a nepředloţil
finanční zprávu za rok 2010, byl písemně vyzván jednatelkou klubu k doloţení
vyúčtování

VOLBA VÝBORU KRaAOP NA OBDOBÍ 2011-2013






Výbor navrhl sníţení počtu členů výboru vzhledem k tomu, ţe se neosvědčila při
práci současný počet výboru, členská základna odsouhlasila (37 pro), aby nový
výbor byl tvořen 7 členy
Výbor navrhl hlasovat o nových členech výboru na 2-leté členské období tajným
hlasováním – odsouhlaseno (31 pro, 9 proti)
Následně byly rozdány lístky kandidátů a byla provedena tajná volba výboru,
sčítací komisi tvořili členové klubu: pí. Toncarová, p. Polák a pí. Kociánová. Za
členy výboru byli zvoleni (níţe uvedeni v abecedním pořadí), následně se konala
krátká výborová schůze, kde byly dořešeny jednotlivé funkce členů výboru:
o Mgr. Denisa Adamová – 23 členů pro – předsedkyně
o Eva Červená – 29 členů pro – hlavní poradce chovu, poradce pro KAO
o Ing. Eva Mayerová – 21 členů pro – jednatelka, poradce pro SAO
o Prášilová Zdeňka – 13 členů pro
o Sobíková Táňa – 20 členů pro – poradce pro MSP
o Svoboda Josef – 15 členů pro - pokladník
o Vágnerová Soňa – 20 členů pro – místopředsedkyně
o Prášil Josef – 11 členů pro – náhradní člen výboru
Tajným hlasováním byla rovněţ zvolena revizní komise, a to v tomto sloţení:
o Petr Rajský – předseda
o Ester Románková - člen
o Libor Tvrdek - člen

Zapsala: Mgr. Denisa Adamová
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