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Výborová schůze 17.12.2017 – Zlín 

 

Účast:   Jana Jurigová, Dagmar Novosadová, Olga Klegová, Ester Románková, Zdeňka Vašková, 

Tomáš Rajsner, Sylvie Schettlová (předsedkyně Revizní komise – jako host) 

Omluveni: Aleš Prosecký 

Neomluveni: Drahomír Němec 

 

Zápis 

Zhodnocení roku 2017: 

1. aktuální počet členů klubu 103, noví členové v letošním roce 23 

2. výstavy pořádané klubem v roce 2017: 

• Klubová výstava 3.6.2017 v Praze Libni, s CAC, bez zadávání titulu KV, posuzoval pan 

Karel Hořák (ČR), počet přihlášených psů - 53, sponzorem akce byla společnost 

DELIKAN 

• Klubová výstava 9.9.2017 ve Zbraslavi u Brna - se zadáváním titulu KV a CAC, posuzoval 

pan Andraš Polgar (Srbsko), počet přihlášených psů – 68, generálním sponzorem akce 

byla společnost DELIKAN, dalšími sponzory: Hafo tlapek, Energy Czech Republic, Pes 

přítel člověka, Canine Caviar, TR-podlahy 

• Klubová výstava 10.9.2017 ve Zbraslavi u Brna pro plemeno SAO - s CAC, bez zadávání 

titulu KV, posuzovala p. Polina Simić (Srbsko), počet přihlášených psů – 5, generálním 

sponzorem akce byla společnost DELIKAN, dalšími sponzory: Hafo tlapek, Energy Czech 

Republic, Pes přítel člověka, Canine Caviar, TR-podlahy 

• Speciální výstava 10.9.2017 ve Zbraslavi u Brna - pro plemena JRO, KAO a MSP – se 

zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy, posuzovala p. Polina Simić (Srbsko), počet 

přihlášených psů – 42, generálním sponzorem akce byla společnost DELIKAN, dalšími 

sponzory: Hafo tlapek, Energy Czech Republic, Pes přítel člověka, Canine Caviar, TR-

podlahy 

3. bonitace a svod mladých v roce 2017:  

• jarní bonitace a svod mladých 25.3.2017 v Praze Libni – bonitace se zúčastnilo 14 psů, 

svodu mladých 4 psi 

• podzimní bonitace a svod mladých 28.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě – 

bonitace se zúčastnilo 16 psů , svodu mladých 5 psů  
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• podnět člena klubu v otázce měření tělesných rozměrů psů při bonitaci – odpověď 

Výboru: na správnost měření dohlíží rozhodčí FCI  

• úkol pro příští bonitace – bonitační komise bude striktně dodržovat časový interval 

daný Bonitačním řádem klubu.  

4. Klubové setkání:  

• 29.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě, zúčastnilo se 32 psů, generálním 

sponzorem akce byla společnost JK Brand, dalším sponzorem byl FORIS 2011 s.r.o. 

5. Geografické rozdělení akcí v roce 2017: 

• Čechy – jarní bonitace, svod mladých a klubová výstava v Praze 

• Morava – výstavní víkend ve Zbraslavi u Brna 

• střed republiky - podzimní bonitace, svod mladých a klubové setkání - Zubří u Nového 

města na Moravě (kraj Vysočina) 

 

Plán klubových akcí na rok 2018: 

• 24.února 2018 – trénink před klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých – Nový Jičín 

 

• 3.března 2018 – trénink před klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých – Praha  

 

• 10.března 2018 - Klubová výstava s CAC, bez zadávání titulu KV, Zubří u Nového Města na 

Moravě, posuzovat bude pan Petr Řehánek (ČR) 

 

• 11.března 2018 - Jarní bonitace a svod mladých, Zubří u Nového Města na Moravě, v bonitační 

komisi bude posuzovat pan Andraš Polgar (Srbsko)     

 

• duben 2018 - členská schůze KRaAOP 

 

• 8.září 2018 - Klubová výstava – s CAC, se zadáváním titulu KV, Zbraslav u Brna, posuzovat bude 

pan Evgeny Pudeev (Rusko) 

 

• 9.září 2018 - Speciální výstava pro plemena JRO, MSP a SAO – Zbraslav u Brna, posuzovat bude 

pan Tibor Havelka (Slovensko) 

 

• 9.září 2018 – 3.Klubová výstava pro plemeno KAO – Zbraslav u Brna, posuzovat bude pan Tibor 

Havelka (Slovensko) 

 

• 6.-7.října 2018 – klubové setkání, bonitace a svod mladých – Zubří u Nového Města na Moravě 
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Přehled obecný o dění v klubu: 

1. Zprovozněny nové webové stránky klubu, pravidelně aktualizované, obsahují novou databázi 

chovných jedinců. Úkol – zbývá ještě doplnit chovné jedince plemen JRO a SAO. 

 

2. Převzetí klubových materiálů od minulého vedení – převzato vše kromě agendy chovu od 

p.Kocíkové. Přes několik písemných urgencí paní Kocíková nereaguje. 

 

3. Změna pro Speciální výstavu v září 2018 – výstava bude pořádána pouze pro plemena JRO, MSP 

a SAO – změna dodatečně oznámena e-mailem od p.Fialové z ČMKU – za klub bylo následně 

požádáno o pořádání  3.klubové výstavy pro plemeno KAO – pořádání výstavy bylo schváleno. 

 

4. Soutěž o NEJ psa a NEJ fenu exteriéru KRaAOP 2017 - v letošním roce se soutěž poprvé vyhlašuje 

zvlášť pro každé plemeno. Podmínky soutěže zveřejněny na webových stránkách klubu. 

 

5. Výbor navrhne členské schůzi zvolit do výboru poradce chovu pro JRO. 

 

6. Výbor schválil možnost přihlašování se na klubové výstavy KRaAOP přes portál Dog Office. 

 

7. Stanovení pravidel pro FB skupinu KRAOP - tato skupina je uzavřená, nicméně jsou v ní i 

nečlenové klubu – veřejnost hledající informace. Ve skupině jsou uvolňovány příspěvky: 

• aktuální informace od vedení klubu s odkazem na webové stránky klubu 

• fotky psů apod. 

• inzerce chovatelská – štěňata, chovatelské stanice 

• inzerce komerční – pouze sponzoři klubových akcí   

• diskuze obecná – dotazy na krmení, zdraví, chov,… 

• hanlivé a urážlivé příspěvky nebudou uvolněny 

8. Přítomní členové výboru se usnesli na potřebě prošetření chování a konání pana Drahomíra 

Němce ve výboru klubu. 

• Výbor konstatoval následující chování a konání pana Drahomíra Němce:  

o opakované vynášení informací z výboru na veřejnost  

o nerespektování výsledků hlasování ve výboru 

o zneužívání informací získaných z výborové komunikace k protlačení svých 

osobních zájmů 

o oslovování rozhodčích a dalších osob bez pověření výborem 

o nevhodné chování na kynologických akcích 

o veřejné podporování psích zápasů sdílením příspěvku na toto téma na svém FB 

profilu 
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• na základě výše uvedeného Výbor navrhuje dle Stanov udělení výstrahy formou 

písemného napomenutí panu Drahomíru Němcovi – schváleno všemi přítomnými 

• výbor se jménem klubu distancuje od propagace článku na téma psích zápasů 

uveřejněného na FB profilu místopředsedy klubu pana Němce  

• výbor zároveň žádá Revizní komisi o vyjádření se k této záležitosti 

 

9. Výzva člena klubu na zrušení soutěže NEJ pes/fena: 

• 29.11.2017 člen klubu poslal e-mailem výboru stížnost a návrh na zrušení soutěže NEJ 

pes/fena  

• místopředseda klubu p.Němec obratem odpověděl na tuto stížnost a výzvu sám za sebe, 

navzdory tomu, že výzva byla adresována vedení klubu. 

• výzva stěžovatele byla řádně projednána a odeslaná odpověď byla schválena většinou 

členů výboru (6-ti členy výboru z 8-mi). Závěrem odpovědi bylo upozornění, že 

stěžovatel má jako člen klubu právo toto dále řešit na členské schůzi. 

• 2.12.2017 výbor klubu odeslal e-mailem stěžovateli odpověď 

• 3.12.2017 místopředseda klubu p.Němec opět odpověděl stěžovateli sám za sebe a 

nerespektoval odsouhlasený dopis zaslaný vedením klubu – viz.korespondence v příloze 

zápisu. 

• 7.12.2017 stěžovatel poslal e-mailem výboru další dopis, ve kterém vyjadřuje 

nespokojenost s odpovědí výboru 

• 7.12.2017 stěžovatel zároveň požádal o zveřejnění svého příspěvku na FB KRaAOP, 

přičemž příspěvek byl vytržený z kontextu a neobsahoval celou korespondenci 

stěžovatele s vedením klubu. Proto nebyl příspěvek uvolněn a celá korespondence je 

přílohou tohoto zápisu z Výborové schůze ze dne 17.12.2017. 

• V této souvislosti Výbor upozorňuje, že dle Stanov (čl.V odst.2 písm.h) jsou informace o 

spolku vedeny na webových stránkách spolku., tzn. nikoli na sociálních sítích. 

• Výbor se na své schůzi shodl, že považuje stížnost za neoprávněnou a celou kauzu za 

ukončenou. Toto bude stěžovateli písemně sděleno. 

 

10. Návrhy na změny klubových řádů 

• Přítomní členové výboru přednesli své návrhy na změny klubových řádů. Navrhované 

změny je potřeba zpracovat tak, aby je bylo možné v předstihu předložit členům 

k seznámení se s nimi a k následnému projednání na členské schůzi. 
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Příloha k zápisu – celá korespondence stran stížnosti a návrhu na zrušení soutěže NEJ pes/fena 

1. dopis stěžovatele ze dne 29.11.2017: 
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2. odpověď vedení klubu ze dne 2.12.2017: 

Vážený pane Šarközi, 
po prostudování Vaší výzvy Vám za vedení klubu sděluji následující: 
 
Soutěž NEJ pes/fena KRaAOP se vyhlašuje každý rok vždy buď ke konci roku stávajícího, případně i 
počátkem následujícího roku zpětně. Není to nová soutěž, běží takto již mnoho let. Letos došlo ke 
dvěma změnám a to ke změně bodovací tabulky a k rozšíření na jednotlivá plemena.  
 
Dříve se soutěž vyhlašovala celkově za všechna plemena sdružovaná v našem klubu společně. 
Domníváme se, že rozdělení na plemena je velmi vstřícný krok ke všem jednotlivým plemenům, neboť 
například zrovna MSP byli vždy znevýhodňováni v bodování tím, že nemají možnost získat CACIB a 
postupovat do všech závěrečných soutěží na výstavách.  
 
Co se týká úpravy bodové tabulky, došlo k jejímu zjednodušení a zpřehlednění. Výtězný pes/fena bude 
stále ten, kdo získá nejvíce výstavních ocenění v daném roce. K Vaší námitce stran „znehodnocení“ 
prestiže všech výstav na úkor výstav klubových – jedná se o soutěž klubovou - klubem pořádanou a 
pouze pro členy klubu. Naší snahou je pozvednout úroveň klubových akcí a klubu jako takového vyšším 
počtem účastníků na klubových akcích a klubem pořádaných výstavách. Ocenění z klubové výstavy 
považujeme za velmi prestižní, vzhledem k větší konkurenci psů ve výstavním kruhu oproti krajským, 
národním, i mezinárodním výstavám,  a proto je také v tabulce náležitě ohodnoceno. V předešlých 
ročnících bylo taktéž stavěno na úroveň či výše od výstav mezinárodních i jiných. Stejně tak se klub 
snaží každým rokem pozvat na klubovou výstavu se zadáváním titulu KV zkušeného zahraničního 
rozhodčího ze zemí původu našich plemen. 
 
Vzhledem k tomu, že klubová výstava se pořádá 2x ročně (z toho pouze jednou s titulem KV), speciální 
výstava se pořádá pouze 1x za rok a v jejím pořádání se střídají kluby zastřešující dané plemeno, je 
mylná Vaše domněnka, že bychom své členy snad tlačili k návštěvám pouze klubových výstav. Sám na 
výsledcích soutěže uvidíte, že účastníci, kteří po výstavách jezdí, sbírají body ze všech druhů výstav 
včetně zahraničních. Majitelé kupírovaných psů například ani jinou možnost nemají, neboť se žádných 
výstav pořádaných v ČR nemohou účastnit. 
 
Podobně koncipovanou soutěží je akce Pes roku 2017, pořádaná přímo ČMKU, která byla pro letošní 
rok vyhlášena ve stejnou dobu jako soutěž KRaAOP a má i podobně postavenou tabulku, kde jsou 
hodnoty bodů pouze v jednotkách a ne v desítkách či stovkách. ČMKU však do této soutěže počítá 
pouze výstavní výsledky dosažené na MVP a NVP v České republice, nikoli ze zahraničních výstav anebo 
výstav nižších soutěží jako krajských či oblastních a stejně tak není možné přihlásit psa neuznaného 
plemene kromě národních neuznaných plemen. Detaily k soutěži ČMKU najdete zde: 
http://www.cmku.cz/cz/pes-roku 
 
Výbor se Vaším návrhem důsledně zabýval, pokud Vás odpověď neuspokojuje, můžete na členské 
schůzi vystoupit s vlastním návrhem na úpravu této soutěže a členská základna rozhodne. 
 
Závěrem bych dodala, že je pouze na Vás, zda se rozhodnete svého psa do klubové soutěže přihlásit či 
nikoli. Věříme, že případná účast v soutěži Vás přesvědčí, že je koncipována správně pro všechny 
zájemce o výstavy jakéhokoli druhu a pořádané nejen na území ČR. 
S přátelským pozdravem, 
Jana Jurigová  
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3. další dopis stěžovatele ze dne 7.12.2017 obsahující soukromou odpověď místopředsedy 
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4. Odpovědí na tento dopis je zápis z Výborové schůze ze dne 17.12.2017. 

 


