ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum a čas: 30. března 2019 od 16:00 hod.
Místo konání: areál rekreačního střediska ZO OS KOVO ŽĎAS, v Zubří u Nového Města na Moravě,
kraj Vysočina
Za výbor přítomni: Jana Jurigová, Dagmar Novosadová, Natálie Bezvodová, Zdeňka Vašková, Aleš
Prosecký, Ester Románková
Omluveni: Olga Klegová, Tomáš Rajsner
Program:
1. Zahájení Členské schůze
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu Členské schůze
4. Vyhlášení výsledků a předání cen za soutěž o NEJ psa / fenu exteriéru KRaAOP 2018
5. Vyhlášení nových šampionů exteriéru klubu
6. Zpráva předsedkyně za rok 2018 a plán akcí na rok 2019
7. Zprávy poradců chovu pro jednotlivá plemena – JRO, KAO, MSP, SAO
8. Zpráva o hospodaření klubu
9. Zpráva Revizní komise
10. Diskuze
11. Závěr

1. Zahájení Členské schůze
Členskou schůzi zahájila předsedkyně paní Jana Jurigová v 16.06 hodin konstatováním, že je přítomno
celkem 29 členů z celkového počtu 107 členů spolku.
Předsedkyně konstatovala, že členská schůze není usnášeníschopná a v souladu se Stanovami byl
začátek členské schůze odložen o 30 minut.
Současně byli přítomní členové informováni, že klub slaví v letošním roce 25 let od svého založení (do
Rejstříku byl zapsán 24. 1. 1994) a tak je pro přítomné členy připraveno malé občerstvení.
V 16.40 hodin předsedkyně konstatovala, že je přítomno celkem 29 členů z celkového počtu 107 členů
spolku a že členská schůze je dle Stanov usnášeníschopná. Pozvánka na členskou schůzi včetně
navrženého programu byla zveřejněna na webových stránkách KRaAOP v termínu daném Stanovami.
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně navrhla jako zapisovatelku paní Dagmar Novosadovou a jako ověřovatele zápisu pana
Jana Ševčíka
Usnesení č. 1
Hlasování o zvolení D. Novosadové jako zapisovatelky a J. Ševčíka jako ověřovatele zápisu:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 28
Proti: - Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato
3. Schválení programu Členské schůze
Předsedkyně oslovila přítomné členy s dotazem, zda souhlasí s předem avizovaným programem,
případně zda má někdo návrh na zařazení dalších bodů programu.
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Usnesení č. 2
Hlasování o schválení programu členské schůze:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 28
Proti: - Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

4. Vyhlášení výsledků a předání cen za soutěž o NEJ psa / fenu exteriéru KRaAOP 2018
Předsedkyně informovala, že do soutěže se přihlásilo 14 soutěžících:
KAO – 5 psů
MSP – 8 psů
JRO – 1 pes
SAO – 0 psů
KAO PSI
plemeno
jméno
body
pořadí
KAO
Lord Fido ze Žďárských lesů
171
1
KAO
Charlos Pes do kapsy
164
2
KAO
Áron z Brosikova
38
3

plemeno
KAO
KAO

KAO FENY
jméno
Dynastiya z Bllerkova
Lafida ze Žďárských lesů
MSP PSI
jméno
Kopeyskaya Druzhina Zemlyak
Bashir z Jakubky
Brian Berserk z Kotešovej
Agard Ostravský ráj

plemeno
MSP
MSP
MSP
MSP

plemeno
MSP
MSP
MSP
MSP

plemeno
JRO

MSP FENY
jméno
Datja z Jakubky
Arlett z Jakubky
Airin Ostravský ráj
Althea
JRO PSI
jméno
Archi Sopernik Divo Rossii

body
252
126

pořadí
1
2

body
491
287
117
81

pořadí
1
2
3
4

body
538
158
96
81

pořadí
1
2
3
4

body
231

pořadí
1

První tři vyhlášení vítězové v každé kategorii obdrželi pohár a všichni účastníci soutěže diplom.
Nepřítomným majitelům vítězných jedinců bude ocenění předáno dodatečně.
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5. Vyhlášení nových šampionů exteriéru klubu
Kluboví junior šampioni:
- Brian Berserk z Kotešovej (MSP) – majitel Ján Bičian
- Lord Fido ze Žďárských lesů (KAO) – majitel Libor Skoumal
- Lafida ze Žďárských lesů (KAO) – majitel Aleš Prosecký
- Lexa ze Žďárských lesů (KAO) – majitelka Monika Grulichová
Kluboví šampioni:
- Datja z Jakubky (MSP) – majitelka Olga Klegová
- Kopeyskaya Druzhina Zemlyak (MSP) – majitelka Liběna Anna Neubauerová
Kluboví Grand šampioni:
- Althea (MSP) - majitelka Olga Klegová
- Dynastiya z Bllerkova (KAO) – majitelka Zuzana Baková
- Áron z Brosikova (KAO) – majitel Aleš Prosecký
Klubový veterán šampion:
- Áron z Brosikova (KAO) – majitel Aleš Prosecký
V souvislosti s cenami pro NEJ psy a klubové šampiony předsedkyně informovala o tom, že z rozhodnutí
Výboru budou ceny pro dodatečně převzetí k dispozici jeden rok od vyhlášení výsledků, nebo od
přiznání klubového titulu. Po uplynutí této lhůty nárok na převzetí ceny zaniká (umístění v soutěži či
šampionát zůstává v platnosti).
6. Zpráva předsedkyně za rok 2018 a plán akcí na rok 2019
Předsedkyně přednesla zprávu za rok 2018 a plán akcí na rok 2019. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto
zápisu. Následně bylo slovo předáno paní Natálii Bezvodové, která se jako zástupce klubu zúčastnila
Valné hromady ČMKU a přítomné členy rámcově informovala o jejím průběhu.
Usnesení č. 3
Hlasování o schválení zprávy předsedkyně za rok 2018 a plánu akcí na rok 2019:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 29
Proti: - Zdržel se: Usnesení bylo přijato
7. Zprávy poradců chovu pro jednotlivá plemena – JRO, KAO, MSP, SAO
Zprávu poradce chovu pro JRO za rok 2018 přednesla poradkyně chovu pro JRO Natálie Bezvodová, pro
KAO Dagmar Novosadová, pro MSP v zastoupení poradce chovu Olgy Klegové Vladimír Klega.
Zprávu poradce chovu pro SAO přednesla Zdeňka Vašková, která současně prezentovala potřebu
uzavření meziklubové dohody pro SAO. Členové hlasovali o mandátu výboru k uzavření meziklubové
dohody a zapracování změn z ní vyplývajících do klubových řádů.
Zprávy poradců chovu jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu, Meziklubová dohoda SAO přílohou č. 3 tohoto
zápisu.
Usnesení č. 4
Hlasování o schválení zpráv poradců chovu pro jednotlivá plemena:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 29
Proti: - Zdržel se: Usnesení bylo přijato
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Usnesení č.5
Hlasování o meziklubové dohodě pro plemeno SAO:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 29
Proti: - Zdržel se: -

Usnesení bylo přijato

8. Zpráva o hospodaření klubu
Zprávu o hospodaření klubu za rok 2018 přednesla Ester Románková, pokladník klubu. Zpráva je
přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 6
Hlasování o schválení zprávy pokladníka za rok 2018:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 29
Proti: - Zdržel se: Usnesení bylo přijato
9. Zpráva Revizní komise
Zprávu revizní komise za rok 2018, která je přílohou č. 5 tohoto zápisu, přednesl člen revizní komise
pan Libor Skoumal. Navrhl dopřesnění (podtržený text) zápisu z členské schůze 28.4.2018 v článku
č.12.9.:
„9. nové znění chovatelského řádu vejde v platnost k 1. 6. 2018, bude platit i pro ty, co již proces
uchovnění započali, s výjimkou těch, kdo již mají zhotoveno RTG DKK.“
Usnesení č.7
Hlasování o schválení zprávy revizní komise, včetně dopřesnění věty uvedené v části 12.9.zápisu
z členské schůze konané 28. 4.2018 za rok 2018:
Přítomno hlasování: 29 Pro: 29
Proti: - Zdržel se: Usnesení bylo přijato
10. Diskuze
1. V rámci diskuse navrhla Dagmar Novosadová možnost vytvoření klubové databáze pro jednotlivá
plemena. Zdrojem informací v databázi by byly informace poskytované plemennou knihou, výstupy
z kontrol vrhů – např. nestandardní barvy, oficiální výsledky zdravotních testů, přehledy potomků po
jednotlivých jedincích apod.
Většina přítomných členů klubu o tyto informace zájem neprojevila, proto bylo rozhodnuto, že na
databázi se pracovat nebude.
2. Člen vznesl dotaz, jak je řešeno klubové účetnictví, zda není žádoucí najmout tyto služby
dodavatelsky. Padl návrh tyto služby zaštítit daňovým poradcem. Většina přítomných členů souhlasila.
3. Předsedkyně otevřela téma sponzoringu klubových akcí s tím, že stávající sponzoři nám akce
sponzorují již dlouhodobě a není možné s jejich štědrostí počítat i do budoucna. Předsedkyně vyzvala
všechny přítomné ke spolupráci na oslovení nových sponzorů pro podzimní klubový výstavní víkend,
případně další plánované klubové akce.
4. Předsedkyně vyzvala přítomné členy k diskusi i na jiná témata, členové této možnosti nevyužili.
11. Závěr
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 17.30 členskou schůzi ukončila.
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Seznam příloh:
1. Zpráva předsedkyně klubu
2. Zprávy poradců chovu
3. Meziklubová dohoda SAO
4. Zpráva o hospodaření klubu
5. Zpráva revizní komise
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Příloha č. 1 - ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ ZA ROK 2018 A PLÁN AKCÍ NA ROK 2019
Zhodnocení roku 2018:
1. počet členů klubu k 31.12.2018 – 103
2. výstavy pořádané klubem v roce 2018:
 Klubová výstava 10.března 2018 v Zubří u Nového Města na Moravě, s CAC, bez zadávání
titulu KV, posuzoval pan Petr Řehánek (ČR), počet přihlášených psů - 54, hlavním sponzorem
akce byla společnost JK ANIMALS, dalším sponzorem Hafo tlapek a mediálním partnerem
časopis Svět psů.
 Klubový výstavní víkend 8.-9.září 2018 ve Zbraslavi u Brna:
- Klubová výstava 8.9.2018 - se zadáváním titulu KV a CAC, posuzoval pan Evgeny
Pudeev (Rusko), počet přihlášených psů – 73
- Klubová výstava 9.9.2018 pro plemeno KAO - s CAC, bez zadávání titulu KV,
posuzovala p.Tibor Havelka (Slovensko), počet přihlášených psů – 25
- Speciální výstava 9.9.2018 - pro plemena JRO, MSP a SAO – se zadáváním titulu Vítěz
speciální výstavy, posuzoval p.Tibor Havelka (Slovensko), počet přihlášených psů – 25
- generálním sponzorem výstavního víkendu byla společnost DELIKAN, dalšími
sponzory: Půjčovna hausbótů Baťův kanál Veselí nad Moravou, Hafo tlapek, FORIS
2011, CANDY, spol. s r.o., Canine Caviar, Svět psů
3. bonitace a svod mladých v roce 2018:
 jarní bonitace a svod mladých 11.března 2018 v Zubří u Nového Města na Moravě – bonitace
se zúčastnilo 8 psů, svodu mladých 3 psi
 podzimní bonitace a svod mladých 6.října 2018 v Zubří u Nového Města na Moravě – bonitace
se zúčastnilo 5 psů , svodu mladých 3 psi
4. klubová setkání:
 v roce 2018 proběhla 4 klubová setkání
-

24.2.2018 v Novém Jičíně – účast 22 psů
3.3.2018 v Praze Libni – účast 8 psů
16.6.2018 v Novém Jičíně – účast 19 psů
7.10.2018 v Zubří u Nového Města na Moravě – účast 19 psů

 programem všech setkání byla práce ve skupině psů – socializace pro štěňata a mladé psy,
trénování na výstavy, bonitaci, svod mladých a práce s figurantem v různých modelových
situacích
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5. Sponzoři roku 2018:










DELIKAN s.r.o. – krmivo pro psy
JK ANIMALS s.r.o. – chovatelské potřeby
Půjčovna hausbótů Baťův kanál Veselí nad Moravou – pobytový poukaz
Hafo tlapek – eshop pro psy
FORIS 2011 s.r.o. – eshop obojky.cz
CANDY, spol. s r.o. – krmivo pro psy
Canine Caviar – krmivo pro psy
Svět psů – mediální partner
D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. – dárce finančních prostředků

Plán klubových akcí na rok 2019:
 9.března 2019 – trénink před klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých – Nový Jičín,
zúčastnilo se 21 psů
 23.března 2019 – trénink před klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých – Praha,
zúčastnilo se 17 psů
 30.března 2019 - Klubová výstava s CAC, bez zadávání titulu KV, Zubří u Nového Města na
Moravě, posuzovala paní Gabriela Ridarčíková (SR), počet přihlášených psů – 64, hlavním
sponzorem akce byla společnost JK Animals, dalším sponzorem byla společnost Hafo tlapek
a Psíchopat.
 31.března 2019 - Jarní bonitace a svod mladých, Zubří u Nového Města na Moravě, na
bonitaci je přihlášeno 13 psů, na svod mladých 8 psů
 21.září 2019 - Klubová výstava – s CAC, se zadáváním titulu KV, Pomitrov, posuzovat bude
paní Yana Gavrilova (Rusko)
 22.září 2019 - Speciální výstava pro plemena JRO, MSP a KAO – Pomitrov, posuzovat bude
pan Milan Bíroš (Slovensko)
 22.září 2019 – 3.Klubová výstava pro plemeno SAO – Pomitrov, posuzovat bude pan Milan
Bíroš (Slovensko)
 5.října - 6.října 2019 – klubové setkání, bonitace a svod mladých – Zubří u Nového Města na
Moravě
 před podzimní bonitací a svodem mladých proběhnou klubová setkání, informace budou včas
zveřejněny na klubových stránkách
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Přehled obecný o dění v klubu:
 Zavedeny nové klubové tituly – klubový junior šampion a klubový veterán šampion
 Aktuální počet členů ke dni Členské schůze 30.3.2019: 107 členů ve složení (podle informace
z přihlášek do klubu):
- 55 členů je majiteli MSP
- 43 členů je majiteli KAO
- 4 členové jsou majiteli SAO
- 3 členové jsou majiteli JRO
- 1 člen MSP+KAO
- 1 člen SAO+KAO
 Klub obdržel v březnu 2019 sponzorský dar ve výši 15.000 Kč, který je vázán na využití pro
pořízení klubových reklamních předmětů.
 Výbor klubu byl požádán P ČMKU o zaslání stanoviska na základě zasedání Komise pro chov
a zdraví ze dne 13.12.2018 - k uchovnění psa MSP Zemlyak Kopeyskaya Druzhina. Na komisi
pro chov a zdraví se obrátila stěžovatelka s podnětem týkajícím se udělení chovnosti tomuto
psovi. Klub odeslal své vyjádření k žádosti P ČMKU, které ho na svém zasedání dne 21.02.2019
projednalo a shledalo uvedeného psa chovným podle řádů KRaAOP a ČMKU. Celá
dokumentace této kauzy bude přílohou zápisu ze členské schůze.
 16.března 2019 proběhla XV.valná hromada ČMKU, za klub byla delegována
místopředsedkyně p.Bezvodová, zápis z valné hromady je k dispozici na webových stránkách
ČMKU.
 Výbor odsouhlasil zadání návrhu nového klubového loga, protože současné logo nemá klub
k dispozici v dostatečném rozlišení.
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Příloha č. 2 – ZPRÁVY PORADCŮ CHOVU
I.

Zpráva poradce chovu pro JRO za rok 2018 – zpracovala Natálie Bezvodová

V roce 2018 byly zapsány dva vrhy jihoruských ovčáků, oba v chovatelské stanici Divo Rossii p. Lenky
Maierové. Vrhy byly po dvou sestrách Anastazii a Amazonce, obě nakryty psem Malyuta Skuratov
Lyutiy, import z Ukrajiny.
VRH C
 10.7.2018 - CHS Divo Rossii
Anastasia Divo Rossii x Malyuta Skuratov Lyutiy
narozeni 3 psi a 1 fena
VRH B
 16.1.2018 - CHS Divo Rossii
Amazonka Divo Rossii x Malyuta Skuratov Lyutiy
narozeni 3 psi a 3 feny
V roce 2018 nebyl uchovňován žádný jedinec JRO.
Vyjma CHS Divo Rossii bohužel není v ČR žádná jiná aktivní CHS jihoruských ovčáků.
V roce 2017 byl novelizován standard plemene z roku 1983, v českém jazyce byl na oficiálně na webu
ČMKU publikován cca před 14ti dny.
II.

Zpráva poradce chovu pro KAO za 2018 – zpracovala Dagmar Novosadová

Vzhledem k tomu, že t.č. ještě nejsou dodány Výpisy z Plemenné knihy, jsou níže uvedeny informace
týkající se jen agendy chovu KRAOP.
1. Krycí listy – vydáno 26
2. Vrhy:
Počet vrhů:
13
Narozeno celkem:
94
psů:
41
fen:
53
z toho mrtvě rození:
8
8%
psi:
2
feny:
6
úhyn před zápisem do PK:
2
2%
psi:
1
feny:
1
Zapsáno do PK:
84
89%
psi:
38
feny:
46
Průměrný počet zapsaných štěňat ve vrhu 6,5
Nestandardní modrá barva celkem u 4 štěňat
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Aramis

P

4556

Argos

P

4557

Artemis

P

4558

Arya

F

4559

Aura

F

4559

Eragon

P

4562

Fabien

P

4563

Franki

P

4564

Frikko

P

4565

Frony

P

4566

Fugi

P

4567

Fergie

F

4568

Franci

F

4569

Freya

F

4570

Frixi

F

4571

Kain

P

4572

Kato

P

4573

Kent

P

4574

Kiril

P

4575

Koumes

P

4576

Katy

F

4577

Kayla

F

4578

Kirke

F

4579

váha při kontrole vrhu

P/F

váha porodní

Jméno

č.zápisu

mrtvě rození

úhyn před zápisem do PK

počet psů + fen zapsaných do
PK
3+2
1+0
5+4
5+3

datum vrhu
1.1.2018
8.2.2018
09.02.2018
14.02.2018

matka
Maro Tabakini
Insolita Pes do kapsy

Bexi

Cora z Povodia
Rimavy

otec
Gorda Tabakini
Caucov Jaguar
Caucov Jaguar
Caucov Jaguar

Pes do kapsy

Naspo

Naspo

Strážce stáda

CHS

Nestandardní skus v době kontroly vrhu (možnost úpravy během vývoje) u celkem 2 štěňat
Poznámka: váha štěňat při kontrole vrhu je ovlivněna věkem, ve kterém byla kontrola provedena
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poznámka

P

4580

Natalia Bea

F

4581

Mrazík

P

4582

Missis Anna

F

4583

Missis Elza

F

4584

Missis Frozen

F

4585

Missis White

F

4586

Leon

P

4587 0,520

0+2

1+1
1+4
4+9
3+8

04.03.2018
25.03.2018
30.4.2018
16.5.2018

Bea Jusa ze ŽL
Greta Garbo Erudit
Margittai Gladiator Kalisa
Audi Zakarpatskie medvedi

Dabar II.Iz
Aleksandrovoi
slobody
Wrangler Erudit
Charlos Pes do kapsy
Gosudar Chudomir

ze Žďárských lesů
Erudit
Pes do kapsy
Zlatá horda

Norton Bey

7,100

Lery

P

4588 0,510

7,200

Luk

P

4589 0,500

7,000

Lukas

P

4590 0,530

7,600

Laila

F

4591 0,500

7,100

Laky

F

4592 0,500

7,000

Lara

F

4593 0,510

7,100

Lea

F

4594 0,515

7,200

Leidy

F

4595 0,500

7,000

Lena

F

4596 0,530

7,300

Luna

F

4597 0,520

7,300

Lyra

F

4598 0,520

7,100

Lusy

F

4599 0,490

6,900

Aaron

P

4600 0,680

5,660

Alwin

P

4601 0,620

5,640

Argon

P

4602 0,660

5,370

Adalyn

F

4603 0,620

5,340

Aiwa

F

4604 0,658

5,380

Alexa

F

4605 0,660

5,480

Alyscha

F

4606 0,617

5,180

Anyfe

F

4607 0,520

4,630

Arianna

F

4608 0,649

5,340

Arnie

F

4609 0,610

5,215
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1).
nesestouplé 1
varle,
dodatečně
potvrzeno
sestoupení, 2).
podkus

1+1

1+3

1+1

3+3
4+2
4+6
0+1
4+3

21.7.2018
29.9.2018
22.10.2018
22.10.2018
21.12.2018

Abbi z Blučinského kopce
Kasandra Dešeret
Bouřilka od Tereziánského háje
Almaz Imperatricy Ulmokay
Natali z Azgiru

Amberland Ajbar
Gorda Tabakini
Battyani Donci Nero
Amberland Ajbar
Caucov Jaguar

ze Žďárských lesů
Dešeret
Šejtanova smečka
Šejtanova smečka
z Azgiru

Ashley

F

4610 0,650

5,440

Olda

P

4618

6,300

Olly

P

4619

6,700

Ozzy

P

4620

5,700

Odesssa

F

4621

5,300

Odvaha

F

4622

5,900

Ortha

F

4623

5,700

Manky

P

4628

6,500

Mek

P

4629

8,000

modrá b.

Monty

P

4630

7,500

modrá b.

Muf

P

4631

8,000

modrá b.

Megy

F

4632

7,000

Mia

F

4633

7,500

Rachman

P

4634 0,600

12,000

Rasputin

P

4635 0,700

11,800

Rumburak

P

4636 0,650

11,000

Rohan

P

4637 0,605

10,000

Rampepurda

F

4638 0,700

11,000

Raula

F

4639 0,700

9,500

Rawena

F

4640 0,720

11,000

Reputace

F

4641 0,650

10,000

Ronja

F

4642 0,600

9,000

Russlana

F

4643 0,700

11,000

Snezhnaya Burya

F

4644 0,900

11,500

Obelix

P

4655 0,510

7,400

Orchan

P

4656 0,510

7,400

Osman-Chán

P

4657 0,570

7,600

Otradnyj

P

4658 0,470

8,300

Odessa

F

4659 0,490

7,600

Oksana

F

4660 0,560

7,300

Oněga

F

4661 0,610

7,800
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modrá b.

předkus

3. Přeregistrace mezi chovné jedince: celkem 3 psi, z toho 2 feny a 1 pes
F – Abbi z Blučinského kopce
F – Anneliss Quisque Velit
P – Erzo ze Žďárských lesů
4. Psi zapojení do chovu v KRAOP:
Amberland Ajbar
7 štěňat (Abbi z Blučinského kopce, Almaz Imperatricy Ulmokay)
Battyani Donci Nero
10 štěňat (Bouřilka od Tereziánského háje)
Caucov Jaguar
25 štěňat (Cora z Povodia Rimavy, Bexi, Insolita Pes do kapsy, Natali z Azgiru)
Dabar II iz Aleksandovoi slobody
2 štěňata (Bea Jusa ze Žďárských lesů)
Gorda Tabakini
11 štěňat (Maro Tabakini , Kasandra Dešeret)
Gosudar Chudomir
11 štěňat (Audi Zakarpatskie medvedi)
Charlos Pes do kapsy
13 štěňat (Margittai Gladiator Kalisa)
Wrangler Erudit
5 štěňat (Greta Garbo Erudit)

III.

Zpráva poradce chovu pro MSP za 2018 – zpracovala Olga Klegová

V roce 2018 bylo vystaveno 12 krycích listů a uskutečněno 11 vrhů. V těchto vrzích se narodilo 42 psů
a 37 fen.
Uchovněno bylo v loňském roce 7 fen a 3 psi.
Momentálně máme v klubu 29 chovných fen a 18 chovných psů.
IV.

Zpráva poradce chovu pro SAO za 2018 – zpracovala Zdeňka Vašková

V roce 2018 se narodily 3 vrhy, celkem 20 štěňat, z toho 9 fen a 11 psů.
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Příloha č. 3 – MEZIKLUBOVÁ DOHODA SAO
Dohoda o sjednocení podmínek chovnosti pro plemeno
středoasijský pastevecký pes (SAO)

Strany dohody:
1.Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s.
Sídlo: Na Homolce 13, PSČ 15000 - Praha 5, IČ: 00575411,
zastoupený předsedou Zdeňkem Maršálkem, kontaktní adresa: Na Homolce 13, 150 00 Praha 5
(dále jen KMDPP)
2.MOLOSS CLUB CZ, z.s.
sídlo:Litenčice 59, PSČ 768 13, IČ : 49181874,
zastoupený Alexandrou Ohlídalovou
(dále jen MC CZ)
3.Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
sídlo: Na Láně 2002, 688 01 Uherský Brod, IČ: 705 40 292 ,
zastoupen předsedou Janou Jurigovou
( dále jen KRaAOP )
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na sjednocení podmínek chovnosti pro plemeno
středoasisjký pastevecký pes sdružené v těchto klubech takto:
1.

Podmínky pro zařazení do chovu jsou:
Splnění věkové hranice dovršením 18 měsíců stáří, dle Zápisního řádu ČMKU.

2.
Vyhodnocení DKK. Vyhodnocení lze provádět od 18ti měsíců stáří /v den vyšetření musí mít
posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více/, vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech
případech jsou z chovu vyloučeni jedinci se stupněm postižení „E“, a to i pokud jsou postiženi
jednostranně. Vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem /viz
předpisy KVL/.
3.
Vyhodnoceni DLK. Rtg. lze provádět po dovršení 18. měsíců stáří. Z chovu se vylučují DLK
stupně 3 (i jednostranně). Vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem.
4.
Hodnocení exteriérových a povahových vlastností:
a.
Absolvování výstavy vyššího typu /minimálně se zadáváním CAC / pořádané pod záštitou FCI
s výsledkem hodnocení výborný v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů, nebo
absolvováním klubové nebo speciální výstavy se zadáním CAC na území ČR pod záštitou klubů
registrovaných ČMKU.
nebo
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b.
Bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU
/např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná plemena a
musí být dána možnost odvolání/.
Zápisní řád (doplnění pokud není již zavedeno):
1. Volba psa
a.
Majitel feny si krycího psa vybírá sám, nebo se může obrátit na poradce chovu (dále
jen "PCH") pro příslušné plemeno a ten mu vhodné krycí psy doporučí.
b.
Při nevhodném navrhovaném spojení může PCH plánované krytí zamítnout.Chovatel
má právo si zvolit jiného krycího psa, nebo požádat o pomoc při výběru psa PCH. (PCH má
právo nepovolit nevhodné či nežádoucí spojení nebo takové, kde je předpoklad ohrožení
genetického zdraví následného potomstva. Např. úzká a těsná příbuzenská plemenitba,
spojování jedinců se stejnými hrubými vadami , hrubými anatomickými vadami a nebo
psychická nevyrovnanost obou potenciálních rodičů, a jiné..) Chovateli není odepíráno právo
vybrat si jiného krycího psa, který tyto vady neponese, poradce chovu mu v žádném případě
nenařizuje krytí určeným psem, ale může mu psa doporučit, pokud se na něj chovatel obrátí).
c.
V případě zahraničního krytí je majitel feny povinen zaslat se žádankou o krycí list i
oboustrannou kopii PP krycího psa, kde je jasně vyznačeno, že pes je chovný v zemi, kde je
zapsán, od organizace zastřešené pod FCI. V případě, že pes je registrován pod plemennou
knihou FCI v zemi, kde není požadováno splnění chovných podmínek pro zařazení do chovu,
je majitel feny povinen doložit i kopii výstavního posudku psa z výstavy vyššího typu
/minimálně se zadáváním CAC / pořádané pod záštitou FCI s výsledkem hodnocení výborný
nebo velmi dobrý (v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů) ze země, kde
je pes registrovaný. Pokud má majitel feny vybraných více psů, ze kterých si chce později
vybrat, zasílá oboustranné kopie PP (případně další potřebné doklady) od všech vybraných
jedinců.
d.
V případě zapůjčení psa ke krytí ze zahraničí, musí být splněny stejné podmínky jako
při zahraničním krytí.
e.
Jedinci zapsáni ve zvláštním registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery
zapsány v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem
původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného
jedince). Jedinou výjimkou tvoří spojení dvou jedinců, kteří jsou třetí generací Z Registru,
protože jejich potomci již mají plnohodnotný rodokmen.
f.
U plemen zařazovaných do N Reg se smějí spojovat i jedinci s nekompletními
generacemi v průkazu původu, a to včetně P Reg, nikoliv však dva jedinci v P Reg.
Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1.5. 2019
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za KMDPP

…………………………
datum

za MC CZ

za KRaAOP

………………………………………..
podpis předsedy klubu a razítko

………………………………
datum

…………………………………………
podpis předsedy klubu a razítko

……………………………
datum

………………………………………..
podpis předsedy klubu a razítko
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Příloha č. 4 - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KLUBU
Zhodnocení roku 2018:
6. Hospodářský výsledek: V roce 2018 hospodařil klub s výsledkem 30.342,- Kč
7. Celkové příjmy a celkové výdaje:
 celkové příjmy:
295.862,- Kč
o členské příspěvky
61.900,- Kč
o příjmy od ČMKU
10.000,- Kč
o příjmy z klubových akcí
139.808,- Kč
o příjmy z chovatelské agendy
3.300,- Kč
o půjčka do pokladny
20.000,- Kč
o zápočet za JK Animals
45.852,- Kč
o darovací smlouva
15.000,- Kč
o bankovní úroky
2,- Kč
 celkové výdaje:
o náklady na reprezentaci:
o bankovní poplatky:
o cestovné:
o služby:
o režie:
o pořízení majetku klubu:
o reklamní předměty:
o zápočet JK ANIMALS:

265.520,- Kč
5.722,- Kč
2.097,- Kč
23.202,- Kč
143.731,- Kč
14.229,- Kč
15.687,- Kč
15.000,- Kč
45.852,- Kč

8. Přehled majetku a závazků:
 peněžní prostředky v hotovosti k 31.12.2018:
3.177,- Kč
 peněžní prostředky na bankovním účtu k 31.12.2018: 143.729,70 Kč
 majetek klubu k 31.12.2018:
40.299,23 Kč
9. Informace o vyúčtování klubem pořádaných akcí:
Název akce
klubová výstava 10.3.2018
KV a SV Zbraslav 8.-9.9.2018
klubové setkání 24.2.2018 NJ
klubové setkání 3.3.2018 Praha
klubové setkání 16.6.2018 NJ
klubové setkání 7.10.2018 Zubří
bonitace a svod mladých 11.3.2018
bonitace a svod mladých 6.10.2018
Celkem

Příjmy
31.405,- Kč
85.903,- Kč
2.800,- Kč
1.200,- Kč
3.650,- Kč
6.550,- Kč
4.300,- Kč
4.000,- Kč
139.808,- Kč

Výdaje
29.957,- Kč
97.967,- Kč
3.150,- Kč
5.618,- Kč
3.500,- Kč
7.960,- Kč
6.000,- Kč
18.503,- Kč
172.655,- Kč
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Plánovaný rozpočet na rok 2019:











členské příspěvky
příjmy od ČMKU
klubová setkání
klubové výstavy
bonitace a svod ml.
režie
bankovní poplatky
pořízení čtečky
propagační materiály
CELKEM

předpokládané
příjmy
65.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
110.000,- Kč
15.000,- Kč
------15.000,- Kč
235.000,- Kč

předpokládané
výdaje
----25.000,- Kč
160.000,- Kč
20.000,- Kč
30.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč
15.000,- Kč
256.000,- Kč
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Příloha č. 5 - ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE za rok 2018

Revizní komise se v roce 2018 vyjadřovala k dění stran požadavku P ČMKU – Komise pro chov a zdraví
(zasedání dne 13.12.2018) – kdy byl Výbor klubu požádán P ČMKU o zaslání stanoviska k uchovnění
psa MSP Zemlyak Kopeyskaya Druzhina na základě podnětu, který rozporoval udělení chovnosti
tomuto psovi. P ČMKU na svém zasedání dne 21.02.2019 projednalo vyjádření klubu a shledalo
uvedeného psa chovným podle řádů KRaAOP a ČMKU.
Revizní komise souhlasí v plném rozsahu se stanoviskem a vyjádřením Výboru klubu a na základě toho
žádá členskou základnu o revokaci formulace v zápisu z loňské členské schůze (28.4.2018) a to věty:
„9. nové znění chovatelského řádu vejde v platnost k 1. 6. 2018, bude platit i pro ty, co již proces
uchovnění započali.“

Odůvodnění: Členové přítomni na loňské členské chůzi v diskuzi a v následném usnesení odsouhlasili,
že předmětná změna se netýká těch jedinců, u kterých již bylo provedeno RTG DKK, a podpořili
stanovisko, že druhá sedace psa/feny kvůli doplnění RTG DLK je zbytečná, obzvláště když se doposud
řadu let povinně RTG DLK neprovádělo. V zápisu ze členské schůze došlo k výpadku konce věty, kde
mělo být v souladu s usnesením členské schůze správně uvedeno:
„9. nové znění chovatelského řádu vejde v platnost k 1. 6. 2018, bude platit i pro ty, co již proces
uchovnění započali, s výjimkou těch, kdo již mají zhotoveno RTG DKK.“

Přílohou zprávy je dokumentace k výše uvedenému:
Žádost ČMKU o vyjádření
Vyjádření KRaAOP k žádosti ČMKU
Odpověď ČMKU po projednání vyjádření
Výňatek ze Zápisu č.38 ze zasedání P ČMKU 21.2.2019
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ad 1.) Žádost ČMKU o vyjádření
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ad 2.) Vyjádření KRaAOP k žádosti ČMKU
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Předsednictvo ČMKU
Prostřednictvím sekretariátu ČMKU
Ing. Kateřiny Fialové
Maškova 3
182 53 Praha 8
fialova@cmku.cz
V Uherském Brodě 20. 2. 2019
Vyjádření k uchovnění moskevského strážního psa Zemlyak Kopeyskaya Druzhina
Vážení členové předsednictva ČMKU,
v návaznosti na Váš přípis ze dne 18. 2. 2019, ve kterém nás žádáte o vyjádření k přiznání chovnosti u
psa Zemlyak Kopeyskaya Druzhina plemene moskevský strážní pes Vám sdělujeme následující:
Dne 28. 4. 2018 proběhla ve Stříteži členská schůze našeho klubu, na které byly schváleny některé dílčí
změny chovatelského řádu. Bohužel však došlo k nešťastné formulaci v zápisu z členské schůze, a sice:
„9. nové znění chovatelského řádu vejde v platnost k 1. 6. 2018, bude platit i pro ty, co již proces uchovnění
započali.“

Nicméně z diskuze na plénu schůze a v následném usnesení bylo odsouhlaseno, že předmětná změna
se netýká těch jedinců, u kterých již bylo provedeno RTG DKK, kdy členové klubu jednohlasně podpořili
stanovisko, že druhá sedace psa/feny kvůli doplnění RTG DLK je zbytečná, obzvláště když se doposud
řadu let povinně RTG DLK neprovádělo. V zápise, resp. jeho shora uvedené části došlo k výpadku konce
věty, kde mělo být v souladu s usnesením členské schůze správně uvedeno:
„9. nové znění chovatelského řádu vejde v platnost k 1. 6. 2018, bude platit i pro ty, co již proces uchovnění
započali, s výjimkou těch, kdo již mají zhotoveno RTG DKK.“

Na nejbližší, letošní členské schůzi, dojde k revokaci a úpravě zápisu loňské členské schůze na správné
znění.
Vzhledem k tomu, že „chronická“ stěžovatelka není členkou klubu, tak nebyla a ani nemohla být na
členské schůzi přítomna a nyní zcela účelově zneužívá drobného pochybení v interním zápisu z členské
schůze, kdy všem 29ti členům pléna členské schůze bylo a je zřejmé, jaký postup byl v přechodném
období na nový zápisní řád odsouhlasen a zcela úmyslně a veřejně poškozuje dobré jméno klubu i
majitelů psa a v neposlední řadě samotného výstavně úspěšného jedince. Majitelé psa již v tomto
směru podnikli patřičné právní kroky ke sjednání nápravy. KRaAOP právní kroky v této záležitosti
zvažuje také.
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V návaznosti na výše uvedené shrnujeme celou situaci MSP Zemlyak Kopeyskaya Druzhina v datech,
aby bylo členům předsednictva zřejmé, že ze strany majitelů psa ani ze strany klubu nebylo
postupováno v rozporu s řády klubu, potažmo ČMKU a FCI, pes byl řádně a souladu s vůlí členské
schůze uchovněn:
23. 2. 2018 – zhotoveny RTG DKK, majitelé psa nemohli tušit, že dojde ke změně chovatelského řádu
klubu ve smyslu přidání povinného RTG DLK (viz. příloha – kopie záznamu o provedení RTG DKK).
11. 3. 2018 – pes přihlášen na tento termín k bonitaci, kdy měl proces uchovnění ukončit, nicméně
z vážných rodinných důvodů se majitelé nemohli zúčastnit a posunuli bonitaci na nejbližší následující
možný, tedy podzimní termín bonitace. Tento postup je plně v rámci normativů klubu v pořádku.
28. 4. 2018 – členská schůze upravila znění chovatelského řádu KRaAOP.
6. 10. 2018 – pes řádně zbonitován; bonitační komise ve složení: rozhodčí pan Andraš Polgar a členové
výboru Dagmar Novosadová (poradce pro plemeno KAO), Olga Klegová (HPCH a poradce pro plemeno
MSP), Zdeňka Vašková (poradce pro plemeno SAO); hodnocení: barva: plotnové zbarvení, tmavá
maska, černé monokly, černé třásně lemující uši, přítomnost sobolího zbarvení, skus a zuby: nůžkový,
plnochrupý, velké mezery, oko: tmavě hnědé, chody: pohyb málo prostorný u ZK, celkový vzhled:
čtvercový rámec, znaky plemenné příslušnosti (vady): úzká hlava, trochu volné pysky, krk - trochu lalok,
strmé zadní končetiny, výsledek: chovný/á.
5. 2. 2019 – pes MSP Zemlyak Kopeyskaya Druzhina řádně a zcela v souladu s normativy klubu i ČMKU
přeregistrován PK 1 ČMKU mezi chovné jedince (viz. příloha kopie PP s přeregistrací).
Z výše uvedené vyplývá, že předmětnému jedinci nebyla chovnost přiznána na základě žádné výjimky,
ale zcela v souladu s vůlí členské základny při zavádění nového znění chovatelského řádu do praxe.
Klub psa na svých stránkách uvádí jako chovného, protože splnil řádně všechny podmínky uchovnění a
z pohledu klubu je pes od 6. 10. 2018 chovným. Je pak jen na vůli majitele, kdy provede sám
přeregistraci v rámci PK 1 ČMKU, k čemuž došlo výše uvedeného dne 5. 2. 2019.
Doufáme, že jsme podali vyčerpávající vysvětlení a tímto bude celá záležitost vyřízená.

S úctou Výbor KRaAOP

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s., Na Láně 2002, 688 01 Uherský Brod, IČ:70540292

ad 3.) Odpověď ČMKU po projednání vyjádření

ad 4.) Výňatek ze Zápisu č.38 ze zasedání P ČMKU 21.2.2019

Ověření zápisu Členské schůze:

---------- Původní e-mail ---------Od: Seznam Email <sejan@seznam.cz>
Komu: Novosadova.Dagmar@seznam.cz
Datum: 14. 4. 2019 22:55:59
Předmět: RE: Zápis ze Členské schůze
Nemám připomínek.
Jan Ševčík
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