Zápis z členské schůze 2019
Datum konání: 24.11.2019
Místo konání: Brno-Líšeň, Mariánské Údolí -Kadlcův mlýn
Přítomni: 13 členů dle prezenční listiny
Omluveni: Marie Rundová,, Eva Říhová
Schůzi vedl: Lenka Filipová
Zápis provedl: Radana Vykydalová

Program: viz pozvánka na ČS
___________________________________________________________________________
1) Zahájení
Přivítání členů, úvodní slovo předsedy klubu.
2) Zpráva jednatele klubu
Hospodaření 1-11/2019
Příjmy: CZK 131.115,71
5,71
EUR
1.610,00

Výdaje: CZK 96.346,44
EUR 1.875,00

Výsledek hospodaření za období:
období zisk CZK

28.144,22

Investice do „Motýlích
ích křídel“, cedule umístění PHP, PM (PO, KO příští rok)
Dar na B.A.S.E.
Zajištění teplého jídla pro vystavovatele na klubové výstavě v Kadlcově mlýně 19.10.2019,
Návrh terminovaného vkladu.
3) Zpráva správce plemenné knihy
Vydáno 22 krycích listů, PHP 18 KL, KO 1KL. PM 3KL,
Uchovněno 13 jedinců, PHP 9, PO 1, KO 1, PM 2
Přihláška vrhu bude přejmenovaná na Žádanku o zápisová
zápisov čísla

4) Zhodnocení výstav 2019
Oba rozhodčí se shodli, že jsou KV na vysoké úrovni, byli potěšeni průběhem výstavy, prací
personálu klubu i disciplínou vystavovatelů.
Rozhodčí Dupas i Pécoult se shodli, že je velké zlepšení u plemene PHP, v typu máme „zlatý
střed“.
U PM vidí oproti minulé výstavě zlepšení, PM má u nás typické znaky plemene.
U PM, KO a PO je bohužel malá účast – malá základna chovatelů v ČR.
Zajištění personálu na KV, poděkování Markétě Langerové, která zajistila narychlo náhradu
na říjnovou výstavu. Vystavovatelé nesmějí na výstavě pomáhat v kruhu, proto nutné zajistit
personál do kruhu nevystavujícími lidmi, stejně tak při dopravě rozhodčího.
Výstavy 2020
25. 4. 2020 Letohrádek sv. Vojtěcha - se zadáním klubového vítěze, rozhodčí z FR AnneMarie Class. Návrh, že začne plemeno PHP, poté bude následovat PM, PO, KO. Přejímky
dvě: pro PHP a během vystavování pro ostatní plemena.
17.10. 2020 Kadlcův mlýn – bez zadání klubového vítěze, rozhodčí z IT Guido Massimello,
předseda IT chovatelského klubu, nemůže posoudit KO, návrh T. Havelka, který by posoudil
KO, PO a PM
Výstavy 2021
Návrh členů, o zopakování rozhodčích z předchozích let – zhodnocení práce chovatelů.
Návrhy: Elena Vespa, Norbert Gainche a Rafael Malo Alcrudo
5) Revitalizace plemene POD a POK
Plán do budoucna je podpořit stávající i budoucí majitele v importu ovčáků do ČR a rozšířit
základnu chovných jedinců. Klub se může svým jménem u zahraničních chovatelů zaručit a
pomoci tak s importem typického jedince.
Krytí POD s POK
V KCHMPP proběhlo krytí dvou odlišných plemen. Výbor celou situaci prošetřil a seznámil
s ní členy klubu. Bude podán podmět na předsednictvo ČMKU, jaký druh PP bude vystaven
těmto štěňatům, když došlo ke křížení dvou plemen. Pokud budou PP vydány, snaha, aby se
vydaly podle francouzského způsobu, tedy až v 15 měsících po uchovnění, kdy posoudí
specialista, zda je daný jedinec POD nebo POK.
6) Diskuze
Vydávání kartiček CAC apod. už není povinností klubu, odhlasováno, že se kartičky už
nebudou vydávat.
Rozšíření kvalifikace PHP u rozhodčí pí. Mervové, doporučení čeští rozhodčí klubem pí.
Majerová a p. Adlt, ze zahraničí Anne-Marie Class, Guido Massimello.
Hlídání stád PHP – vznik dotačního programu z ministerstva, kdy se k nám dovážejí psi
z Německa, ale nejsou chování pod FCI, na hlídání stád před vlky. Špatná propagace
plemene, budoucí majitelé jsou málo informováni o způsobu práce se psem u ovcí, chtějí, aby

pes pracoval jen u stáda, ne s lidmi. Návrh na napsání prohlášení (stanoviska) k této
problematice za chovatele KPP byla oslovena pí. Horáčková.
Světová výstava 2021 v Brně – zda budeme na SV prezentovat klub musí se zajistit na 4 dny
lidé do klubového stánku (minimálně 4 na den), hlavně oslovit české zájemce o zastřešovaná
plemena, zajištění materiálu k propagaci klubu. Pí Filipová osloví ČMKU, do kdy se musí
klub rozhodnout, zda bude ze strany ČMKU nějaká podpora pro klub, cena za stánek, jaký je
zájem ostatních klubů.
Uznání chovnosti jedince z jiného klubu – Klub musí uznat uchovněné jedince i z druhého
chovatelského klubu. Pokud je majitel uchovněného jedince členem v obou klubech, může
odchovat vrh pod jedním ze dvou klubů v jednom roce.
Zhodnocení vyšetření patel – Pately nemají omezující stupeň do chovu, jednalo se o
monitoring, který vyšel velmi pozitivně. Pately si museli dodělat i už uchovnění jedinci
z důvodu problémů v 80/90 letech minulého století s patelami.
Při agility závodech B.A.S. E. proběhlo na popud polských závodníků vyšetření očí u plemen
POD a POK. Polští veterináři vyšetřili 70 jedinců. Plán je opakovat akci na B.A.S.E. 2020
v IT.
Článek na webových stránkách OlgiKwiecen ohledně výsledů vyšetření.
http://extremebraveheart.blogspot.com/2019/08/eye-examination-in-pyrshep-on-base2019.html
Vyšetření očí bude zařazeno jako doporučené vyšetření pro POD a POK
U plemene PHP opravit informaci ohledně krytí jedinců s HD – Pes s hraniční hodnotou musí
být krytý čistým psem.
U HD už se nepíší dvě různé hodnoty čísly, používá se pouze jedno písmeno, vždy vyšší
(těžší) stupeň – probíhá postupná oprava těchto dat na webových stránkách.
P o d ěk o v án í z a ú čas t a ro z l o u čen í

Zap s al a: R ad an a V yk yd al o v á
Za s p ráv n o s t : Len k a Fi l i p o v á

Přílohy:

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU PYRENEJSKÝCH PLEMEN
Datum konání: neděle 24.11.2019
Zahájení: 10:00 hod.
Místo konání : Kadlcův mlýn, Mariánské Údolí 2169/3, 628 00 Brno-Líšeň

Program členské schůze:

1) zahájení

2) zpráva předsedy klubu - zhodnocení roku 2019, revitalizace plemen PO

3) zpráva jednatele - hospodaření spolku

4) zpráva správce plemenné knihy
5) různé - plán klubových akcí na rok 2020, aktualizace Stanov a Zápisního řádu, dokumentů

6) diskuse

7) závěr

Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na setkání!
Výbor KPP

