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Rokycany 3.1.2016

Zápis ze zasedání výboru KJ-ČR Brno dne 27.1.2016
Přítomni výbor:
p.Vondrouš Otakar, Tauchman Karel, Mudra Antonín, Ubrová Libuše, Čechová Anna

Radko Loučka (zástupce ČR v FCI komisi pasení), Mirek Koško za Spolek pasení CZ (SPCZ) a Ing. Šárka
Gavendová za Českou asociaci ovčáckých a pasteveckých psů, z.s. (ČAOPP).

Program: schválen dle pozvánky
Důvodem pozvání bylo řešení situace v oblasti pasení, kdy tu najednou stojí vedle sebe 2 spolky pasení a
oba zastřešuje KJ-ČR.
Schválení nového subjektu.

Předseda p. Vondrouš seznámil přítomné s rozhodnutím předsednictva KJ-ČR
1. Předsednictvo rozhodlo ustanovit Komisi pasení KJ-ČR, která bude podléhat předsednictvu
KJ-ČR a garantovat mu, že zkoušky a soutěže v pasení (především typu CACT, CACITR a
MČR) budou probíhat podle řádů FCI. Jejím úkolem bude také garance za rozhodčí pasení,
jejich vzdělávání a vedení jejich seznamu.
2. Požadavky spolků pasení směrem k ČMKU musí být podány prostřednictvím KJ-ČR.
3. Za členy Komise pasení KJ-ČR byli jmenováni:
R. Loučka (předseda), M. Koško, Š. Gavendová, I. Horská a M. Topinková.
4. Všichni rozhodčí budou spadat přímo pod KJ-ČR, budou řízeni Komisí pasení KJ-ČR podle
řádů, které Komise pasení vypracuje (jmenování, zvyšování kvalifikace, kárné postihy,
delegování).
5. Řády pro jmenování, zvyšování kvalifikace a kárné postihy rozhodčích bude navrhovat Komise
pasení KJ-ČR a schvalovat předsednictvo KJ-ČR. Dekrety (certifikáty) rozhodčím o jejich
kvalifikaci a průkazky rozhodčím bude vydávat pověřený člen předsednictva KJ-ČR.
6. Aprobaci, získanou za podmínek, které platily v danou dobu, kdy ji rozhodčí získal, nelze zrušit
nebo snížit podle současných podmínek, pokud s rozhodčím nebylo vedeno kárné řízení např.
za úmyslné nerespektování řádů, nebo za nevhodné chování (důvodem nemůže být, že
nedosahuje se svým psem požadovaných výkonů). Platí tedy původní seznam rozhodčích
s jejich aprobacemi platnými do konce roku 2014.

7. Spolky budou garantovat organizaci akcí pasení v příslušné kvalitě podle řádů FCI.
Organizace akcí, resp. způsob schvalování delegací rozhodčího podle požadavků pořadatele,
bude v kompetenci spolku, který bude danou akci garantovat.
8. Spolky budou mít ve vztahu ke KJ-ČR stejná práva i povinnosti. Každý by měl přispívat svým
kalendářem akcí pasení do centrálního, který bude vydán pod hlavičkou KJ-ČR a zveřejněn na
internetových stránkách KJ-ČR spolu s dalšími důležitými informacemi, které se týkají pasení.

9. Výbor KJ-ČR na svém zasedání přijal za prozatímního člena Klub NOSEWORK CZ,
Nosework by se dal volně přeložit asi jako "práce nosem" . Jedná se o úplně nový psí sport,
který vychází z nejpřirozenější schopnosti všech psů - čichu.
Hlavním mottem tohoto sportu je zábava a využívání přirozených schopností psů. Cílem hry
je zabavit a pobavit psa, čímž bude spokojený i jeho páníček.

Na závěr předseda poděkoval za účast a zasedání ukončil.
Zdravím Čechová

Čechová Anna v.r.
ekonom KJ-ČR
cechova.an@tiscali.cz
371 723 429, 732 729 212

Vondrouš Otakar v.r.
předseda KJ-ČR
ota.vondrous@seznam.cz
326 324 575, 723 710 955

