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V Praze, 5. června 2020

Věc: Zkoušky psů a školení rozhodčích

Vážené dámy a Vážení pánové,

zkoušky psů z výkonu se opět začínají rozbíhat na plné obrátky a stejně tak i ostatní akce.
Dovoluji si proto předat Vám několik informací k organizačnímu zajištění kynologie a
k širšímu rozbíhání programu chytrých formulářů.
Děkujeme Vám všem, kteří tak činíte, že včas hlásíte úpravu, změny a hlášení nových termínů
zkoušek po odkladu kvůli COVID-19. Požadavků na tyto úpravy bylo v uplynulých dvou
měsících skutečně mnoho, proto Vás žádáme, abyste si v chytrých formulářích zkontrolovali,
zda opravdu všechny Vaše termíny jsou upraveny tak, jak jste žádali. Pokud bychom nějakou
z úprav neprovedli (občas spadne některý z mejlů do nevyžádané pošty), obratem mě prosím
kontaktujte, abychom vše napravili.
Je nezbytně nutné nahlásit k nám včas předem i zrušení zkoušky bez náhrady, i tuto
informaci předáváme podle Pověření k organizování zkoušek psů z výkonu na Mze.
Každá zkouška musí být v programu administrativně ukončena doplněním výsledků
zkoušek vrchním rozhodčím nebo zrušením před termínem konání zkoušky.

Uvítací e-maily rozhodčím do programu
V první polovině května byly postupně všem rozhodčím z posuzování psů, kteří mají na kartě
člena ČMMJ v SW Diana e-mailovou adresu zaslány informační e-mail o chytrých
formulářích a uvítací e-mail z adresy dogexams@cmmj.cz (Podpora DogExams) s výzvou
pro nastavení hesla do chytrých formulářů. Expirace uvítacího e-mailu je pouze 14 dnů, po
uplynutí této doby musí rozhodčí zažádat o nastavení hesla znovu. Opětovné odeslání
uvítacího e-mailu není problém, jen prosím dejte vědět včas, pokud zjistíte, že některý
z vrchních rozhodčích nastavení hesla nestihl.
Od některých rozhodčích se nám uvítací e-maily vrátily jako nedoručitelné, může se stát, že
mají na kartě člena ČMMJ v SW Diana špatnou e-mailovou adresu. Tu by pak bylo nutné
opravit. Proto se prosím včas spojte s Vašimi vrchními, kteří by měli při nadcházejících

zkouškách posuzovat, a ověřte, zda mají heslo správně nastaveno a je funkční jejich přístup
do programu.
U některých rozhodčích jsme zjistili, že mají dvě osoby nastaveny jednu e-mailovou adresu.
Většinou se jedná o manželské páry nebo rodinné příslušníky. V takovém případě má přístup
do chytrých formulářů pouze jeden z nich, a to ten, který je v seznamu rozhodčích abecedně
výše. Tuto skutečnost určuje program. Každý uživatel v chytrých formulářích musí mít svou
vlastní jedinečnou a funkční e-mailovou adresu, aby ho program akceptoval jako vrchního.

Školení rozhodčích – nové termíny
Od 12. června začínají opět běžet školení pro vrchní rozhodčí. Školení proběhnou na
stávajících OMS, kde byla původně dohodnuta. O termínech budeme vzájemně jednat
s pořádajícími OMS. Pro zachování zdraví a bezpečí budeme nadále dodržovat hygienická
opatření, a to zejména udržení rozestupů alespoň 2 m v místnosti, kde školení bude probíhat,
rouška na obličeji a také dezinfekce rukou při vstupu. Každý OMS nahlásí pořádajícímu OMS
jméno a ID rozhodčího nebo zástupce OMS, který se školení zúčastní. Máte-li na OMS osobu,
která se zadáváním psů do programu před zkouškou Vám jako jednateli bude pomáhat anebo
bude vrchním nápomocna se vyplňováním výsledků, klidně ji vyšlete s vrchním rozhodčím.
Z každého OMS na školení prosím vyšlete max 5 osob, které opravdu funkci vrchních budou
v nadcházejících zkouškách zastávat. A to, abychom byli schopni zachovat rozestupy mezi
účastníky ve školící místnosti.
V příloze zasílám tabulku s místy školení a zatím dohodnutými termíny.

Program a jeho instalace - mýty a fakta
V žádném případě není pravdou ani podmínkou, že by vrchní rozhodčí musel disponovat
vlastním osobní PC či notebookem a mít v něm nainstalovaný program chytrých formulářů
Dog Exams. Rozhodčí klidně může zpracovat výsledky při vlastní zkoušce nadále postaru
v papírové formě.
Nutné je, aby měl vrchní rozhodčí e-mailovou adresu, nastavené heslo do programu, které si
bude pamatovat se svým uživatelským jménem.
Vlastní vyplnění a uložení výsledků zkoušek může vrchní provést klidně až po skončení
zkoušek v následujících sedmi dnech s kýmkoli z OMS či okolí, kdo počítačem vládne a má
program nainstalovaný.
Prosíme Vás, abyste Vy nebo jiná osoba z Vašeho OMS, která se pohybuje kolem
zkoušek psů, zejména starším vrchním rozhodčím, kteří z toho mají zbytečné obavy,
byli k ruce a nápomocni s doplněním výsledků do programu.

Příloha:
školení

Termíny

Kraj

Místo konání

Pořádající OMS

Čas zahájení

12.6

Plzeňský

budova OMS
Plzeň

Plzeň

16:00

18.6

Královehradecký

budova OMS Jičín

Jičín

16:00

26.6

Jihočeský

SLŠ Písek

Písek

14:00

2.7

Moravskoslezský

aula VFU Kunín

Nový Jičín

16:00

Liberecký

hlavní budova
KÚ, 3. patro

Liberec

15:00

Středočeský - západ

Žilina u Kladna

Kladno

17:00

Zlínský

budova OMS Zlín

Zlín

17:00

Jihomoravský

Spolkový dům
Ratíškovice

Hodonín

16:00

Vysočina

OMS Pelhřimov

Pelhřimov

16:00

Karlovarský

Sedlecká 761

Karlovy Vary

16:00

Místa
a

doposud dohodnuté NOVÉ termíny.

S pozdravem „Myslivosti a kynologii zdar!“
Ing. MgA. Jana Adámková
tajemník kynologické a ekologické komise

