Zápis
výroční členské schůze Klubu bretaňských ohařů
konané dne 6. března 2010
v SOUS Benešov
1) Zahájení výroční členské schůze Klubu bretaňských ohařů (dále jen „KBO“)
provedla předsedkyně KBO paní Helena Dvořáková, kdy přivítala všechny přítomné
členy a hosty.
2) Volby komisí: předsedkyně KBO dále přednesla návrhy na složení pracovních
komisí
a) návrhová komise: Slavomír Hanáček, Mgr. Rudolf Zbořil a
Miroslav Horáček,
b) mandátová komise: Bc. Iveta Pražáková, Markéta Jelínková,
c) volební komise: Svatopluk Soucha, Jiří Tomášek,
d) zapisovatel: Bc. Jiří Starý,
e) ověřovatel zápisu: Marcela Léblová.
Navržení členové komisí byli výroční členskou schůzí jednomyslně schváleni.
3) Zprávy funkcionářů KBO:
a) zprávu předsedy KBO přednesla paní Helena Dvořáková. Stručně zmínila
jeho 20-ti letou historii a průběh chovu jednotlivých plemen sdružených
v KBO. U plemene bretaňský ohař se začínalo chovat na importovaných
jedincích a v současné době je v plemenné knize zapsáno něco přes osm
set jedinců. Za dvacet let to není přemrštěné množství, ale představuje to
slušnou chovnou základnu. U francouzských plemen je situace také
docela příznivá. U italských ohařů je v plemenné knize zapsáno přes
čtyřicet jedinců a další chov by bylo potřeba posílit importovanými jedinci.
Ještě horší situace je u plemene italský spinone. Všichni v ČR chovaní
jedinci pocházejí z jedné slovenské chovatelské stanice od jedné feny a
její dcery. U tohoto plemene je pro další chov bezpodmínečně nutný
import nepříbuzných jedinců.
b) zprávu pokladníka – matrikáře přednesla paní Jana Rathouská. Uvedla,
že v současné době KBO v pokladně a na bankovním účtu disponuje
finančními prostředky ve výši přes 36 tisíc Kč, a platících členů je 94.
Počet členů KBO ročně kolísá, což je způsobeno tím, že někteří členové
zapomenou zaplatit členské příspěvky.
c) zprávu kontrolní a revizní komise přednesla paní Uhlířová. Zpráva krom
asi dvou konkrétních vět o hospodaření KBO, kde byla uvedena výtka o
nehospodárném odměňování zahraničních rozhodčích, ve svém zbytku
obsahovala nekonkrétní a anonymní popis incidentu mezi vůdcem psa a
rozhodčím výkonu na loňské pracovní soutěži v Dubanech.
d) zprávu hlavního poradce chovu a chovu bretaňských ohařů přednesla
paní Eva Nosková. Ve svém vystoupení mimo jiné hovořila hlavně o
chovu plemene bretaňský ohař, a jakých úspěchů chovatelé a jedinci
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tohoto plemene dosáhli v průběhu dvacetileté historie KBO. Uvedla také
na pravou míru nepřesné informace rentgenů DKK psa italského ohaře
Polcevera´s Garbo, kdy v klubovém zpravodaji je uvedeno, že přišly dva
rozdílné výsledky vyšetření. Ve skutečnosti se jedná o omyl, protože u
výše uvedeného psa se jedná o rentgeny a vyšetření DKK a DLK, což
hlavní poradkyně chovu poprvé přehlédla a za svůj omyl se omluvila.
e) zprávu poradkyně chovu francouzských plemen přednesla JUDr. Iva
Rudá, která se ve svém vystoupení odkázala na písemnou zprávu
zveřejněnou v klubovém zpravodaji,
f) zprávu poradkyně chovu pro italská plemena přednesla paní Olga Stará,
která se zcela odkázala na písemnou zprávu zveřejněnou v klubovém
zpravodaji,
g) zprávu výcvikáře KBO přednesl pan Jiří Plecháček. Mimo jiné uvedl, že
tabulky z výkonu psů na pracovních zkouškách z ČMMJ chodí s velkým
zpožděním a pokud chceme mít aktuální přehled, je nejlepší, když
majitelé tabulky výkonu oskenují a zašlou na e-mailovou adresu výcvikáře
KBO hned po absolvování pracovní zkoušky. Mailem je možno zasílat i
dotazy týkající se výcviku psů. Dále se pozastavil nad částí zprávy
kontrolní a revizní komise, která obsahuje nekonkrétní zmínku o protestu
vůdce psa na rozhodčího z pracovního výkonu na loňské soutěži v
Dubanech. Výcvikář uvedl, že protesty, v tomto případě na chování
rozhodčího je nejlépe podat hlavnímu rozhodčímu přímo na soutěži. Spor
je tak možno vyřešit hned na místě, což je vždy lepší, než se causou
zabývat s dlouhým časovým odstupem a absencí přímých účastníků.
4) Volby výboru a kontrolní a revizní komise KBO:


Bc. Iveta Pražáková za mandátovou komisi uvedla, že na výroční členské schůzi je
přítomno celkem 30 volitelů (členů KBO se zaplacenými členskými příspěvky),



předsedkyně KBO, paní Helena Dvořáková všem přítomným přečetla volební řád KBO,



po tajných volbách a sčítání hlasů byly členem volební komise, panem Svatoplukem
Souchou, oznámeny následující výsledky voleb orgánů KBO:
výbor KBO:

kontrolní a revizní komise:

Helena Dvořáková

29 hlasů

Vladimíra Dvořáková

29 hlasů

Eva Nosková

29 hlasů

Jiří Plecháček

29 hlasů

Jana Rathouská

29 hlasů

Slavomír Hanáček

26 hlasů

Květuše Kocúrová

1 hlas

Svatopluk Soucha

24 hlasů

Jiří Starý, Bc.

19 hlasů

Rudolf Zbořil, Mgr.

18 hlasů,

Do kontrolní a revizní komise KBO byli tedy zvoleni pánové Slavomír Hanáček,
Svatopluk Soucha a Bc. Jiří Starý.
V průběhu tajných voleb a sčítání hlasů provedla předsedkyně KBO, paní Helena
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Dvořáková, předání ocenění a věcných darů zasloužilým členům a významným hostům,
kteří se svojí činností zasloužili o dosažené výsledky KBO u příležitosti jeho 20. výročí
založení a fungování.





















poděkování MS Dubany za kvalitní přípravu každoročních pracovních soutěží,
ing. Otakar Veselý – bývalý výcvikář klubu,
Svatopluk Soucha – bývalý člen výboru KBO,
sl. Černohubová – práce pro KBO,
Jiří Plecháček – výcvikář KBO,
Roman Sedláček – sekretář pracovních soutěží,
Jana Rathouská – dlouholetý pokladník a matrikář KBO,
Eva Nosková – zakladatelka a hlavní poradkyně chovu KBO,
Marie Jeníčková – bývalá jednatelka a matrikářka KBO,
Naďa Dušková – prezentace KBO na světových soutěžích,
MUDr. Novotný – rozhodčí z pracovního výkonu psů,
Miroslav Horáček – organizátor pracovních setkání pro členy KBO na Moravě,
Pavel Navrátil – organizátor pracovních soutěží pro KBO,
Vladimíra Dvořáková – dlouholetá jednatelka KBO,
ing. Josef Zubík – organizace každoročních pracovních soutěží na Konopišti,
Marcela Rolová – zajištění a organizace schůzí členských KBO
Slavomír Hanáček – fotodokumentace akcí pořádaných KBO,
Olga Stará – dlouholetá poradkyně chovu italských plemen,
JUDr. Iva Rudá – dlouholetá poradkyně chovu francouzských plemen,
Helena Dvořáková – zakladatelka a dlouholetá předsedkyně KBO.
5) Diskuze:

Mgr. Zbořil – hovořil o práci italských plemen (italský spinone a ohař), kdy na některých
pracovních soutěžích jsou tato plemena penalizována za to, že při prohledávání
terénu přejdou z klusu do cvalu. Také díky stylu práce - pohyb v klusu jsou tato
plemena považována za pomalá s malou chutí k hledání.
H. Dvořáková – se způsobem práce italských plemen při prohledávání terénu se budou
muset seznámit rozhodčí z pracovních výkonů.
Ing. Kahuda – uvedl, že pracovní standard italských plemen zveřejněný na webových
stránkách je nepřesný. Je v něm uveden termín „rychlý klus“, ale co se pod tímto
termínem skrývá? Pes při prohledávání nemusí stále klusat, ale občas může přejít i
do cvalu. Vše je podmíněno konkrétními a individuálními podmínkami přímo v
prohledávaném terénu a tak by se také měl výkon psa posuzovat. Požádal o
provedení úpravy standardu exteriéru italského ohaře ve spolupráci s poradkyní
chovu IO a SPI a předsedkyní KBO, protože v současné době existuje několik
verzí.
H. Dvořáková – požádala pana Manganelo, jako Itala a člena KBO o stanovisko k
posuzování italských plemen při pracovních soutěžích co se týká jejich pohybu v
terénu.
G. Manganelo – uvedl, že v Itálii jsou jmenovaná plemena využívána především k
vyhledávání pernaté zvěře. Při pracovním výkonu nejsou jednotliví psi posuzováni
tak přísně jako v ČR. Samozřejmě, že jejich hlavním druhem pohybu v terénu je
klus, ale pes může v některých fázích přejít i do cvalu což je v Itálii tolerováno.
J. Plecháček – celá řada rozhodčích z pracovních výkonů působících mimo akce
pořádané KBO nezná přesně práci málopočetných plemen jako jsou italští ohaři a
spinone. Doporučuje, aby vůdce psa na soutěži zašel za hlavním rozhodčím, uvedl
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jaké plemeno vede a ve stručnosti ho seznámil s pracovním standardem plemene a
jeho odlišnostmi od práce známých a často posuzovaných plemen.
S. Hanáček – reagoval na zmínku o odměňování zahraničních rozhodčích v revizní
zprávě. Doporučil respektovat výši odměn zahraničních rozhodčích. Dále uvedl, že
vystavený krycí list neznamená pro chovatele a majitele chovného psa povinnost
nakrýt konkrétní fenu v něm uvedenou. Uvedl, že hovoří na základě vlastních
zkušeností, kdy odmítl takové krytí. Navrhuje respektovat právo majitelů a chovatelů
chovných psů na svobodné rozhodnutí zda fenu dovezenou nakryje nebo naopak.
pí. Uhlířová – popřála nově zvolené kontrolní a revizní komisi mnoho úspěchů v její
budoucí práci, při které je rozhodující spolupráce všech jejích členů, což v minulosti
moc nefungovalo.
E. Merhoutová – uvedla, že jí vadí vytváření chovatelských skupinek na různých
kynologických akcích, které spolu nekomunikují a to, že v KBO nepanuje kolegialita.
H. Dvořáková – poděkovala za tento diskusní příspěvek, který členy KBO zavazuje k
zamyšlení se nad tímto stavem. Dále členské schůzi navrhla zřízení čestného
členství v KBO pro belgickou rozhodčí, paní Daniele Letroy a italského rozhodčího,
pana Giuseppe Molinari, což bylo členskou schůzí odsouhlaseno.
Zástupce MS Dubany – poděkoval za udělené ocenění a uvedl, že jako každoročně tak i v
letošním roce na podzim MS Dubany zajistí pro KBO pořádání pracovních soutěží
v jejich zazvěřeném revíru.
Bc. Pražáková – doporučila, na základě vlastní zkušenosti, nepodlehnout a odolat
žádostem majitelů nechovných jedinců o nakrytí jedincem chovným.
O. Stará – připomněla, že takové jednání člena KBO představuje prohřešek proti
stanoveným pravidlům, v konečném důsledku znamenající vyloučení z řad členů.
Bc. Pražáková – navrhla uspořádání hromadného zájezdu členů KBO na pracovní soutěž
konanou v dubnu v Polsku.
H. Dvořáková – nikomu se v tomto případě meze nekladou, pokud se organizace této akce
ujme, neboť funkcionáři KBO jsou zcela zaneprázdněni plněním jiných úkolů.
6) Usnesení:
Pan Slavomír Hanáček jako člen návrhové komise přednesl návrh na usnesení
výroční členské schůze. Po jeho přečtení bylo na návrh některých členů doplněno a poté
jednomyslně přítomnými členy KBO schváleno.
7) Závěr výroční členské schůze:
Po vyčerpání všech bodů programu výroční členské schůze KBO paní Helena
Dvořáková poděkovala všem přítomným za účast, bohatou diskuzi a za práci členům
pracovních komisí. Popřála všem mnoho zdraví, chovatelských úspěchů a výroční
členskou schůzi KBO ukončila v 13:15 hod.

V Benešově dne 6. března 2010
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Zapsal:

Bc. Jiří Starý v. r.

Zápis ověřila:

Marcela Léblová v. r.

Usnesení výroční členské schůze KBO dne 6.3.2010
1. Členská schůze schvaluje volbu návrhové, mandátové a volební komise a
volbu ověřovatele zápisu
2. Členská schůze schvaluje zprávu předsedkyně KBO
3. Členská schůze schvaluje zprávu ekonoma a matrikáře
4. Členská schůze neschvaluje zprávu revizní komise pro její neurčitost
5. Členská schůze ukládá matrikářce a ekonomce postupovat při neplacení
členských příspěvků v souladu se stanovami klubu
6. Členská schůze schvaluje zprávu hl. poradce chovu a poradce chovu BO
7. Členská schůze schvaluje zprávu poradce chovu francouzských ohařů
8. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti italských ohařů
9. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti výcvikáře klubu
10. Členská schůze vyzývá vůdce psů, aby kopie tabulek s výsledky zkoušek
zasílali přímo výcvikáři klubu
11. Členská schůze uznává výsledky voleb do výboru klubu a revizní komise, ve
složení:
Výbor:
Helena Dvořáková, Vladimíra Dvořáková, Jiří Plecháček, Jana Rathouská,
Eva Nosková
Revizní komise:
Slavomír Hanáček, Svatopluk Soucha, Jiří Starý
12. Členská schůze odhlasovala zrušení poplatků za uchovnění a vystavení
krycího listu
13. Členská schůze odhlasovala možnost čipování štěňat
14. Členská schůze pověřuje výcvikáře klubu proškolením rozhodčích na
klubových zkouškách o jednotném výkladu pracovního standardu na základě
jeho přesného překladu
15. Členská schůze schvaluje udělení čestného členství pro: Letroye Danielle,
Molinari Giuseppe
16. Členská schůze pověřuje výbor umístit na internetové stránky informaci o
možnosti zájezdu na FT do Polska
Přítomni dle prezenční listiny: 30 členů KBO
Schváleno všemi přítomnými členy.

