
Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. 
 
Usnesení: 
 

Členská schůze schvaluje: 
 

• Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha 
• Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková, Bc. B. Wagnerová, Eva 

Merhoutová 
• Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti této členské schůze. 
• Zprávu předsedkyně klubu o činnosti klubu v roce 2010 a plánovaných akcích v roce 

2011. 
• Zprávu hl.poradkyně chovu a poradkyně pro plemeno bretaňský ohař. 
• Zprávu poradkyně chovu pro plemena italský ohař a italský spinone. 
• Zprávu poradkyně pro ostatní francouzská plemena. 
• Zprávu ekonomky klubu o hospodaření klubu v roce 2010. 
• Zprávu revizní komise o kontrole hospodaření klubu v roce 2010, kterou přednesl 

Svatopluk Soucha.  
• Zprávu předsedkyně o odvolání klubu proti novým pravidlům pro udělování titulu 

Český šampion (krásy) a proti novým pravidlům FCI – nový titul „výstavní šampion“. 
• Zastřešení dalších plemen v KBO. Jedná se o plemena Epagneul Pont-Audemer a 

Portugalský ohař. 
 
 
 
 
V Benešově 05.03.2011 



ZZááppiiss  

ččlleennsskkéé  sscchhůůzzee  KKBBOO  
kkoonnaannéé  ddnnee  0055..0033..22001111  vv  BBeenneeššoovvěě..  

  
Přítomni: dle prezenční listiny; 
 
Helena Dvořáková, předsedkyně KBO zahájila členskou schůzi a přivítala všechny 
přítomné členy, 
Následovala volba pracovních komisí: 
 složení mandátové komise: Sl.Hanáček – předseda, Sv.Soucha a Ing.Maštalka – 
              členové. 
 složení návrhové komise: Bc.B. Wagnerová-předsedkyně, E.Merhoutová a  
              A.Štveráčková-členky. 
 zapisovatel:   Bc. J.Starý, 
 
− navrhované složení komisí i zapisovatel bylo přítomnými členy odsouhlaseno. 
Zpráva předsedkyně – H. Dvořáková 
− shrnula činnost KBO v loňském roce, kdy všechny naplánované klubové akce byly 

uskutečněny a to jak v oblasti výstavní, tak i v oblasti pracovního výkonu  
− na letošní rok je naplánován stejný objem klubových akcí 
− letos na Konopišti zajišťujeme výstavu pouze pro náš klub, protože doposud se ke 

spolupráci nepřihlásil žádný jiný chovatelský klub 
− pokud se jedná o speciální výstavu v Milevsku, je škoda, že všichni účastníci odjíždí 

ještě před závěrečnými akcemi a mší v klášteře, protože to bývá nádherný zážitek 
− velký zájem bývá o Field Trial v Bruntálu, kde chorvatští rozhodčí z výkonu správně 

vysvětlují, že jde hlavně o to, aby se vedoucí psů naučili psy na těchto soutěžích vodit 
− šampionát v Polsku loni nedopadl dobře, protože na stejných revírech se soutěžilo 

mnoho dnů za sebou a drobná zvěř tato území pravidelně opouštěla ihned po příjezdu 
soutěžících do terénů 

− letošní podzimní šampionát bude pořádán v Itálii 
− jarní Evropské poháry FT se pořádají obvykle ve Francii a Španělsku a do těchto 

destinací nikdo z ČR nejezdí,  
− zda jsou pořádány nějaké Evropské poháry pro italské ohaře a spinony předsedkyně 

klubu neví, ale přehled by mohli mít samotní  chovatelé a majitelé těchto plemen, 
− pro italské spinone bude údajně velká akce v okolí Milána v Itálii, které by se měl 

účastnit pan Mgr.Zbořil, který přislíbil, že zpracuje reportáž 
− omluvila další členy vedení klubu a to: p. Plecháčka – výcvikáře klubu a pí. Vladimíru 

Dvořákovou, kteří jsou zaneprázdněni jinými kynologickými akcemi. 
 
Zpráva hl.poradkyně chovu – E. Nosková 
− uvedla, že kromě informací uvedených ze výroční zprávě je u bretaňských ohařů pouze 

jedna novinka – jedná se o vrh štěňat z počátku března, kdy se narodilo pět 
bílooranžových štěňat, z toho dvě feny a tři psi 

− další potvrzení ke krytí zatím nevystavovala 
− došly nové výsledky rentgenů dysplazie kyčelních kloubů bretaňských ohařů a 



italských spinone 
− informovala o tom, že u nečlena klubu, majitele několika importovaných jedinců 

italských spinone došlo k nechtěnému nakryti jedné feny a že mu na základě jeho 
žádosti byla povolena výjimka k uchovnění pouze na tento jedinný vrh štěňat a to 
jedině z toho důvodu, aby se v ČR neprodukovala „bezpapírová“ štěňata tohoto 
plemene  

− jinak pokud bude tento majitel chtít chovat i v budoucnu, bude muset řádně splnit 
všechny podmínky chovnosti, stanovené klubem. 

Zpráva poradkyně chovu pro francouzská plemena – JUDr. Iva Rudá 
− loňského roku nikdo nekryl, 
− letos to vypadá, že bude několik vrhů auvergnéských ohařů, minimálně 5  
− upozornila na nutnost včasného zasílání přihlášek na „Rajhradický pohár“, protože o 

akci je velký zájem 
 
Zpráva poradkyně chovu pro italská plemena – O. Stará 
− uvedla, že mimo to, co je uvedeno ve výroční zprávě poradkyně chovu u těchto plemen 

zatím nic nového není, 
− upozornila přítomné, aby majitelé italských plemen žádali o uchovnění včas, např. se 

telefonicky domluvili na konkrétním termínu, kdy podklady pro uchovnění osobně 
předloží 

− je ochotná uchovnění provést i na různých klubových akcích, není však možné, aby 
majitel zavolal ráno, že chce uchovnit jedince, protože se mu to zrovna hodí, neboť má 
cestu kolem jejího bydliště, 

− poradkyně chovu má také svůj program a pokud chovatel či majitel nebude včas 
objednán, uchovnění nebude z její strany takto nakvap provedeno 

 
 Zpráva ekonomky klubu – J.Rathouská 
− uvedla, že na bankovním účtu vedeném u České spořitelny bylo na počátku loňského 

roku  14. 901,45 Kč a na jeho konci  23.109,71  Kč, 
− v pokladně klubu na počátku roku 2010 byla hotovost  21.856,30 Kč a na jeho konci  

2.156,30 Kč, 
− v lednu 2011 bylo hrazeno z finančních prostředků klubu vydání publikace o italských 

ohařích, 
− v majetku KBO je v současné době 6 skládacích pavilonů, aby bylo možno zabezpečit 

konání klubových akcí, 
− možná by bylo dobré pořídit i několik plastových stolů a židlí, 
− členské příspěvky se letos hradí ve stejné výši jako loni, tj. 300,-Kč na člena. 
 
Předseda revizní komise – Sl.Hanáček 
− pověřil pana Souchu, člena R.K. přednesením revizní zprávy KBO, neboť byl pověřen 

prací v mandátové komisi a provedením fotodokumentace dnešní akce 
 
p. Soucha – člen revizní komise  
− přednesl zprávu revizní komise za rok 2010, která se týkala především oblasti 

hospodaření klubu,  tedy kontroly vedení bankovního účtu a pokladny 
− provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky 
 
Další informace: 
H. Dvořáková  
− distribuci publikace o italských ohařích provádí I. Pražáková – podrobnosti uvedeny na 

webových stránkách klubu v odkazu Inzerce. 
− valná hromada ČMKU se koná příští víkend – jedná se o zdlouhavá jednání, kde je 



uplatňováno mnoho rozdílných zájmů, což je provázeno dlouhými a často zbytečnými 
diskusními příspěvky 

− uvedla, že podala k VH odvolání proti návrhu nové směrnice pro udělování titulu Český 
šampion (krásy), neboť předsednictvo ČMKU samo, bez souhlasu valné hromady, 
změnilo tuto směrnici ve smyslu opuštění podmínky odpovídající pracovní zkoušky u 
pracovních (loveckých) plemen pro zadání tohoto titulu. Takový přístup jde proti 
záměrům chovatelských klubů pracovních plemen, která garantují zachování 
vrozených schopností těchto plemen pro pracovní (lovecké) použití 

 
− nyní může získat titul „Český šampion“ jedinec bez pracovní zkoušky, za podmínky 

navýšení počtu čekatelství CAC 
− důvodem tohoto stanoviska ČMKU byl bezesporu ekonomický prospěch, protože 

nyvýšení čekatelství CAC předpokládá i navýšení účastí na výstavách, což je 
nezanedbatelný ekonomický přínos pro ČMKZ, mající příjem právě z pořádaní výstav 

− FCI se v tomto směru chová obdobně, protože zavedla nový titul „Výstavní šampión“ - 
tedy opět možnost získání tohoto titulu bez pracovních zkoušek za předpokladu získání 
vyššího počtu CACIB, 

− protest proti tomuto rozhodnutí podala patrně pouze francouzská střešní kynologická 
organizace SCC 

 
DISKUSE: 
 
p. S. Soucha 
− jaká jsou pravidla při importu psů ze zahraničí? 
 
pí. H. Dvořáková 
− hlavní je vědět od jakého chovatele psa kupuji, aby byla vzájemná důvěra. Do 3 

měsíců věku štěněte stačí pro překračování st.hranice Europas a nezaměnitelné 
označení zvířete (čip, tetování). Po 3.měsíci je nezbytné platné očkování proti vzteklině 

− potom musí majitel vyčkat na doručení rodokmenu (jedině Export Pedigree) a tento 
poslat na ČMKJ – plemenná kniha - k zaregistrování jedince v Člp 

− bez zapsání psa do naší plemenné knihy, je možno psa vystavovat pouze se 
souhlasem zahraničního majitele na jeho jméno, ale je to neekonomické, protože jsou 
vyšší výstavní poplatky, hrazené v eurech 

− vystavení exportního rodokmenu v zahraničí trvá dlouho, minimálně půl roku, v Itálii 
někdy i 13 měsíců 

− ČMKJ se stěhuje z Jungmannovy ulice v centru Prahy na Chodov, 
− novou adresu ČMKJ v nejbližší době snad zveřejní na svých webových stránkách 
− pí. Bártová z plemenné knihy našla při stěhování archivní evidenci bretaňských ohařů 

od čísla 1 až po cca 400, kterou pošle KBO 
− majitelé a plemenná kniha ČMKJ se na KBO obrátila se zádosti o zastřešení dalších 

plemen ohařů a to:   
Epagneul Pont Audemer (1 jedinec) 
Perdigueiro Portuguese (portugalský krátkosrstý ohař – 2 jedinci) 

pí. A. Štveráčková 
− ve dnech 21. až 22. května t.r. se poblíž Sušice v kempu u řeky Otavy koná pracovní 

setkání majitelů bretaňských ohařů a dalších loveckých plemen z našeho klubu 
− srdečně zve všechny přítomné k účasti na této kynologické akci 
− na akci bude přítomen výcvikář, bude radit, jak zlepšit základní poslušnost psa, večer 

táborák, možnost návštěvy města Kašperské Hory a dalších turistických 
pamětihodností i krásné přírody tohoto regionu 

− přihlášky nutno zaslat dokonce března a je nutno uvést, zda je požadován výcvik 



základní poslušnosti 
− cena ubytování je 150,-Kč na osobu a je možno přijet na místo již v pátek 
 
p. Sl. Hanáček – předseda mandátové komise 
− uvedl, že na dnešní členské schůzi je ze 105 členů klubu přítomno 24 členů a podle 

pravidel KBO je členská schůze usnášeníschopná. 
 
pí. E. Merhoutová – členka návrhové komise 
− přednesla návrh usnesení z dnešní členské schůze KBO; 
 
Usnesení bylo přijato. 
24 pro 
0 proti 
0 zdržel se 
 
 
pí. Helena Dvořáková – předsedkyně KBO 
− ukončila členskou schůzi KBO dne 5. března 2011 ve 12:10 hod. a všem přítomným 

popřála šťastnou cestu domů, též mnoho pracovních a výstavních úspěchů v letošní 
sezoně. 

 
 

         Zapsal: Bc. Jiří Starý  
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