Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 10.03.2012 v Benešově

Zápis:
Zahájení - Dvořáková
Omluveni: Stará, Starý, MUDr. Novotný, Plecháček, Majerhofer, Dušková
Volby komisí:
1) mandátová: Ing. Kyša, Marcela Horáčková, Jan Korcián
2) návrhová: JUDr. Rudá, Slav. Hanáček, Pavel Navrátil
3) zapisovatel: JUDr. Iva Rudá
1) Zpráva předsedkyně KBO:
- ukončení spolupráce v Dubanech, přesun souboru akcí do Bruntálu.
- na základě „Směrnice“, obdržené z ČMKJ, bude napříště MJL do PP a na kartičky
zapisován zkratkou MJL-ZV.
- změna zadávání CACT na kl. soutěžích a zkouškách – návrh Ing. Kahudy – bude obsahem
diskuse.
- na podzimní speciální výstavu v Milevsku bude pozvána rozhodčí paní D. Letroye z Belgie.
2) Zpráva matrikářky-ekonomky:
- po administrativním ukončení členství neplatících členů je současný stav 87 členů.
- Finance:
B.ú.: k 31.12.2011:
10.825,25 Kč
Pokladna k 31.12.2011
15.276,30 Kč
3) Zpráva hl. poradkyně chovu:
odkazuje na podrobné zpracování v posledním čísle KZ;
pro BO vydáno od zač.roku 2012 zatím 6 krycích listů, zapsán 1 vrh
u AO vydán 1 krycí list, dovezen 1 importovaný pes z Francie
u IO zatím nevydán žádný KL
u SPI vydán jeden krycí list, uskutečněno krytí v zahraničí (IT)
4) Zpráva KRK:
Zprávu předložil Svatopluk Soucha. V hospodaření klubu nebyly shledány žádné závady,
účetní evidence je řádně vedena.
5) Diskuse:
V diskusi se projednávala změna počtu udělovaných titulů CACT na kl. soutěžích. Ing
Kahuda vypracoval návrh ve znění:
**V každém plemeni může být přiznán titul CACT psovi, který získal I.cenu s nejvyšším
počtem bodů v daném plemeni, druhému v pořadí, který získal I. cenu, lze analogicky přiznat
titul res. CACT. Limitní známky pro udělení CACT vystavení 4, hledání 2x4, postupování 3,
min. počet 218 bodů. Kriteriem pro udělení titulu CACT či res. CACT je především plemenný
styl, vystavování a nasazení při hledání, které budou hodnoceny rozhodčími. NEJEDNÁ SE
TEDY O TITULY NÁROKOVÉ!
K bodu se rozběhla delší velmi živá diskuse, z níž vzešly dva protinávrhy:
1/ Dr.Rudá a Sl. Hanáček navrhují setrvat při stávající praxi, která je v našem klubu, tedy
CACT může být přiznán nejlepšímu jedinci na zkouškách a titul Res.CACT druhému v pořadí
(s výjimkou MJL, kde se o tituly běhá v případě bodové rovnosti baráž a soutěž je rozdělena
na dvě kategorie podle nomenklatury FCI).

2/ Mgr. Zbořil v podstatě souhlasí s návrhem Ing. Kahudy, avšak nechce omezení
jednotlivými známkami, pouze počtem bodů.
Po ukončení diskuse bylo hlasováno v pořadí, jak byly návrhy podány.
Návrh pana Ing. Kahudy – pro: 8, proti 13 – návrh nebyl přijat.
Návrh Rudá-Hanáček: pro 15, proti 1, ostatní se zdrželi. Návrh byl přijat.
Mgr. Zbořil svůj návrh stáhl.
Pavel Navrátil informoval členskou základnu o průběhu Jarního poháru AICEB (Mistrovství
Evropy BO), na němž posuzoval. Konstatoval, že kvalita předváděných psů byla vysoká,
v kategorii jednotlivců i družstev zvítězili Španělé. Pozastavil se nad nedisciplinovaností
vůdců, neboť závěrečného slavnostního vyhlášení výsledků se nezúčastnil ani jeden
vyhodnocený psovod! Chápe to jako neúctu k pořadatelům i k příznivcům plemene, kteří se
na Zadaru sešli.
Bc. I.Pražáková žádala čl.schůzi o udělení výjimky pro krytí trojkové feny IO (DKK 3) psem
s výsledkem 1/1. Pí. Dvořáková kontatovala, že řešení tohoto problému nepřísluší č.s. a je
plně v kompetenci HPCH. Sama by tuto možnost nedoporučila, protože v ČR je možné krýt
tuto fenu čistým psem, situace u IO je lepší než u BO.
HPCH paní Nosková udělila výjimku na jedno spojení těchto jedinců. V případě dalšího krytí
může být zmíněná fena kryta pouze psem s výsledkem 0/0, jak odpovídá řádným chovným
podmínkám klubu.
6. Usnesení; na závěr č.s. přijala usnesení, které je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Zapsala: JUDr. Iva Rudá

Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 10.03.2012 v Benešově

Usnesení:
1/ Členská schůze schvaluje složení komisí
a/ návrhové ve složení: JUDr. Iva Rudá, Slavomír Hanáček, Pavel Navrátil;
b/ mandátové ve složení: Ing. P. Kyša, Marcela Horáčková, Jan Korcián;
2/ Členská schůze schvaluje zprávu předsedy klubu;
3/ Členská schůze schvaluje zprávu ekonoma-matrikáře klubu;
4/ Členská schůze schvaluje zprávy poradců chovu;
5/ Členská schůze schvaluje zprávu výcvikáře KBO v podání předsedkyně KBO;
6/ Členská schůze schvaluje zprávu KRK. Zprávu přednesl pan Svatopluk Soucha;
7/ Členská schůze neschvaluje návrh Ing. K.Kahudy o udělování titulu CACT na
klubových zkouškách;
8/ Členská schůze schvaluje návrh JUDr.I. Rudé a S. Hanáčka o udělování titulu
CACT na klubových zkouškách;
Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy. Zdržel se jeden.

