Členská schůze Klubu bretaňských ohařů, Benešov 26. března 2016
přítomni:

dle prezenční listiny

omluveni:

Slavomír Hanáček, Jiří Plecháček, Markéta Jelínková, Mgr. Jana Anderlová,
Giuseppe Molinari, Agáta Štveráčková

1. Předsedkyně klubu Helena Dvořáková zahajuje schůzi, vítá přítomné a žádá je o podepsání
prezenční listiny. Informuje členy o nedostatcích v komunikaci s jednatelkou klubu Markétou
Jelínkovou a o jejím rozhodnutí odejít z funkce jednatelky pro značné pracovní vytížení. Na místo
jednatelky navrhuje kooptovat slečnu Anežku Kubů, která již v minulosti pomáhala s organizací
výstav.
2. Hlasování o odvolání Markéty Jelínkové z funkce jednatelky klubu. Schváleno většinou přítomných
členů. Hlasování o zvolení Anežky Kubů na pozici jednatelky klubu, schváleno většinou přítomných
členů.
3. Předsedkyně klubu informuje členy klubu o situaci okolo zkoušek pořádaných klubem v roce 2016,
rekapituluje své vyjádření zveřejněné na webu klubu.
4. Paní předsedkyně předává slovo paní Evě Noskové. Zpráva hlavního poradce chovu a poradce pro
plemeno bretaňský ohař a portugalský ohař za rok 2015 ‐ rekapitulace zprávy, uveřejněné v ročence
KBO ‐ informuje o vydaných krycích listech a změnách v počtech chovných psů a fen, odkazuje na
aktuální informace na webu KBO.
5. Slovo dostává paní Olga Stará. Zpráva poradce chovu plemen italský ohař a spinone za rok 2015 ‐
rekapitulace zprávy uvedené v ročence KBO.
6. Slovo dostává pan Miroslav Horáček. Zpráva poradce chovu francouzských ohařů pro rok 2015 ‐
rekapitulace zprávy uvedené v ročence KBO. Dále uvádí, že ze čtyř vystavených krycích listů se
uskutečnil pouze 1 vrh (chovatelka Květuše Kocúrová), upozorňuje na neuchovňování fen
importovaných do ČR či ze zahraničního krytí a nedostatečnou prezentaci plemen na kynologických
akcí. Dále upozorňuje na nedostatky ve spolupráci s chovateli, především pozdní řešení žádostí o
vydání krycích listů a apeluje na zlepšení situace.
7. Slovo dostává pan Svatopluk Soucha, ekonom‐matrikář klubu. Zpráva ekonoma KBO o finančním
hospodaření za rok 2015 ‐ rekapitulace zprávy z ročenky KBO, uvádí počet členů se zaplaceným
příspěvkem na rok 2016 do včerejšího dne, tj. 25. března 2016, a počty členů platících osobně na
členské schůzi. Včetně čestných členů má KBO cca 100 členů.
8. Slovo dostává pan Jiří Starý, který zastupuje Slavomíra Hanáčka a přednáší zprávu revizní komise.
Závěr zprávy uvádí, že finanční vedení klubu je bez chyb.
9. Slova se opět ujímá předsedkyně klubu. Informuje členy o podání daňového přiznání a účetní
uzávěrce. Dále informuje o pořádaných zkouškách a výstavách pořádaných klubem a změně
některých skutečností oproti zavedeným skutečnostem minulých let.
Změna místa srazu při zkouškách konaných na Konopišti z důvodu nezájmu o další spolupráci ze
strany restaurace „Na Kukačce“. Nově vyjednáno využití zázemí MS Bystřice.
Změna místa konání výstavy na Konopišti, nově na soukromém pozemku pod zámkem, občerstvení a
zázemí bude k dispozici v restauraci Stará Myslivna.
Změna místa konání speciální výstavy, důvodem je zrušení Slavností sv. Huberta ze strany
organizátorů pro nezájem myslivecké veřejnosti. Pan Jiří Plecháček vyjednal nové místo pro konání
výstavy, a to v Předhradí u Skutče.
Změna na soutěži sv. Huberta, sraz opět v klubovně MS „Sluka“ Bystřice, během soutěže se bude
konat troubená Svatohubertská mše v kostele v Bystřici.
Pro soutěž Pálava‐Cup není potvrzeno poskytnutí honiteb, vzhledem k nemožnosti udílet tituly se
uvažuje o zrušení soutěže pro tento rok.
10. Předsedkyně přednáší zprávu paní Jany Anderlové o problematice pracovních knížek v lovecké
kynologii. Zatímco v zahraničí se jedná o plnohodnotnou přílohu PP a je podmínkou přihlášení na

kynologické akce, a to též na vrcholvé soutěže pod patronací FCI, v ČR není možnost ji získat.
Výsledky zkoušek se tu zapisují přímo do PP. Podnět k živé diskuzi. Řešení není za stávajícího stavu
řízení kynologie v ČR možné.
11. Volba členů návrhové komise. Navrženi: Květuše Kocúrová, Stanislav Kostka, Jiří Navrátil. Zvoleni
většinou přítomných členů.
12. Pan Svatopluk Soucha reaguje v diskuzi o pracovních knížkách, uvádí, že prosazení je možné
pouze formou připomínky k zákonu o myslivosti.
13. Pan Vítězslav Havlík upřesňuje situaci kolem specifikace titulů CACT a CACIT, přednáší řád
udělování pracovních šampionátů (ČMKU) ‐ zdůrazňuje, že titul náleží nejlepšímu psu plemene, je
však nenárokový a rozhodčí ho může udělit psu výjimečných kvalit. Navrhuje zrušit sporné usnesení
z roku 2012. Návrh: Zrušit usnesení členské schůze z 10. 3. 1012 v bodě 8, týkající se zpřísnění
udělování titulu CACT na soutěžích organizovaných klubem KBO. Při klubových soutěžích se bude
nadále řídit řádem pro udělování pracovních šampionátů vydaných ČMKU.“ Hlasování: schváleno
většinou přítomných členů.
14. Pan Miroslav Horáček informuje o problematice uchovnění a vydání krycích listů pro fenu, který
byla reimportována do Itálie, v majetku chovatelky s trvalým bydlištěm v ČR. Závěrem uvádí, že
dotyčná chovatelka není členem klubu, přesto klub vynaložil mnoho úsilí při řešení této situace.
Navrhuje zpoplatnění chovatelského servisu pro nečleny klubu. Dále probíhá živá diskuze na toto
téma. Návrh: Nečlenům klubu zpoplatnit uchovnění jedince částkou 1000 Kč a vystavení krycích listů
taktéž částkou 1000 Kč, a to s platností od dnešního dne, tj. 26.3.2016. Hlasování: Návrh přijat
jednomyslně.
15. Pan Pavel Navrátil přispívá do diskuze o udělování titulů CACT z pohledu rozhodčího z výkonu,
prezentuje plánované field‐trialové akce a zve členy klubu k účasti. Dále informuje o mladém
nadějném psu bretaňského ohaře, importovaném do ČR, který pod vedením majitelky zazářil na
jarních soutěžích v Srbsku.
16. Paní Helena Dvořáková přispívá příspěvkem o historii chovu auvergneských ohařů v ČR a změně
chovatelských priorit v zemi původu.
Informuje o navržení francouzského rozhodčího na DUO CACIB 2017 v Brně, ve spolupráci s Klubem
chovatelů honičů.
17. Příspěvek Veroniky Kolářové o online databázi rodokmenů auvergneských ohařů, představení
funkcí webu členům klubu.
18. Diskuze o dalším vedení FB stránky klubu, ke správě FB stránky se přihlásila Marcela Horáčková.
19. Návrhová komise formuluje usnesení členské schůze. Usnesení členské schůze bylo schváleno
jednomyslně.

Zapsala: Veronika Kolářová

Usnesení členské schůze 26.3.2016:

1. Členská schůze bere na vědomí:
•
•
•
•
•

zprávu hlavního poradce chovu pro bretaňské a portugalské ohaře
zprávu poradce chovu pro plemena italský ohař a italský spinone
zprávu poradce chovu pro francouzské ohaře
zprávu ekonoma
zprávu kontrolní a revizní komise

2. Členská schůze schvaluje odvolání Markéty Jelínkové z funkce jednatelky KBO
3. Členská schůze schvaluje volbu Anežky Kubů do funkce jednatelky KBO
4. Členská schůze pověřuje Miroslava Drahotu provedením změny jednatele ve
stanovách klubu.
5. Členská schůze ukládá výboru klubu informovat ČMKU o usnesení členské schůze ve věci
zrušení sporného bodu č. 8 z roku 2012.
6. Členská schůze schvaluje zavedení poplatku za servis pro nečleny klubu
7. Členská schůze ukládá výboru klubu uveřejnit na webových stránkách klubu informaci
o zpoplatnění chovatelského servisu pro nečleny klubu

Ověřili:
Bc. Svatopluk Soucha v.r.

Anežka Kubů v.r.

