Zápis členské schůze konané dne 11. 9. 2021 ve Vrchotových
Janovicích
Přítomní: dle prezenční listiny
Zahájení: 14:20
Předsedkyně klubu Vlasta Bastlová zahájila schůzi a poděkovala všem, kteří svojí pílí a pečlivostí
zajistili pořádání klubových akcí během uplynulého roku.
Poté převzal slovo Ing. Jan Zárybnický a přednesl program schůze.
Zapisovatelem byla zvolena Mgr. Eva Nosková, ověřovatelem zápisu byla zvolena Marcela Horáčková.
Do mandátové komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni Ing. Vítězslav Havlík a Roman Synek.
Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni: MVDr. Josef Nosek a Zuzana Hodová.
Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost, schůze se účastnilo dostatečné množství členů.
Výbor schválil Johanu Fojtíkovou jako poradkyni chovu ostatních francouzských plemen ohařů na
místo dosavadního poradce Miroslava Horáčka.
Dalším bodem programu bylo přednesení zpráv jednotlivých funkcionářů. První zprávu přednesla
hlavní poradkyně chovu Eva Nosková. Shrnula počty narozených štěňat bretaňských a portugalských
ohařů včetně výsledků vyšetření dysplazií kyčelních kloubů.
Následně poradkyně chovu pro plemena italský krátkosrstý ohař a italský spinone Melanie Bastlová
seznámila členy s novými přírůstky za uplynulý rok.
Poté navázal zprávou bývalý poradce pro další plemena francouzských ohařů Miroslav Horáček.
Upozornil na tristní situaci v chovu auvergneský ohař, kde se výrazně prohlubuje variabilita exteriéru
chovných jedinců. Ocenil práci chovatelů a nadšenců při pořádání T.A.N. Konstatoval, že první konaný
T.A.N. v roce 2021 byl posuzován individuálně vzhledem k vládním restrikcím, ostatní T.A.N. již
proběhly dle ročního plánu. Pochválil, že se obecně zlepšuje práceschopnost jedinců. Psi jsou na
zkoušky lépe připraveni a jejich kvalita práce v terénu stoupá. Výsledky u dobrých psů jsou velice
vyrovnané. Na druhé straně, někteří jedinci byli během zkoušek T.A.N. vyloučeni (1x na Konopišti, 1x
v Jedovnicích) v důsledku nedostatečného prokázání vrozených vlastností. Poradce zdůraznil
důležitost navštěvování klubových akcí, a to zejména z důvodu vzájemného seznámení, ať už členů či
psů.
Ekonom-matrikář Ing. Jan Zárybnický oznámil, že finanční hospodaření klubu během loňského roku je
uvedeno v Ročence 2021. Bližší informace o hospodaření během roku 2021 budou známy po akci O
pohár Taranky, ve Vrchotových Janovicích (CACT). Předpokládá se, že na účtu klubu bude 65-70 000
Kč.
Zpráva revizní komise přednesená Mgr. Janou Anderlovou konstatovala, že nebyl nalezen žádný
problém.
Dalším bodem programu byla diskuse. V úvodu zaznělo upozornění, že v chovu bourbonských ohařů
se v jednom vrhu projevila u světlého štěněte vrozená hluchota. Byl vznesen dotaz, jak takový

problém řešit, zda je nutné testovat nově narozené psy. Po bohaté diskusi se dospělo k názoru, že
podobný problém je v režii každého chovatele, avšak chovatel plně odpovídá za své jednání. Helena
Dvořáková upozornila, že bourbonský ohař se potýká s problémem slabé chovatelské základny po
celém světě. Dále byl vznesen dotaz, zda heterochromatické oči, jejichž problematika není uvedena
ve standardech, mohou přímo korelovat s výskytem zdravotních problémů. Do diskuse se zapojila
Zuzana Hodová, která má dlouholeté zkušenosti s chovem australských ovčáků, u nichž je výskyt
heterochromie častý. Doposud, podle ní, nebyla zjištěna přímá korelace zdravotních vad
s heterochromatickým okem, což potvrdil i MVDr. Josef Nosek.
Dále Mgr. Jana Anderlová vznesla apel na poradce chovu, aby sledovali rozhodnutí ČMKU, která
povoluje inseminaci psů u prvních krytí. MVDr. Josef Nosek podotkl, že pokud jedinci (psi i feny)
neprokážou schopnost přirozené reprodukce, neměli by být použiti v plemenitbě, načež, ČS schválila
příslušné opatření. Dále byl vznesen dotaz, proč členové KBO nemají sníženo startované na akce
pořádané klubem? Paní předsedkyně klubu Vlasta Bastlová informovala, že se výbor již usnesl na
sníženém startovném pro členy KBO. Dalším bodem v diskusi byla důležitost udržování vztahů
s mezinárodními kluby a zmínka, že zástupci pikardských ohařů byli pozváni na slavnostní ceremoniál
k 100. výročí založení klubu pikardských ohařů ve Francii, kterého se bohužel v důsledku restrikcí,
spojených s COVID-19, nemohli účastnit.
Následovala přestávka 15 minut.
Členská schůze byla ukončena po schválení usnesení předsedkyní Vlastou Bastlovou .
Zapisovatelka: Mgr. Eva Nosková

Ověřila: Marcela Horáčková

Usnesení členské schůze KBO konané dne 11.9.2021 ve Vrchotových
Janovicích.
ČS volí:
- Komise ve složení:

mandátová:
návrhová:
Mgr. Evu Noskovou

Ing. Vítězslav Havlík, Roman Synek,
Zuzana Hodová, MVDr. Josef Nosek

- Zapisovatele:
ČS schvaluje:
Program ČS dle návrhu:
- 1) zprávu jednatelky,
- 2) zprávu HPCH Evy Noskové
- 3) zprávu poradce chovu pro plemeno italský krátkosrstý ohař a italský spinone Melanie
Bastlové
- 4) zprávu PCH pro další plemena francouzských ohařů Miroslava Horáčka,
- 5) zprávu výcvikáře Miroslava Horáčka,
- 6) zprávu předsedkyně klubu Vlasty Bastlové,
- 7) zprávu ekonoma-matrikáře Ing. Jana Zárybnického,
- 8) zprávu revizní komise.
- Opatření k zachování přirozených schopností reprodukce plemen zastřešených klubem tak,
že při užití umělé inseminace smí být využiti pouze jedinci (pes i fena), kteří již mají potomky
z přirozeného krytí. Toto opatření se týká pouze krytí uskutečněných v České republice.
- Zvýhodnění členů klubu při platbě účastnických poplatků při akcích pořádaných klubem.
ČS bere na vědomí:
- Zprávu mandátové komise o tom, že ČS je schopna usnášení.
- Výměnu poradce chovu pro francouzské ohaře, funkci převzala Johana Fojtíková
- Informaci o udělení čestného předsednictví Heleně Dvořákové.
Usnesení ČS bylo přijalo všemi účastníky.
Ve Vrchotových Janovicích 11. 9. 2021
Zapsal: MVDr. Josef Nosek
Předsedkyně klubu: Vlasta Bastlová
Přílohy:
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