
Zápis z členské schůze KBO 19.3.2022
Havlíčkův Brod, Restaurace u Palánů

Přítomní: Dle prezenční listiny
Úvodní slovo předsedkyně Vlasty Bastlové, přivítání členů.
Volba komisí:

1. Mandátová komise: Irena Kvapilová, Jiří Holub
2. Návrhová komise: Karel Župka, Roman Synek
3. Komise byly schváleny

Zapisovatelkou zvolena Johana Fojtíková
Schůze nebyla shledána jako usnášeníschopná

• Předsedkyně klubu předávala slovo hlavní poradkyni chovu pí. Noskové. Rekapitulace 
chovatelské aktivity plemen bretaňský a portugalský ohař, bylo vystaveno 15 krycích listů pro 
EB, 1 krycí list pro POH. Narodilo se 21 štěňat (14 psů 7 fen) Zpráva za loňský rok byla 
obsažena v klubové ročence. Zmínila výsledky DKK jednotlivých plemen.

• Následovala zpráva poradkyně pro ostatní plemena FO, pí. Fojtíkové, rekapitulace její aktivity za
první půlrok ve funkci. Vydaných krycích listů BA 6, SGO 1, PDO 2, GK 1, zařazeno mezi 
chovné jedince bylo 6 jedinců. Slovo o importovaných jedincích, počet jedinců v ročence nebyl 
kompletní. Chybějící jedinci budou zahrnuti v příštím roce, jakmile budou z plemenné knihy 
importy nahlášeny.

• Předáno slovo dalšímu poradci chovu pro italské ohaře, zprostředkování zprávy nepřítomné 
Melanie Bastlové, zprávu přednesla Vlasta Bastlová.  

• Následovala zpráva výcvikáře klubu p. Horáčka. Zhodnocení akcí a kvality práce zastoupených 
plemen. Rekapitulace soutěží FT z loňského roku. Zmínka o navrhnutí změny v podmínkách 
zařazování jedinců do chovu na ZV klubové nebo TAN, OMS zkoušky by byly uznány jen 
zkoušky upotřebitelnosti. (PZ, SZVP, LZ VZ)

• Dále výcvikář informoval o zahraniční akci Šampionát A.I.C.E.B. 6.- 8. 3. 2022, Zadar. 
Zastoupeni byli pouze 3 EB z důvodu onemocnění čtvrtého vůdce. Na morfologickém hodnocení
byli naši psi hodnoceni velmi vysoko v bodech. Na soutěži se podařilo ve velmi těžkém terénu 
bodovat pouze panu Michalu Cahovi se psem Granus z Taranky. 

• Předáno slovo jednatelce pí. Hrdličkové. Přednesla informací o chystané změně hodnotitele 
rentgenových snímků DKK. Výbor se rozhodl umožnit majitelům vyhodnocovat na dvou 
certifikovaných pracovištích v ČR a zároveň vyhodnocení v zemi původu Francie. Informovala o
změně výše poplatků na výstavách KBO za třídy štěňat, dorostu, veteránů  a soutěží (ze 100,-Kč 
na 200,-Kč)

• Předání slova ekonomovi p. Zárybnickému. Informace o aktuálním stavu finančních prostředků 
KBO. Stav je bez problémů. Plán na pořízení elektronických zařízení (čteček čipů a počítače). 
Přednesena byla také možnost pro výbor ověřování členů na zaheslovaném registru.

• Slovo dostal předseda RK KBO p. Drahota. Poděkování za podání výsledků, rekapitulace 
informací z ročenky. Činnost klubu i přes potíže způsobené Covidem 19 funguje.

• Následovalo poděkování předsedkyně sponzorům, pořadatelům a dalším členům klubu, kteří se 
aktivně podílejí na všech akcích pořádaných KBO.
Zahájena diskuse:

• Vyjádření p. Horáčka ke zkouškám a akcím CACt jiných klubů, kde kvalita zkoušek ZV dle slov 
pana Horáčka není na dobré úrovni. Předložení návrhu na změny chovných podmínek na 
klubové ZV nebo TAN, u zkoušek složených pod OMS nebo pod jiným klubem by bylo 
schváleno úspěšné absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti (PZ, BZ a tak dále) Z důvodu 
neusnášeníschopnosti předneseno jen jako doplněk.

• Pan Drahota tlumočil poděkování a pochvalu pana Vlasáka o dobré připravenosti psů a jejich 
předvedení na mezinárodních akcích. Zmíněna paní Klimešová, která má perfektní úroveň 
připravenosti svých psů.



• p. Drahota také nastínil situaci ohledně úbytku rozhodčích z výkonu a o úpadku kvality práce 
psů.

• Upozornění pí. Anderlové o titulech z výkonu. Mnohdy jsou na zkouškách ZV nad míru 
udělovány tituly CACT a následně mají psi šampiona práce z trojího splnění zkoušek vloh.

• Někteří majitelé opomíjejí povinnost nahlášení výsledků jak exteriérových, tak zdravotních a 
pracovních.

• Přítomní členové se shodli na dřívějším termínu konání schůze. Příští rok by se tedy schůze měla
být svolána na začátku února. Zároveň byla vznesena poznámka, že by bylo vhodné, aby 
členové, kteří se nemohou účastnit členské schůze by měli svou nepřítomnost řešit plnou mocí.

• pí.  Anderlová vznesla dotaz na přihlašování na klubové výstavy, možnost přihlášení klasicky 
nebo přes portál Dogoffice.

• Každému pořadateli vyhovuje jiný způsob přihlašování. KV Konopiště bude klasický způsob a 
na SV Jedovnice přes Dogoffice.

• Informace od pana Horáčka na zahájení snahy o spolufinancování klubových zkoušek s ČMKJ.
• Upozornění pí. Anderlové na korekci gramatiky v klubové ročence.
• Vznesen dotaz pí. Jiráskové, kam se mají nyní obracet její odchovy na vyšetření DKK.
• Stále je v platnosti smlouva s Vetcentrem Duchek. Následně během měsíce bude možné využít 

nové možnosti dvou pracovišť, která budou zveřejněna na internetových stránkách klubu. Po 
uzavření smluv s novými hodnotiteli a zveřejnění jejich kontaktů na klubovém webu bude teprve
vypovězena smlouva s MVDr. Duchkem.

•
Slovo závěrem paní předsedkyně Vlasty Bastlové, poděkování všem za účast a ukončení schůze.

Zapsala: Johana Fojtíková
Ověřila: Anežka Hrdličková


