
Zápis z výborové schůze dne 21. 10. 2018 v Jinošicích 
 
Přítomni:  Eva Nosková, Helena Dvořáková, Anežka Hrdličková, Jiří Plecháček, Ing. Jan Zárybnický; 
 
Program:  Odvolání K. Kocúrové a D. Kocúrové proti rozhodnutí výboru KBO ze dne 8.9.2018; 
 
Výbor KBO se sešel na mimořádné schůzi, svolané předsedkyní KBO k řešení odvolání paní Květuše 
Kocúrové a slečny Dariny Kocúrové ze dne 16.10.2018, které bylo doručeno doporučenou zásilkou 
k rukám předsedkyně Klubu bretaňských ohařů z.s.  
S textem obou dopisů, které byly vložené do jedné zásilky, byli členové výboru seznámeni předem.  
 
Výbor na své schůzi dne 21.10.2018 se shodl v tom, že texty odvolání K. Kocúrové a D. Kocúrové 
neobsahují žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly změnu postoje výboru KBO z.s. k návrhu 
na vyloučení obou dam z řad členů klubu. Důvody návrhu na odvolání byly jasně formulovány 
v dopisech z dne 3.10. 2018, které byly odeslány doporučenými zásilkami na ty adresy obou dam, 
které daly klubu k dispozici. (Obě zásilky byly podle potvrzení České pošty řádně odebrány.) 
 
Výbor Klubu bretaňských ohařů z.s. přijal 21.10.2018 usnesení o vyloučení K. Kocúrové a D. Kocúrové 
z řad členů tohoto klubu.  
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke členské schůzi Klubu bretaňských ohařů, která se bude 
konat dne 16. 3. 2019 v Benešově, v budově jídelny SOU v ulici Jana Nohy.  
 

Zapsala: Hrdličková 

 
 
Usnesení výborové schůze ze dne 21.10.2018 v Jinošicích 
 
Výbor Klubu bretaňských ohařů z.s. schvaluje: 

 Vyloučení paní Květuše Kocúrové z řad členů klubu z důvodu aktivit, které vyvíjela na 
sociálních sítích i korespondenčně a jejichž obsah byl nejen nepravdivý, ale i hrubě 
nactiutrhačný ve vztahu k voleným i jmenovaným představitelům klubu, dále vzhledem k její 
snaze rozbít fungující struktury klubu a tím de facto tento klub zlikvidovat. 

 Vyloučení slečny Dariny Kocúrové z řad členů klubu z důvodu nedodržování Zápisního řádu 
ČMKU (nenahlášení vrhu, zapsaného na její CHS, nedohledatelná adresa, na níž by se vrh měl 
nacházet – adresy na podkladech hlášení vrhu na PK3 se neshodují, některé jsou totožné s její 
korespondenční adresou, kterou má klub k dispozici, jiné mají uvedenou adresu, která 
figuruje v průkazech původu štěňat z její CHS).  

  

V Jinošicích  dne 21.10.2018     Schváleno: 5/0 

 

 


