Zápis z výborové schůze Klubu bretaňských ohařů ze dne 14.1.2017 v Bystřici
Přítomni: Dvořáková, Kubů, Ing. Soucha
Omluveni z osobní účasti, spojení elektronické: Nosková, Plecháček
Podklady pro jednání VS:
 změna poradce chovu pro italská plemena + rezignace člena RK
 informace o přípravě klubových akcí v Předhradí
 informace o přípravě výstav 2017
 termín členské schůze
 návrh změny chov. podmínek – pro členskou schůzi
 VH ČMKU – návrh delegáta
 informace o členské základně
 ekonomické informace
 informace o přípravě ročenky
 Šampionát A.I.C.E.B. – návrh uhrazení startovného reprezentačnímu družstvu
Jednání VS zahájila předsedkyně Dvořáková, uvítala přítomné a informovala je, že
nepřítomní členové výboru (pro přetrvávající dopravní problémy, způsobené
počasím) jsou k dispozici prostřednictvím elektronických médií.
Dále se VS řídila výše uvedenými body:
Změna poradce chovu pro italská plemena:
Předsedkyně informovala výbor, že dne 2.1.2017 obdržela dvě rezignace na funkce
v KBO. V obou případech se jednalo o rezignaci k 31.12.2016, takže informace přišla
až po faktickém ukončení činnosti rezignujících činovníků.
Jedná se o rezignaci paní O. Staré na funkci poradce chovu pro IO a SPI a rezignaci
pana Bc.J.Starého na funkci člena RK a ukončení členství obou v KBO také
k 31.12.2016.
Hned po doručení rezignace poradkyně chovu informovala o vzniklé situaci
předsedkyně hlavní poradkyni chovu se žádostí o její urychlené řešení. Zároveň
zaslala HPCH i kompletní text rezignace, která obsahovala i návrh na vystřídání ve
funkci, jak si jej představovala paní Stará.
Poradci nejsou ovšem členy výboru, s výjmkou HPCH, kterého volí, (jako ostatní
členy výboru) členská schůze. Kompetence navrhovat poradce pro jednotlivá
plemena přísluší HPCH a schvaluje je výbor. Návrh HPCH, aby funkci poradce pro
italská plemena nadále zastávala paní Vlasta Bastlová, byl výborem jednomyslně
schválen. Důvod: chovatelské i výcvikové zkušenosti a výsledky, stálá účast na
klubových akcích, jak pracovních, tak výstavních, její komunikativnost a
nekonfliktnost.
Doplnění RK musí proběhnout při nejbližší členské schůzi, neboť členy RK volí
členská základna.
Výcvikář pan Plecháček zaslal písemně podrobnou informaci o přípravě pracovních
soutěží v Předhradí u Skutče.
Jedná se o Pohár hradu Rychmburk, (ZV+SVP, dvoudenní), Memoriál Josefa
Luxe (vlastní modifikace ZV). Jedná jak s představiteli Pardubického kraje, tak hradu
Rychmburk i města Předhradí a podle předložených informací by se v obou
případech mělo jednat o výbornou reprezentaci klubu.

Úprava chovných podmínek: předsedkyně po konzultaci s HPCH chce předložit ČS
k projednání návrh na úpravu chovných podmínek – buď doplnění o výběr do chovu,
nebo o podmínku, že chovnou známku z exteriéru musí jedinci získat výhradně na
výstavách, pořádaných klubem; důvod: velmi časté nerespektování plemenných
standardů na „velkých“ výstavách (především u zbarvení). Dále dát do souladu věk,
požadovaný pro zařazení do plemenitby u plemen nad 50 cm kohoutkové výšky.
Současný zápisní řád ČMKU umožňuje zařazení o plemenitby již v 17 měsících, my
máme stále 18 měsíců, jak vyžadoval dříve platný CHŘ ČMKU.
Letošní výstavy proběhnou na tradičních místech – klubová výstava v květnu
v Konopišti, speciální v září v Předhradí. V Konopišti bude posuzovat paní Hana
Ahrens (Rakousko), v Předhradí bretaňské a auvergnéské ohaře pan Oldřich
Nehyba, ostatní naše plemena a beaucerony pan Tibor Havelka (Slovensko). Ovšem
změna vyhrazena – do výstav je ještě daleko.
Na 25.3. je naplánovaná VH ČMKU. Z jednání výboru vzešlo rozhodnutí, že náš klub
bude na této akci zastupovat slečna Kubů, jako náhradník je navržen pan Soucha.
Seznam členů – platby. Z předloženého seznamu členské základny vyplynulo, že
do dnešního dne neuhradilo členský příspěvek 22 členů. Budou vyzváni
prostřednictvím webu k uhrazení do konce ledna a pokud tak neučiní, jejich členství
v KBO podle stanov zaniká. Bylo konstatováno, že je nezbytné stanovit limitní datum,
do kterého budou členové hradit členské příspěvky – návrh do 30.3. běžného roku.
Předložit ČS.
Termím členské schůze: 18.3.2017;
Ekonomické informace: Kompletní zpráva ekonoma bude předložena ČS po
definitivním zaúčtování všech finančních pohybů za rok 2016.
Do termínu konání ČS bude rovněž provedena revize hospodaření klubu.
Informace o přípravě ročenky: je v hrubých rysech hotová, stále se čeká na zprávu
výcvikáře – výsledky ze zkoušek ČMMJ stále docházejí. Bylo konstatováno, že
zprávu je nezbytné udělat, aniž by se dále čekalo na opožděně zasílané tabulky. Dle
informací výcvikáře docházejí obvykle ještě v dubnu!
V letošním roce se koná Jarní šampionát A.I.C.E.B (Spolek klubů bretaňských
ohařů), jehož je náš klub zakládajícím členem, v Chorvatsku. Je to soutěž FT jarního
typu – zkouší se výhradně na koroptvích – pro bretaňské ohaře. Protože je to v
relativně dostupné vzdálenosti a jelikož máme v současnosti k dipozici perspektivní
EB, ale hlavně nadšené vůdce, ochotné absolvovat na vlastní náklady cestu a pobyt
(nijak malé náklady) na této soutěži, navrhla předsedkyně provést úhradu
startovného našim reprezentantům. Výbor návrh schválil.
Kromě Šampionátu AICEB se v Chorvatsku konají i otevřené FT a ME
kontinentálních ohařů – výběr a doprovod reprezentace na ME zajišťuje Ing. Vlasák.
Na tuto soutěž navrhuje náš klub 3 vysoce kvalitní jedince – italského ohaře,
francouzského kr.ohaře a bretaňského ohaře. Zda budou ovšem do čtyřčlenného
družstva vybráni, to teprve uvidíme.
Zapsala: Kubů A.

