Výroční zpráva předsedkyně KBO za volební období 2005-2009
Vážení přátelé, členové klubu, vážení hosté!
Je mi potěšním Vás zde přivítat v tak hojném počtu, což podtrhuje význam dnešní
schůze, která je již 20. ČS v historii našeho klubu. Ano, v roce 2010 slavíme již 20.výročí od
založení našeho klubu. Jistě, z pohledu věčnosti je to jen maličkatý kousíček času, ale
z našeho lidského pohledu už je to kus života. Kus života nás všech, především těch, kteří
se na založení klubu podíleli. Už nás zde zbývá jen několik, kteří tu zakládající schůzi „Na
zámecké“ v Konopišti pamatujeme. Někteří už odešli na věčnost a někteří se přestali
kynologii věnovat.
Jsem ráda, že se mohu ohlédnout za naší činností s hrdostí. Začínali jsme s 11 členy
a počet našich psů, do té doby zapsaných, zdaleka nedosahoval číslice 100. Všichni byli
z jediného plemene, byli to bretaňští ohaři. O všech ostatních plemenech, která dnes
zastřešuje náš chovatelský klub, jsme neměli žádné povědomí a ani nás nenapadlo, že i tato
pro nás zcela neznámá plemena budou dovezena do České republiky a my se budeme moci
podílet na jejich rozšiřování a prezentaci v naší kynologické veřejnosti. Klubové normativy
KBO jsou postaveny velmi jednoduše a chovné podmínky byly stanoveny v uplynulém
období s přihlédnutím k možnostem jednotlivých majitelů tak, aby každý měl šanci je se
svým psem splnit a zařadit jej do plemenitby. Protože jenom dostatečně široká a kvalitní
chovatelská základna umožní plemeni přežít v konkurenci stále se zvětšující nabídky nově
dovážených plemen.
V případě těch „našich“ plemen na tom stále nejsme nijak růžově. Je sice pravda, že
bretaňští ohaři již se blíží číslu zápisu 800, ale za 32 let od zápisu prvého vrhu
v Československu to zase není až tak ohromující úspěch. Faktem je, že v současnosti již
máme u nás dost širokou chovnou bázi, díky opakovaným importům kvalitních jedinců
z Francie a Itálie.
Také plemena auvergnéský ohař a italský ohař nejsou bezprostředně ohrožena
nedostatkem chovných jedinců a současná chovná základna umožňuje prozatím jejich chov.
Ovšem dovoz dalších kvalitních jedinců je i u nich nezbytností.
U ostatních plemen, sdružených v našem klubu, nelze bez dalších importů vůbec
s chovem pokračovat. Velká většina italských spinone,které u nás máme, pochází z jediné
chovatelské stanice, a to z jedné feny a jejích dcer. Tudy jistě dál cesta nepovede a import
nepříbuzných jedinců je naprostou nezbytností! Apelovala bych na příznivce tohoto
starobylého a ušlechtilého, pracovně výborného plemene, a by se nad problémem zamyslili a
pokud budou investovat do nákupu spinone v zahraničí, aby přihlíželi k potřebě rozšíření
krevní báze.
Ještě máme v chovu zařazené jednoho psa a jednu fenu saint-germainského ohaře
a jednu fenu francouzského krátkosrstého ohaře pyrenejského typu. I když se vesměs jedná
o velice kvalitní jedince, pro založení chovu těchto plemen jsou naprosto nezbytné další
importy.
Francouzský krátkosrstý ohař gaskoňského typu a francouzský dlouhosrstý ohař už
nemají u nás žádné zastoupení, bohužel.
Co se týká dalších činností, které náš klub zajišťuje kromě toho základního - servisu
chovatelům, jsou to četné akce, pořádané pro naše členy i ostatní kynology.
Výstavnictví je v plánu zastoupeno dvěma pravidelnými výstavami, jednou klubovou
se zadáváním titulu „Klubový vítěz“ , která se koná obvykle v květnu, a jednou speciální,
pořádanou na podzim. Toto rozložení termínů do obou částí roku umožňuje majitelům
mladých zvířat, aby získali včas posudek pro zařazení do plemenitby. Výstavní poplatky se
snažíme vždy držet na takové výši, aby nejen pokryly náklady výstavy, ale aby zároveň co
nejméně zatěžovaly vystavovatele.
Pracovní soutěže jsou pořádány tradičně již od založení samostatného klubu. Jejich
počet se rok od roku zvyšuje, což je nesmírně chvályhodné, protože i když jsou naši psi jistě
krásní a nalézají úspěch ve výstavních kruzích, přece jen jejich základním uplatněním je lov.

Alespoň do té doby, dokud nebude tento nejstarší způsob obživy lidstva moderní
„civilizovanou“ společností zcela zlikvidován. Na jaře pořádáme soutěže typu FT (bez
přinášení-duben), soutěže typu ZV (Novomlýnské derby-květen, Rajhradický pohár - srpen),
na sklonku léta pak několik významných soutěží, jak s přinášením (MFT-GT), tak bez něj
(MJL) a také dvě soutěže pro lovce s ohaři – Kvalifikaci Sv.Huberta a Pohár Sv. Huberta.
Kromě toho jsou pro všechny dostupné základní testy pro zařazení do plemenitby (TAN),
které se konají jak na jaře (duben Bruntál, květen Konopiště), tak na sklonku léta (Dubany) i
na podzim (Bruntál). Když si k tomu připočteme možnost, aby se majitelé se psy účastnili
zkoušek, pořádaných ČMMJ a tam splnili požadované limitní známky pro zařazení do chovu,
myslím, že žádný z našich chovatelů si nemůže stěžovat, že by byl nějak diskriminován.
K desátému výročí založení našeho klubu jsme v roce 2000 uspořádali v Českém
Krumlově dvoudenní akci, jeden den MFT a druhý den výstavu v městském parku, tehdy se
zúčastnili i bretaňští ohaři ze zahraničí, z Německa. Byla to velice zdařilá akce, kterou
zorganizoval tehdejší náš výcvikář, pan Ing. Otakar Veselý. Protože v současnosti již máme
termíny výstav a pracovních soutěží oddělené, neboť s větším počtem psů už by zvládnutí
takové kumulované akce bylo hodně náročné, hledali jsem možnost, jak řádně oslavit 20.
výročí našeho klubu a naskytla se příležitost vskutku mimořádná. AICEB, Mezinárodní klub
bretaňských ohařů, nás pověřil pořadatelstvím prvého Mezinárodního mistrovství BO
v soutěži FT-GT. Protože taková akce vyžaduje výtečně zazvěřené honitby a zkušené
organizátory, byly pořadatelstvím tohoto MS pověřeny dva kluby, český a polský. Lokalita
Busko Zdrój je totiž pánům z AICEB velice dobře známá a organizační schopnosti místních
kynologů rovněž. A tak se MS bude konat ve dnech 9. a 10.10.2010 v Busku. 9.10 nad
soutěží má záštitu náš klub, 10.10. pak polský. I když kvalita a především vedení našich psů
povětšině nedosahuje úrovně, která by nám dávala naději na dobré umístění, přesto
nabádám majitele bretaňských ohařů, aby se svými psy pracovali a snažili se objevit jejich
vrozené hřivny. A když už to nebude na soutěžení, tak aspoň přijeďte do Buska a podpořte
nás, organizátory, svojí účastí! Protože tam budou předvádět i profesionálové, jistě se
můžeme něco přiučit.
Ale aby tato akce nebyla chápána jako nějaké protežování bretoňáků, snažili jsme se
zajistit i pro ostatní naše plemena CACITovou soutěž. Což se povedlo, díky pochopení
organizátorů trialových soutěží (bez přinášení zvěře) v Bruntále. A tak budou mít v dubnu
svůj šampionát jak ohaři ostatních francouzských, tak italských plemen. Věřím, že se tam
setkáme s majiteli IO, spinonů, averňáků a velké naděje vkládáme do startu naší trialové
naděje, Dony, fenky SGO.
Takže, milí přátelé, na nedostatek příležitostí si v nastávajícím roce jistě nemůžete
stěžovat!
Na konci svého příspěvku bych ráda poděkovala jak všem členům našeho výboru a
RK, tak poradkyním chovu, protože jejich práce je pro rozvoj našich plemen ta nejdůležitější,
ale především Vám všem, kteří jste v uplynulém období výtečně reprezentovali náš klub a
plemena, která zastřešuje.
Velice nerada bych na někoho zapoměla, takže nebudu nikoho jmenovat, ale myslím,
že o všech úspěších jste informováni jak prostřednictvím webových stránek, tak klubového
zpravodaje.
Nakonec bych se ráda omluvila, že nám z přehledu výsledků na zkouškách ČMMJ
vypadla fenka IO Compatriota di Bonfini Menta, která úspěšně složila PZ a majitelka
zaslala včas i tabulku. Chyba se vloudila a tabulka zůstala nevyužita, Menta v přehledu
chybí. Takže vězte, že tato fenka složila úspěšně PZ v I.ceně s počtem 210 bodů. Bohužel
vystavování 3, což neodpovídá požadavkům limitních známek. Přesto majitelce srdečně
gratulujeme!
Helena Dvořáková

