
ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV 
7.3.2009 v Benešově 

             
 
 
Program: 
 

1. zahájení – předsedkyně 
2. zprávy jednotlivých funkcionářů  
3. diskuse 
4. promítání videa ze soutěží typu FT a Sv.Hubert 

 
Na členskou schůzi se dostavilo 21 členů klubu a jeden host.  
Z výboru klubu se z účasti omluvila paní Eva Nosková (pro nemoc). 
Poradkyně chovu AO a výcvikář se nedostavili, ani nesdělili důvod svojí nepřítomnosti. 
Schůze probíhala podle uvedeného programu – zprávu přednesla předsedkyně klubu, 
ekonomka-matrikářka a předsedkyně RK. Poradkyně chovu pro italská plemena ve svém 
krátkém vystoupení pouze konstatovala, že oproti zprávě, uvedené v KZ II/08 nenastaly 
v chovu těchto plemen žádné nové skutečnosti. 
 
Dalším bodem programu byla diskuse. 
Zúčastnili se tito diskutující s následnými připomínkami: 

• Slečna I.Pražáková informovala přítomné o stavu přípravy příručky o italských 
ohařích, jejíž vydání schválila čl. schůze již v roce 2008. Příručka je v podstatě 
hotova, avšak zatím není dojednám tisk. Celobarevný tisk, jaký by si 
představovala sl. Pražáková, je nad finanční možnosti klubu, a tak se hledá 
tiskárna, která by příručku vytiskla v požadované kvalitě a přitom za 
respektovatelný obnos. 

• Paní Kocúrová vyslovila podiv nad přístupem poradkyně chovu AO ke svěřené 
funkci, neboť o stavu chovu plemene nejsou chovatelé informováni ani 
prostřednictvím KZ, ani na čl. schůzi či alespoň prostřednictvím internetu. 
Požaduje nápravu. 

• Paní Merhautová informuje o studii k morfologické stavbě plemene IO, kterou 
zpracovává a stěžuje si na neochotu některých majitelů tohoto plemene s ní 
spolupracovat. Jelikož se jedná o soukromou iniciativu paní Merhautové, nelze 
ovšem členy KBO ze strany vedení klubu ke spolupráci nutit. 

• Ing. Zubík informoval přítomné o výsledku lovecké sezóny v bažantnici v Konopišti 
a z něho vyplývající skutečnosti, že zazvěření terénů pro květnový TAN bude 
mizivé a je třeba využít možnosti, kterou nám dává zkušební řád a použít 
k přezkoušení uměle odchovanou pernatou. Dále sdělil, že možnost využívání 
Staré myslivny v Konopišti pro klubové schůze bude po rekonstrukci málo 
pravděpodobná, neboť nový nájemce má zcela jinou představu o klientele této 
restaurace. Definitivní termín pro konání soutěže Pohár Sv.Huberta v Konopišti 
bude možno stanovit v návaznosti na plánování provozu bažantnice nejdříve na 
začátku druhého pololetí, členové se jej dozvědí z KZ a internetových stránek 
klubu. 

 
MUDr. Novotný připravil pro členy velmi zajímavou přednášku o historii, účelu a přípravě 
psů na soutěže typu FT a Sv.Huberta. Téma bylo výborně zpracováno ve formě filmu a 
pro všechny chovatele loeckých plemen (ohařů) bylo nesmírně poučné. Lze jen doufat, že 
zaseté semínko padlo i v našem klubu na úrodnou půdu a naši psi budou v dohledné 
době následovat své úspěšné kolegy z Českého Pointer a Setter Klubu v získávání 
kvalitních výsledků na evropském fóru. 
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