
Členská schůze konaná dne 19.9.2020 ve Vrchotových Janovicích  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni:  Mgr. Miroslav Drahota, Mgr. Jana Anderlová, Marian Roden, Karel Župka, Bc. Josef Nosek, 

Mgr. Eva Jiroušová, Ing. Vítězslav Havlík 

Zahájení 14:30 

Schůzi zahájila předsedkyně Helena Dvořáková, omluvila posun schůze z jarního termínu na podzim z 

důvodů jarní koronavirové epidemie. Doporučila zúčastněným, aby, vzhledem k nařízení vlády, měli 

nasazené roušky. Shrnula program, který byl zveřejněn v ročence a zároveň byl vytištěný a 

poskytnutý přítomným členům. 

Zapisovatelem byla zvolena Anežka Hrdličková, ověřovatelem zápisu byla zvolena Gabriela Jirásková. 

Následně bylo přistoupeno k volbě komisí. Do mandátové komise byli navrženi  a většinově zvoleni 

MVDr. Josef Nosek, Jana Lišková a Miloslav Dvořák. 

Do volební komise byli navrženi a většinově zvoleni Karel Nejman, Zuzana Hodová a Michal Červinka. 

Do návrhové komise byli navrženi a většinově zvoleni: Roman Synek, Pavel Zonyga a Zuzana 

Laštůvková. 

Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost. Přítomno bylo 23 řádných členů, kteří předložili 22 

platných plných mocí. Z aktuálního počtu 127 členů činila tedy účast 35,44 % a schůze byla shledána 

usnášeníschopnou. 

Následovalo schválení jednacího a volebního řádu, kdy 44 hlasů bylo pro, 1 se zdržel. 

Dalším bodem programu byly zprávy jednotlivých funkcionářů. První dostala slovo jednatelka Anežka 

Hrdličková. Shrnula svou činnost kolem tvorby ročenky a výstav. Vyzvala přítomné, aby před 

odjezdem na výstavu vždy kontrolovali, zda jim přišel vstupní list a v případě jeho absence 

neprodleně kontaktovali organizátora. 

Svou zprávu předložila hlavní poradkyně chovu Eva Nosková. Připomněla, že veškeré informace za 

loňský rok jsou zveřejněny v ročence. Shrnula stav chovu od roku 1990, vyzdvihla letošní úspěšné 

krytí třináctiletým psem bretaňského ohaře Odinem z Taranky, předložila schůzi nejnovější výsledky z 

dysplazií a počty narozených štěňat, v nichž letos velmi převažují fenky. 

Dále dostala slovo poradkyně pro italské ohaře Vlasta Bastlová. Seznámila přítomné s novými 

přírůstky štěňat italských ohařů a italského spinone. Poděkovala za hojnou účast IO a SPI na 

zkouškách a výstavách a pochválila i jejich dosažené úspěchy na těchto akcích. 

Na tuto zprávu navázal poradce pro francouzské ohaře Miroslav Horáček. Zhodnotil, že BA se ve 

srovnání s jinými plemeny tolika akcí neúčastní. Seznámil přítomné se 3 novými vrhy BA, z nichž dva 

vrhy byly po pracovních rodičích. Konstatoval, že PDO je v současné době velmi žádané plemeno. 

Aktuálně byly vydané 2 krycí listy, z těchto krytí jedna fena nezabřezla. Byla uchovněna jedna fena 

BOH.  V loňském roce byla udělena výjimka pro chov feně BA. Tato výjimka byla podmíněna 

kontrolou vrhu. Tato kontrola proběhla na jarním svodu loveckých psů panem rozhodčím Nehybou. 



Kontroly se zúčastnila všechna štěňata z vrhu a žádné nemělo tuto ani jinou vadu, na základě této 

kontroly byla feně uděleno působení v chovu bez omezení. 

Následovala zpráva výcvikáře Jiřího Plecháčka. Seznámil přítomné se všemi akcemi, které se podařilo 

uspořádat a pochválil, že těchto akcí se účastnilo hodně zástupců klubových plemen.  Postěžoval si, 

že ČMMJ zasílá výsledky zkoušek, kterých se účastní  naše klubová plemena, pozdě, tudíž se nestíhají 

zveřejnit v ročence. Pochválil členy za účast na klubových akcích a jejich úspěchy. 

Ekonom a matrikář Ing. Jan Zárybnický přednesl, že i přes výdaje, které klub v loňském roce měl, 

skončily jsme v plusu 14 tisíc Kč a to hlavně díky dotacím od Pardubického kraje. K  19. 9. 2020 je v 

pokladně 14.223,- Kč a na bankovním účtu 73 tisíc Kč. V letošním roce se podařilo zajistit dotace od 

Pardubického kraje a obce Předhradí na akce pořádané v tomto regionu. Letos částka činí 17.000,- Kč.  

Vzhledem k vysokým poplatkům od České spořitelny a.s., kde je aktuálně veden účet klubu, vyřizuje 

ekonom, po dohodě s výborem, přestup k jiné bance. Tento přesun proběhne k 31. 10. 2020, aby 

nebylo narušeno placení startovného na podzimních akcích. Ekonom tedy vyzval členy, aby si 

aktualizovali případné trvalé příkazy na platbu členských příspěvků. Přislíbil avízo o změně čísla účtu 

členům, kteří mají v evidenci členů uveden e-mailový kontakt. Ostatní se o změně dozví z klubových 

stránek a stránek klubu na fb. 

Aktuálně má klub 127 členů,  10 čestných členů a 4 zahraniční členy. 

Ing. Zárybnický zároveň omluvil všechny členy RK, kteří se nemohli schůze zúčastnit, a seznámil 

přítomné se zprávou RK. Komise provedla kontrolu a neshledala žádný nedostatek. 

Slovo také dostala předsedkyně Helena Dvořáková. Shrnula své působení v klubu a omluvila se, že ze 

zdravotních důvodů již nebude po 30 letech znovu kandidovat na funkci předsedkyně klubu. 

Volby 

Představení kandidátů do revizní komise a do výboru klubu.  Svou kandidaturu do RK podali Mgr. 

Jana Anderlová, Mgr. Miroslav Drahota, Ing. Vítězslav Havlík a Tadeusz Kipiel. Na místě se představil 

jen pan Kipiel. Ostatní kandidáti se ze závažných důvodů řádně omluvili. 

Kandidaturu do výboru klubu podali Melanie Bastlová, Vlasta Bastlová, Miroslav Horáček, Anežka 

Hrdličková, Eva Nosková, Jiří Plecháček a Ing. Jan Zárybnický. Všichni byli přítomni a členům se 

představili.  

Přítomní členové dostali prostor k diskusi s kandidáty. Tuto možnost nikdo nevyužil. 

Vyhlášení voleb. Bylo rozdáno 44 hlasovacích lístků. Všechny lístky byly odevzdány platné. 

Výsledky voleb do RK:  Mgr. Jana Anderlová - 44 hlasů 

    Mgr. Miroslav Drahota - 44 hlasů 

    Tadeusz Kipiel - 37 hlasů 

    Ing. Vítězslav Havlík - 7 hlasů - do komise neprošel 

Výsledky voleb do výboru klubu: Eva Nosková - 43 hlasů 

     Ing. Jan Zárybnický - 43 hlasů 

     Anežka Hrdličková - 41 hlasů 

     Vlasta Bastlová - 39 hlasů 



     Miroslav Horáček - 37 hlasů 

     Melanie Bastlová - 9 hlasů - do výboru neprošla 

     Jiří Plecháček - 7 hlasů - do výboru neprošel 

Na jednání nového výboru KBO byla do funkce předsedkyně zvolena Vlasta Bastlová, jednatelkou byla 

opětovně zvolena Anežka Hrdličková, ekonomem a matrikářem Ing. Jan Zárybnický, hlavní poradkyní 

chovu paní Eva Nosková a výcvikářem byl zvolen pan Miroslav Horáček. Nový výbor se dohodl, že 

adresa klubu zůstane nezměněna, tedy V Soudce 62, Bystřice. Také se všichni členové výboru shodli 

na nové poradkyni pro italské ohaře, italské spinony a dánského ohaře Melanii Bastlové. 

V mezičase paní Dvořáková obvolala nepřítomné členy RK a spolu se zvoleným panem Kipielem se 

dohodli, že předsedou RK bude Mgr. Miroslav Drahota. 

Členové KBO poděkovali paní Heleně Dvořákové za dlouholeté vedení klubu a bylo pro ni navrženo a 

přítomnými členy jednomyslně schváleno čestné členství.  

Dalším bodem programu byla diskuze. 

První bod diskuze přednesla paní Dvořáková. Jednalo se o změnu statutu Memoriálu Josefa Luxe ze 

ZV na FT. Důvodem je problém s vystavováním pracovního certifikátu na základě tabulek MJL. Návrh 

Heleny Dvořákové byl pořádat MJL jako národní field trial letní typ solo. Ekonom Ing. Zárybnický 

souhlasil, že pořádání FT je méně administrativně náročné. Pan Plecháček vznesl protinávrh, aby 

zůstal MJL se zkušebním řádem na ZV s tím, že účastníci zkoušky budou informováni o nemožnosti 

vystavení certifikátu. 

Nejprve byl hlasován protinávrh pana Jiřího Plecháčka, který byl většinově schválen, 2 se zdrželi 

hlasování. 

Druhým bodem bylo seznámení členů s akcemi naplánovanými na příští rok. Jelikož zkoušky i výstavy 

museli být naplánované dříve než byla schůze, šlo jen o bod informativní. 

 

Paní Dvořáková přednesla přítomným obtíže s pořádáním soutěže sv. Huberta v příštím roce. 

Vzhledem ke změně podávání hlášení na ČMMJ a jelikož Pohár sv. Huberta je pořádán spolu s OMS 

Benešov a se zadáním lovecké upotřebitelnosti, nelze tuto soutěž za aktuálních podmínek do nového 

systému ČMMJ nahlásit. Proto byl Pohár sv. Huberta na příští rok nahlášen jako podzimní FT.  

Třetí bod diskuse měl pan Horáček, který vznesl návrh vyžádat si tiskopis pro posuzování morfologie 

EB při soutěžích AICEB. Paní Dvořáková přislíbila tento tiskopis z AICEB zajistit.  

 

Schůze byla ukončena 17:20 

 

 

 

ověřila: Gabriela Jirásková      zapsala: Anežka Hrdličková 



Usnesení členské schůze Klubu bretaňských ohařů z.s.
konané dne 19. 9. 2020 ve Vrchotových Janovicích

Členská schůze Klubu bretaňských ohařů z.s, (dále jen ČS) na svém řádném zasedání
konaném dne 19. záři 2020 ve Vrchotových Janovicích

schvaluje program jednání a jednací řád ČS,

volí:
jako zapisovatele jednání ČS nnežku Hrdličkovou,
jako ověřovatele zápisu CS Gabrielu Jiráskovou,
mandátovou komisi ve složeni: MVDr. Josef Nosek jako předseda,

Jana Lišková a Miloslav Dvořák jako členové,
volební komisi ve složení: Karel Nejman jako předseda 

,

Zuzana Hodová a Michal Červinka jako členové,
návrhovou komisi ve složení: Roman Synek jako předseda,

Pavel Zonyga a Zuzana Laštůvková jako členové,
výbor KBO ve složení: Vlasta Bastlová, Miroslav Horáček, Anežka Hrdličková, Eva

Nosková a lng. Jan Zárybnický
revizní komisi ve složení Mgr. Jana Anderlová, Mgr. Miroslav Drahota a Tadeusz

Kipiel,

bere na vědomí:
zprávu mandátové komise o počtu přítomných a usnášeníschopnosti ČS,
schopnost usnášení ČS počtem 23 přítomných členů a 22 pledloženými

plnými mocemi ze 127 členů Klubu bretaňských ohařů z.s. (dále jen KBO),
což činí 35,44 % členské základny,

zprávu jed natelky Anežky H rdličkové,
zprávu hlavní poradkyně chovu Evy Noskové,
zprávu poradkyně chovu pro plemeno italský krátkosrstý ohař a italský spinone

Vlasty Bastlové,
zprávu poradce chovu pro další plemena francouzských ohařů Miroslava Horáčka,
zprávu výcvikáře Jiřího Plecháčka,
zprávu matrikáře - ekonoma ing. Jana Zárybnického,
zprávu revizní komise,
zprávu předsedkyně Heleny Dvořákové,
informaci o zachování stávajicí adresy KBO,
informaci výboru KBO o změně poradce chovu pro plemeno italský krátkosrstý ohař

a italský spinone, nově je výborem jmenována Melanie Bastlová,

potvrzuje:
návrh nově zvoleného výboru na rozložení funkcí takto:

předseda - Vlasta Bastlová,
jednatel - Anežka Hrdličková,
hlavní poradce chovu - Eva Nosková,
matrikář - ekonom * lng. Jan Zárybnický,
výcvikář - Miroslav Horáček,

návrh nově zvolené revizní komise na rozložení funkcí takto:



předseda - Mgr, Miroslav Drahota,
členové - Mgr. Jana Anderlová, a Tadeusz Kipiel,

uděluje čestné členství bývalé předsedkyni kBo Heleně Dvořákové.

ČS schvaluje usnesení z jednání členské schůze.

Ve Vrchotových Janovicích 19.9.2020

Zapsal: Roman Synek
./

Předsedkyně klubu: Vlasta Bastlová /M*r!- 3u^ a'-.-

Přílohy:

Č,1 -Zápis členské schůze Klubu bretaňských ohařů z.s.; lČ: 67673309, konanédne
19.9.2020
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