Zpráva předsedkyně z výroční členské schůze DKČR konané dne 21. 2. 2015 v Šestajovicích
Vážené dámy a pánové, milí kolegové,
Dovolte mi, krátce zrekapitulovat klubové dění v uplynulém období.
Od minulé členské schůze, která se konala na tomto místě 8. 3. 2014, se výbor sešel celkem
6x. Pozornosti mnohých z Vás patrně neuniklo, že frekvence schůzí byla v posledním roce o
něco nižší než v letech předchozích. To proto, že v rámci úspor času i finančních prostředků
se osvědčuje způsob hlasování tzv. per rollam. Jde o hlasování za použití technických
prostředků, které definuje NOZ a nově je zakotveno též ve Stanovách ČKS.
Reálně situace vypadá tak, že předseda rozešle hromadně e-mail všem členům výboru, kteří
písemně vyjádří svůj názor v dané věci. V kopiích je v našem klubu současně informován
předseda KRK. Takové rozhodnutí je pak zaznamenáno v zápise z nejbližší schůze,
s vyznačením hlasováno per rollam, s datem přijetí rozhodnutí. Rozhodující je datum, kdy
předseda obdrží nadpoloviční většinu hlasů pro či proti.
Výbor po celý rok pracoval stále ve stejném složení, které je tomuto fóru známo, proto zde
nebudu jednotlivé členy jmenovat (předseda Renáta Bočanová, místopředseda František
Dočekal, jednatelka JUDr. Zdena Pokorná, ÚPCH Kateřina Michalová, výcvikář Zdeněk Saska
resp.od 15.10.14 člen výboru, pokladník Michaela Králová a člen výboru Daniela Sklenářová
resp.od 15.1014 výcvikářka klubu).
Na podzim, po ukončení sportovní sezony došlo ke změně na postu výcvikáře. Agendu nyní
spravuje Daniela Sklenářová.
Výčet klubových akcí začíná datem 3. května 2014, kdy se v Jihlavě konal kvalifikační závod
na MS. V sobotu 17. května Klubová výstava se zadáním titulu klubový vítěz v Sadské. Pak na
přelomu května a června následoval jarní svod a bonitace v Klánovicích. 13. -14. září
podzimní svod a bonitace v Sadské. 27. 9. Speciální výstava dobrmanů a následující den ZTP,
obě akce v Klánovicích. V sobotu 5. října se uskutečnilo MR dobrmanů v areálu DCA.
Organizační zajištění i celkový průběh chovatelských akcí i výstav byl v duchu mých představ
o standardu akcí tohoto druhu. Svody posuzovala MVDr. Brožová a Kateřina Michalová,
bonitační komise byla rozšířena o rozhodčího ČKS pana Vítka. Exteriér na klubové výstavě
v Sadské hodnotila MVDr. Brožová, na Speciální výstavě a ZTP posuzoval německý rozhodčí
pan Thomas Becht. O výsledcích akcí se Vás snažíme co nejdříve informovat na klubovém
webu. V případě výsledků z výstavy však zásadně čekáme na oficiální zdroj od organizátora,
aby výsledky byly v souladu s výsledky v knize rozhodčího. V tomto směru bych si přála
těsnější spolupráci s pořadateli „ze Sadské“, kde jsou jinak akce pořádány precizně a jsou na
vysoké společenské úrovni. Pořadatelský tým z Klánovic měl tradičně všechny akce
zvládnuty na výbornou do nejmenších detailů.
Kvalifikační závod na MS dobrmanů se uskutečnil, jak již bylo zmíněno, počátkem května
v Jihlavě. MS dobrmanů 2014 se uskutečnilo 23. – 25. května ve slovenském Lozornu. Ani
jedné z těchto sportovních akcí jsem se osobně nezúčastnila, proto hodnocení přenechám
výcvikáři klubu a vedoucímu družstva panu Saskovi. Jen snad dvě, i když nesouvisející

poznámky. Poprvé. Přijde mi lichá představa některých, že by snad výbor klubu měl či mohl
zpochybňovat bodové hodnocení rozhodčího zadané v kvalifikačním závodě na MS. Podruhé.
Kromě celkového vítězství Luďka Šilhavého s Harlequinem Guumby v dresu MSDK, máme
mistra světa v královské disciplíně. Mgr. Krejčí s Abbou z Lanštorfa předvedly na nejlepší
obranu celého mistrovství a na to můžeme být patřičně hrdí.
V krátkosti k MR dobrmanů 2014. Akce byla organizátorsky svěřena Dog Ajax Center ve
Volenicích. Zde se konají i VS na MR IPO a ZVV3. Pro úplnost je třeba říci, že jiná nabídka na
uspořádání akce nebyla výboru doručena. Pro určité pochybnosti, že by snad přípravě
mistrovství našeho plemene nemělo být věnována patřičná preciznost, byla uzavřena
pořadatelská smlouva, jejíž několik kopií zde nechávám kolovat. Ti, kdo jste byli od rána na
místě akce, víte, že se bohužel moje předtucha naplnila. Bylo to patrné v úvodu závodu - při
prezentaci závodníků, nástupu a losování. Ze strany klubu byly však všechny povinnost ve
smyslu smlouvy beze zbytku naplněny. Titul mistra republiky a CACT získal po pěkném
výkonu a doslova „dechberoucí“ poslušnosti Jožka Okáník s Crissem Royal Dux.
Další dokument, který zde nechávám v několika exemplářích kolovat je smlouva O
jednotných chovatelských podmínkách pro plemeno dobrman uzavřená mezi MSDK a naším
klubem. Tato smlouva byla na sociální síti přetřásána resp. některými, byl zpochybňován
mandát výboru takovou smlouvu uzavřít. Minimální podmínky pro zařazení jedinců do
chovu zakotvené v této smlouvě, jsou zcela v souladu s chovatelským řádem DKČR. Do
budoucna, v případě pochybností některého člena klubu o správnosti postupu výboru, budu
ráda osobně reagovat na dotazy a připomínky vznesené telefonicky či lépe e-mailem.
Ale pojďme pohlédnout do nejbližší budoucnosti. Plán letošních akcí – svodů, bonitací a
klubových výstav je na webových stránkách. Speciální výstavu a MR dobrmanů bude letos
pořádat MSDK. Podle kalendáře akcí, zveřejněném ČKS se MR bude konat 26. 9. 2015
v Kroměříži a delegováni jsou rozhodčí paní Tichá a pan Vychodil, figuranti Kupka a Brabenec.
Vrcholem dobrmankářské sportovní sezony bude víkend 15. – 17. 5. 2015, kdy se bude ve
švédském Arlöv, asi 5km od Malmö, konat MS. Systém kvalifikace včetně spektra
kvalifikačních závodů je několik let stejný, uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2015.
Důležitým úkolem, kterého se musí výbor v letošním roce zhostit, je příprava nových stanov
v souladu s NOZ. Podrobnější informace zazní z úst jednatelky klubu JUDr. Pokorné.
Vzhledem k tomu, že jsme povinováni do 31. 12. 2016 mít rejstříkovým soudem
zaregistrovány stanovy v souladu s NOZ, jinak by mohlo dojít k zániku klubu, navrhuji do
usnesení zanést časový harmonogram jednotlivých etap přípravy směrnice. Podotýkám, že se
jedná o Stanovy jako takové, nikoliv o další normativy jako je bonitační či chovatelský řád,
jejichž přesné znění vyvolává vždy na členských schůzích zdlouhavé diskuse.
Reálný termín vypracování návrhu stanov a uveřejnění na webu vidím do 30. 6. 2015.
Termín k písemnému připomínkování do 30. 9. 2015. Další termín k důkladnému posouzení a
event. zapracování připomínek do 30. 11. 2015. Následně bude definitivní návrh uveřejněn
na stránkách DKČR a měl by být na příští členské schůzi hlasován jako celek bez dílčích úprav.
Jedině tak, bude bezpečně zajištěna hladká synchronizace našich stanov s NOZ.
To proto, že případné nedostatečně uvážené zásahy do stanov během konání schůze, by
mohly následně vést k odmítnutí dokumentu rejstříkovým soudem.

Dalším, neméně důležitým úkolem, tentokrát pro nás všechny je příprava na příští členskou
schůzi, která bude volební. Budu ve vedení DKČR osmým rokem a nemám ambice napříště
kandidovat do předsednictva. Nesouvisí to nikterak s mým zvolením do předsednictva ČKS,
svůj úmysl jsem kolegům ve výboru avizovala mnohem již dříve. Prostě mám dojem, že
nastává čas „pro čerstvý vítr do plachet“. Nechci mluvit za ostatní, ale situace se jeví tak, že
dojde ke zcela zásadní personální obměně a tak je třeba věnovat čas výběru vhodných
kandidátů do předsednictva klubu. Svoje další působení bych případně viděla v KRK.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen všem členům výboru a KRK, ale všem těm, kteří
přispěli svým dílem na činnosti klubu, ať již to byli organizátoři v Sadské či Klánovicích nebo
ti, kteří pomohli na MR ve Volenicích.
Jednomu člověku bych chtěla poděkovat či spíše pogratulovat adresně. Kateřině Michalové,
která v loňském roce úspěšně složila ústní teoretické zkoušky pro rozhodčího z exteriéru.
První letošní neděli pak na Hanácké NVP v Brně v závěrečné praktické části zkoušky, které
jsem se za klub zúčastnila, obstála a to doslova na výbornou. Seznam rozhodčích ČMKU byl
tak po mnoha letech rozšířen o rozhodčího specialistu na dobrmany, který pochází z našich
řad. I v této souvislosti je nutno připomenout celoživotní přínos MVDr. Brožové pro činnost
klubu, která byla na návrh klubu při příležitosti VII. sjezdu ČKS oceněna Zlatou plaketou.
Děkuji za pozornost.

V Šestajovicích 21. 2. 2015

Renáta Bočanová

