Zpráva předsedkyně o činnosti pro výroční členskou schůzi dne 27. 2. 2016

Vážené dámy a pánové, milí kolegové,
vítám Vás na dnešní, obzvláště pro další chod klubu důležité, výroční členské schůzi a
předem Vám děkuji za korektní průběh odpovídající významu našeho jednání. Dnešní
schůze je nejen schůzí volební, ale i členskou schůzí, která má za úkol přijmout nové
stanovy klubu v souladu s ustanoveními NOZ. K oběma zásadním bodům dnešního
jednání se ještě vrátím, k volbám v příslušném bodu programu schůze.
V období od poslední členské schůze dne 21. 2. 2015 se výbor sešel celkem 6x, z toho
4x v roce 2015 a 2x již v roce 2016, přičemž jedenkrát dne 5. 2. 2016, se jednalo o
mimořádné zasedání za účasti KRK.
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 Daniela Sklenářová, pokladník Michaela Králová a člen výboru
Zdeněk Saska).
V souladu s plánem akcí pro rok 2015 byly uspořádány 2 klubové výstavy. Dne 16. 5.
2015 se konala v Praze 9 – Klánovicích, klubová výstava se zadáním titulu klubový
vítěz, kterou posuzovala polská rozhodčí paní Jolanta Jablonska. Dne 19. 9. 2015
klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz v Sadské, kde byla organizátorem
k posuzování přizvána RNDr. Grocholová. Díky zástupcům ZKO Plzeň Čechurov, kteří
bystře zareagovali na úpravu Výstavního řádu s platností od 1. 1. 2015 a dodatečně
požádali výbor klubu o přidělení pořadatelství akce, byla po vypořádání formálních
náležitostí na ČMKU, uspořádána třetí klubová výstava dne 12. 7. 2015, kterou
posuzovala rozhodčí Kateřina Michalová. O výsledcích akcí jste byli informováni na
stránkách klubu a v ročence. Hodnocení klubových akcí, nejen výstav, z organizačního
hlediska bylo zaznamenáno v zápisech ze schůzí výboru klubu a následně zohledněno
při rozdělení akcí na rok 2016.
Nedílnou součástí činnosti klubu jsou svody mladých a bonitace. Tradičně se konal
jarní a podzimní svod a bonitace, dne 31. 5. 2015 v Sadské, 17. a 18. 10. 2015
v Klánovicích. Jarní akce byla vzhledem k počtu přihlášených jedinců uspořádána jako
jednodenní.

Výcvikové akce 15. – 17. května se ve Švédsku konalo MS IDC. Klub reprezentoval
Josef Okáník s Crissem Royal Dux a Pavel Pluhař s Idarem Gumby. Po sobotním
výborném výkonu obou dvojic na stadionu, přišla studená sprcha v podobě výsledků
na stopách, na kterých se nejspíše podepsal smolný los v podobě nedělní vichřice na
severu Evropy.
Mistrovství republiky dobrmanů 2015 je kapitolou samo pro sebe a to hned z několika
úhlů pohledu. Prvně překvapivé bylo zjištění, že by se mistrovství našeho plemene,
poprvé v novodobé historii kynologie snad nemělo vůbec konat. Poté, kdy byla 14. 9.
2015 zveřejněna na stránkách MSDK, pod jehož záštitou se původně mělo MR dne 26.
9. 2015 v Kroměříži konat, informace o zrušení závodu, byla bezodkladně započata
jednání o konání akce v náhradním termínu pod záštitou našeho klubu. Akce
proběhla dne 24. 10. 2015 ve spolupráci s Boxer klubem – ÚP Praha v podobě
společného závodu – MR dobrmanů a Justitzova memoriálu boxerů. Startovní listina
čítala 18 dvojic, z toho 1 dvojice byla přihlášena v kategorii IPO 2, kterou vypsal Boxer
klub, ostatní startovali v kategorii IPO 3. Druhý aspekt, který jsem pro sebe nazvala
„z nouze ctnost“, jsem se nakonec rozhodla popsat v čísle 12 časopisu Pes přítel
člověka, kde byla také otištěna reportáž z MR Zdeňka Sasky. Po vyrovnaném výkonu
se mistryní republiky stala paní Leona Sosnová se psem Apollo Od Novomlýnských
jezer se ziskem 275ti bodů a tedy i titulu CACT. Kromě zmiňovaného kynologického
periodika, byly výsledky zveřejněny na klubových stránkách a v ročence. Co by mne
nikdy dříve nenapadlo, že skutečnost, že se členové výboru rozhodnou pro záchranu
situace obětovat další kus svého času rozdělí členy na dvě skupiny. Na straně jedné
vyvolá naprosto iracionální turbulence a záplavu negativních emocí úzké skupiny lidí,
kteří neváhají se na sociálních sítích odchýlit od věcné podstaty a sníží se k osobním
invektivám. Na straně druhé vyvolá u, naštěstí, majoritní skupiny nebývalou míru
solidarity a podpory.
Plán činnosti pro rok 2016:
- Jarní svod a bonitace se bude konat dne 14. – 15. 5. 2016 v Praze 9 – Klánovicích.
- Podzimní svod a bonitace proběhne v areálu ZKO Plzeň – Čechurov, 15. – 16. 10.
2016
- Speciální výstava + ZTP se uskuteční 17. a 18. 9. 2016 v Klánovicích.
- Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz bude uspořádána v 7. 5. 2016
v Sadské
- Klubová výstava se zadáním titulu klubový vítěz bude v Plzni – Čechurově
v termínu 10. 7. 2016
- MR dobrmanů 2016 bylo organizačně svěřeno do péče ZKO České Budějovice –
Planá, dle plánu by mělo proběhnout 1. 10. 2016, ovšem nutno podotknout, že
zástupce klubu dosud nereagoval na náš návrh pořadatelské smlouvy, která mu
byla předána v létě uplynulého roku.
Pro úplnost ještě dodám, že MS IDC letos proběhne 20. – 21. 5. v Maďarsku
(Komárom), před tím ještě v sobotu 10. 4. 2016 proběhne kvalifikační závod na MS
v Českém Brodu

K mimořádnému zasedání P DKČR: - jak jsem již zmínila v úvodu, dne 5. 2. 2016
proběhlo mimořádné zasedání výboru klubu za účasti KRK ve věci odchovu psů bez PP
v CHS Halit Paša. Zcela podrobný zápis z průběhu jednání a o přijatém kárném
opatření v podobě pozastavení členství v klubu na 18 měsíců je zveřejněn na
stránkách klubu. Pokud, snad někdo neměl možnost se s materiály seznámit,
pokusím se, co nejstručněji vylíčit, o co v této záležitosti jde.
Předsednictvu bylo adresováno oznámení od paní Vlasákové, která není členem
našeho klubu o chovu dobrmanů bez PP v CHS Halit Paša. Spolu s oznámením bylo
zasláno prohlášení paní Hlobíkové a paní Petrové, které také nejsou členkami klubu,
z nichž jedna bydlí v okolí České Lípy a druhá v Sadské, o tom že si v paní v prvním
případě měla zakoupit dobrmana bez PP Zaka od paní Mgr. Čechové v květnu 2011 a
v druhém případě taktéž od Mgr. Čechové hnědého dobrmana bez PP Leona v roce
2012, zde i s uvedením jména pravděpodobného otce a to Sylvestra Halit Paša.
V podnětu od paní Vlasákové byly dále přiloženy protokoly o vyhodnocení
genetického profilu psa Zaka i Leona z laboratoře Genomia. Prohlášení byla
ověřena. Obě majitelky zaslaly na žádost výboru klubu nová prohlášení s úředně
ověřenými podpisy. Paní Hlobíková navíc klubu udělila souhlas s porovnáním DNA
svého psa s jinými vzorky v rámci dalšího šetření. Paní Petrová, fakt nákupu
štěněte bez PP potvrdila a dále sdělila, že již není majitelkou psa Leona. . Současně
byla vyzvána Mgr. Čechová, aby se k celé záležitosti vyjádřila. Ta ve své písemné
odpovědi ze dne 30. 12. 2015 popřela, že by se kdy podílela na chovu psů bez PP.
Následně se podařilo kontaktovat současnou majitelku Leona, která taktéž udělila
souhlas s porovnáváním genetického profilu svého psa. Porovnáním bylo zjištěno, že
genetický profil dobrmana bez PP Leona je kompatibilní s chovným psem Sylvestrem
Halit Paša, přesně podle domněnky původní majitelky paní Petrové. Parentita psa
Zaka není známa, jeden z rodičů bude v úzkém příbuzenském vztahu ke psu
Caesarionovi Halit Paša, proto vyšla kompatibilita i při srovnání DNA těchto dvou
jedinců a proto bylo jednáno i s paní Mgr. Konečnou, která je majitelkou tohoto
chovného psa. Paní Mgr. Čechová při jednání na mimořádné schůzi výboru DKČR dne
5. 2. 2016 dále uvedla, že psem Sylvestrem Halit Paša nakryla fenu Grynia Halit Paša,
v té době již dle jejího tvrzení taiwanského majitele. Nebyla však schopna doložit
žádný doklad opravňující k takové plemenitbě mezi chovateli v rámci členských států
FCI, kterým Taiwan je. Na plemenné knize bylo zjištěno, že feně Grynia Halit Paša
nebyl nikdy vystaven exportní průkaz původu a že je bez dalšího je stále vedena PK
jako odchov Mgr. Čechové. Dále při jednání Mgr. Čechová uvedla, že cituji „není
možné, aby pes Caesarion Halit Paša byl otcem dobrmana bez PP Zaka“ a že se jedná
o podvrh a současně uvedla, že paní Hlobíkové žádné štěně bez PP neprodala,
dokonce, že se s ní nikdy nesetkala a že je jí známo o koho jde, ale jen z diskusí na FB.
Na mimořádné schůzi předsednictva bylo rozhodnuto o kárném opatření bylo smyslu
článku 3 bod 3.8 CHŘ klubu a článku 19 bod e/ Stanov Dobrman klubu ČR - o
pozastavení členství v klubu v délce 18ti měsíců. Současně bylo rozhodnuto o
postoupení kauzy ČMKU s návrhem opatření dle zápisního článku X Zápisního řádu
unie.

Ke stanovám – v první polovině loňského roku byl připraven návrh nových stanov
reflektující ustanovení NOZ. Následně byl návrh vyvěšen s výzvou k připomínkování.
Žádná připomínka, podnět či dotaz v termínu (ani po termínu), zkrátka k dnešnímu
dni výboru doručena nebyla. Proto na Vás apeluji, aby v souladu s usnesením členské
schůze ze dne 2. 3. 2013 a ze dne 21. 2. 2015 nebyly předkládány a přijímány žádné
pozměňovací návrhy a o přijetí nových stanov bylo hlasováno jako o celku, tak jak byl
návrh zveřejněn.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům končícího předsednictva za jejich čas a
úsilí věnovaný práci pro klub, v případě Zdeňka Sasky v rozsahu několika volebních
období. U jiných, jmenovitě u Zdeňky Pokorné a Michaely Králové za kratší, leč velmi
intenzivní a precizní práci. U Katky Michalové za soustavnou práci přesahující
rámec právě uplynulého volebního období. Nicméně v posledních čtyřech letech po
zvolení do funkce ústřední poradkyně chovu musela prokázat nejen dostatek
psychické odolnosti, ale i odborných znalostí a schopnosti dalšího odborného rozvoje.
Díky tomu, v současnosti opět máme poradkyni chovu, která je současně rozhodčí
ČMKU pro exteriér s aprobací pro plemeno dobrman. Ale nejen to, Kateřina zajišťuje
komunikaci se správcem webových stránek, event. i přizpůsobuje Vaše přípěvky. A
tímto, ještě výčet jejích zásluh na činnosti klubu nekončí. V posledních dvou letech
v rámci úspory peněžních prostředků jsme společnými silami vytvořily klubovou
ročenku, jejíž zpracování po ukončení činnosti Libušky Láskové klub platil. Katka
možná zdědila vlohy ke společenské angažovanosti po své matce, paní Jitce Stöhrové,
která pro nás v uplynulém období nezištně prováděla grafické práce pro zpravodaje,
různé katalogy a pořizovala fotodokumentaci k některým klubovým akcím.
Poděkování nás všech patří i Františku Dočekalovi, který zastával funkci
místopředsedy klubu a v rámci svého působení zajišťoval komunikaci s IDC a
Doberman Verein, dále spolu s manželkou Janou, opakovaně zabezpečili
víkendový pobyt německého rozhodčího zvaného pro posouzení klubové akce.
Ve výčtu poděkování by rozhodně měla zaznít díky i manželům Sklenářovým.
Václav se z pozice předsedy kontrolní a revizní komise zúčastňoval nejméně po tři
volební období většiny schůzí předsednictva a Daniela se připojila k činnosti ve
vedení klubu v roce 2012.
Samozřejmě musím upřímně poděkovat všem členům ZKO, které z pověření klubu
organizují naše akce – členům ZKO Klánovice, ZKO Plzeň Čechurov a ZKO Sadská.
Dále dalším soukromým osobám, z nichž někteří jsou členy klubu a možná sedí zde
v sále, ale vzhledem k jejich vrozené skromnosti nebyla dosud jejich jména
dostatečně prezentována – paní Jitce Jochalové, Renátě Procházkové a Jitce
Šestákové.
Děkuji za pozornost

Renáta Bočanová

