Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás všechny jménem výboru MSDK a
jménem svým přivítal na dnešní výroční členské schůzi, popřál Vám
do nového roku 2015, zdraví, štěstí, spokojenost v osobním životě a
co nejvíce úspěchu v chovu dobrmanů.
Již poosmé se scházíme touto dobou, abychom bilancovali
uplynulé období, zhodnotili co se nám podařilo či naopak, připomněli
si úspěchy, kterých bylo dosaženo a stanovili si nové cíle pro období
následující.
Dnešním setkáním končí také práce stávajícího výboru,který
tímto završil svoje osmileté působení, o kterém bych chtěl trošku
pohovořit.
Nebylo jednoduché vybudování struktury našeho klubu do
současné podoby, vše se ale v posledních osmi letech podařilo. Chod
našeho klubu se ustálil a funguje. Avšak k tomu aby klub fungoval,
nestačí jen vůle a pracovní nasazení členů výboru, je třeba i pochopení
a vstřícnosti členské základny.
Říkám to jen proto, že ne vždy a ne všude se setkáváme
s dostatečným pochopením a tyto nedostatky samozřejmě následně
přináší problémy. Podobně jako veškeré dění kolem nás, tak i dění
v klubu je poplatné době a nám nezbývá, než se postupně
přizpůsobovat.
Také náš právní řád se neustále mění a je nezbytné jej
respektovat. K tomu je třeba přičíst všechny změny ze strany FCI,
potažmo ČMKU.
Dostávám se k problému, který bohužel leckdo nechce slyšet.
Totiž, že leckteré změny nejsou pouze našim výmyslem, ale vše jak
jsem již uvedl je poplatné době, změnám ve společnosti, legislativě,
někdy i novým trendům, jak ve společnosti, tak i v naši kynologii.
I když naše činnost je veskrze dobrovolná, ale i ta se však musí
chtě nechtě řídit danými pravidly. Nelze spatřovat v činovnících
výboru potencionálního nepřítele, proč také ??

Vždyť tam byli zvoleni demokraticky členskou základnou, pracují pro
celek, pro nás všechny, na úkor svého volného času, rodiny, či
vlastního psa doma.
Jakékoliv usnesení, nařízení či směrnice se pochopitelně
nemusejí zamlouvat všem, ale proč se musí někteří jedinci uchylovat
k výlevům v podobě omezování lidských práv, vyhrožování žalobami,
nebo hledáním skulinky v legislativě, jak to či ono obejít, neb přejít do
jiného klubu.
To, co jsem právě zmínil, se samozřejmě netýká všech. Je
naštěstí většina těch, kteří přirozený vývoj a situaci chápou, přijmají
novinky se samozřejmostí a naopak se vývoji snaží pomoci.
Za to vše jim patří dík.
A závěr z výše uvedeného ??? Vše je o lidech, vzájemných
vztazích, vstřícnosti, mnohdy však i lidské hlouposti, závisti či
nenávisti. Jen to dotvrzuje známou skutečnost, jak je ta naše
demokracie křehká a zranitelná.
Naší společnou snahou bylo vytvořit v klubu přátelskou a
kamarádskou atmosféru, avšak za dodržování všech řádů a normativ,
přesně podle hesla „pořádek dělá přátele „. Jsem přesvědčen o tom, že
taková situace v současném klubu panuje a končící výbor se nemusí
za svou práci stydět. Nově zvolení funkcionáři převezmou klub
v naprostém pořádku a plně funkční.
Ve své zprávě nebudu hovořit o všech akcích, které v našem
funkčním období proběhly, ale pokusím se vystihnout to, co si
myslím, že bylo pro klub posunem vpřed, nebo nám přineslo velký
úspěch a následnou radost.
V našem osmiletém působení se nám podařilo to, co jsme si jako
nově nastupující výbor předsevzali. Zjednodušit chov, začlenit co
možná největší počet majitelů dobrmanů do chovu, obrátit
odpovědnost chovu na majitele s dohledem poradce chovu, nastavit
podmínky získání chovnosti dle závěrů kongresů IDC, kdy podmínky
pro zařazení do chovu a následně chov by měly být jednotné pro celý
svět pod hlavičkou IDC.

Rovněž jsme zvedli prestiž klubu i na mezinárodní úroveň. Náš
klub je světem uznáván a každý ví co to je MSDK. Klub byl
každoročně zastoupen na mezinárodních akcích pod hlavičkou IDC,
ať již šlo o kongres, výstavu, či mistrovství ve výkonu. Dosáhli jsme
zde úspěchů, jak na poli „dobrmankářské“ diplomacie, tak sportovní.
Velmi důležitá byla vždy naše účast na kongresu IDC a
nesklouzli jsme jen k placení příspěvků přes banku. Představitelé této
organizace chápou účast jako zájem klubu o dění v této organizaci a o
chov dobrmana v celosvětovém měřítku. Toto vše je nesmírně
důležité pro navázání osobních kontaktů s lidmi z celého světa, včetně
funkcionářů IDC, kdy následná komunikace, či řešení jakéhokoliv
problému, žádosti, má zcela jinou platformu jednání.Věřím, že v takto
nastaveném pojetí budou pokračovat i noví funkcionáři výboru, neboť
ztratit takto vybudované pozice by byla velká škoda.
Další časově náročná a mravenčí práce výboru spočívala
v komunikaci s našimi nadřízenými složkami ČKS či ČMKU, kdy
každý po své línii plnil to, co se po něm požadovalo. Např. statistická
hlášení k evidenci členů, odvody příspěvků, uzavírání každoročních
smluv s plemenou knihou, hlásit výsledky výstav, reprezentace,
plánovat na další rok, žádosti o finance, či následné vyúčtování. V
neposlední řadě je to čtvrtletní účast na jednání zástupců klubů v Praze
na ČKS. Účast na tomto jednání je prvním kritériem při rozdělování
jakýchkoliv financí, či žádosti o dotaci.
Žádná výstava či klubová akce se neobejde bez žádosti rok
dopředu a následných hlášení po akci. O každého zahraničního
rozhodčího se musí žádat i s jeho písemným souhlasem, že je ochoten
přijet.
I s těmito nadřízenými složkami jsme měli v historii problémy,
kdy díky našim členům, kteří nerespektovali Zákon o propagaci
týrání, byl náš klub trestán zastavením dotací na veškeré sportovní
akce.
I tento problém však výbor vyřešil a dnes je situace zcela
opačná. Od roku 2011 dostáváme finanční dotace, vyúčtováváme
náklady naší reprezentace a podle klíče se nám část nákladů vrací do
pokladny.

Zde bych dodal ještě jednu poznámku k reprezentantům našeho
klubu. Za osm let, co jsem dělal vedoucího družstva, jsem se setkal
s různými reprezentanty a názory a přístup některých jsem nechápal.
Bylo to zpravidla u těch, kteří svými výsledky nikoho příliš neoslnili,
museli být přemlouváni aby vůbec za klub startovali a jejich účast
jsme měli brát jako milodar, že jsou ochotni za klub startovat.
Zejména u těchto takzvaných reprezentantů bych očekával trochu více
pokory a vstřícnosti za to, kolik klub vynakládá finančních prostředků
pro zajištění jejich výjezdů hlavně z naší pokladny. Je potřeba si
uvědomit, že každý reprezentant dělá reklamu hlavně sobě, své
chovatelské stanici, svému psu a na závěr klubu.
Přesto, že žádné dotace na reprezentaci ze státních peněz
nemáme, vysílali jsme na MS každého, kdo splnil požadovaná kritéria.
Pokaždé jsme však byli nejméně ve třech, abychom mohli bojovat i
v týmové soutěži. Jaké jsme měli výsledky jistě víte, nebyly špatné, ve
světe jsme se neztratili. Snaha nás všech byla vždy maximální a někdy
i s trochou smůly. Já jako vedoucí družstva a představitel klubu jsem
začínal být nervózní z toho, že snad nikdy žádný pořádný výsledek
pro klub nedovezem. Na to mi odpověděl náš reprezentant Luděk
Šilhavý-„Jene, jednou to musí sednout, jednou to přijde, uvidíš „ .
A skutečně to přišlo v loňském roce na MS na Slovensku
v Lozornu. Byť naše družstvo bylo pouze tří-členné, kdy každý musel
bodovat, nemohl si dovolit žádný výpadek, kdy tlak byl obrovský,
jsme dokázali doslova nemožné. Družstvo ve složení Daniela Cahová,
Marie Klvaňová a Luděk Šilhavý skončilo na 2.místě a to jen o 6 bodů
za vítězným Německem. Je třeba říci, že o vítězství Německa
rozhodla stopa jejich posledního reprezentanta, který k naší smůle
podal excelentní výkon, čímž nám Němci sebrali titul MS
v družstvech. Nechali jsme za sebou takové giganty jako Itálii,
Švédsko, Finsko, Rusko i Česko II. Výsledek je o to cennější, že jsme
byli jen tři oproti jiným, kteří měli vždy 6-ti členná družstva.
Tento super výsledek v družstvech jsme potvrdili i
v jednotlivcích, kdy náš reprezentant Luděk Šilhavý po super výkonu
s Harlekýnem získali nejvíc bodů a stali se po zásluze Mistry světa,
Marie Klvaňová s Viktorí skončily na 8. místě a Daniela Cahová
s Josefínou skončily jedenácté. Jakou radost jsme všichni měli
nemusím líčit. Byli jsme rádi, že nás přijela povzbudit spousta přátel,

členové klubu i rodinní příslušníci. Všichni společně jsme pak
prožívali velkou radost.
Já osobně jsem byl rád, že tento úspěch se dostavil v době, kdy
naše reprezentace byla složena z členů, kteří jsou vzornými
reprezentanty po řadu let, slušnými lidmi a vzorem pro případné další
členy naší reprezentace, za což jim tady veřejně děkuji.
Když už jsem u výcviku musím připomnět, že každý druhý rok
jsme pořádali M ČR ve výkonu.Vzhledem k tomu,že jsme museli
opustit pro pořádání těchto akcí příjemné prostředí ve Velkých
Němčicích, kdy náš člen p.Nekvapil zrušil členství v našem klubu a
nebyl ochoten tuto akci dál pořádat, našli jsme náhradní řešení zde u
nás v areálu, kdy proběhne tato akce i letos.
Co se týká výstav, vzhledem k tomu, že účast na našich
výstavách byla neutěšená, společně jsme se tady dohodli, že budeme
pořádat jednu klubovou výstavu se zadáním titulu KV a ob rok
výstavu speciální. Naší snahou bylo přilákat do výstavních kruhů co
nejvíce vystavovatelů a tak jsme zajišťovali zahraniční rozhodčí
z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska, Srbska, Chorvatska, vždy
odborníky na plemeno. Od roku 2009 pořádáme speciálku jako
DOBRMAN SHOW spojenou s kousáním, o nejlepší obranáře a
následně COMBI vítěze speciální výstavy.
Účast vystavovatelů se nezvýšila ani spojením Klubové výstavy
a M-ČR ve výkonu do jednoho víkendu. Pořádáním takto spojených
akcí se „zvýšila „ pouze náročnost práce pro výbor a pořadatele při
zajištění této dvoj akce, proto bylo následně od tohoto projektu
upuštěno.
Byli jsme nuceni stanovit spodní hranici pro pořádání výstav a to
30 přihlášených vystavovatelů. S účastí na těchto akcích se potýkáme
celých osm let. Pro letošní rok zkoušíme opět novinku a to rozhodčí –
odborníky na plemeno, ale z Česka. Takže Speciálku posoudí paní
MVDr. Lupečková a Klubovku p.Řehánek.
Co říci závěrem, je všeobecně známo jak je to s účastí
dobrmanů na ostatních typech výstav, kdy malé počty dobrmanů řeší
pořadatel tím, že dobrmany posuzují rozhodčí, kteří mají aprobaci na
celou II.skupinu FCI. No a podle toho to také vypadá. Domnívám se,
že jste se o tom někteří přesvědčili včetně mně. Pejsek je pěkný,

veselý, panu rozhodčímu se líbí proto vyhrál, že má dalších 5
nedostatků se neřeší.
Taky mi vadí další věc a to nový systém posuzování, má-li
rozhodčí posoudit více jak 80 psů v kruhu. Než se vzpamatujete máte
VD 2 a jste z kruhu venku. Psi nastoupí do kruhu, rozhodčí prohlédne
zuby, koule, nechá vás postavit psy, určí pořadí. Když jste v kruhu 3,
jste venku za 30 vteřin. Posudek se neřeší, dostanete kartičku s VD 2 a
nazdar. To vše za l500 Kč. Tomu říkám byznys. Už by měl někdo
pořadatelům takových akcí vysvětlit, že to dělají pro lidí a jejich
zvířata, né naopak. Jasně dávají najevo, že jim jde jen o peníze a zisk,
nikoliv o vystavovatele. Možná by to mohl být zajímavý diskusní
příspěvek na Valnou hromadu ČMKU.
Tady by si naši členové, potažmo majitelé dobrmanů měli
uvědomit, kde získají kvalitní posouzení svých zvířat a kam jít na
výstavu, zda do klubu nebo jinam. Vždyť klubové akce by měly být
přehlídkou toho, co v klubu máme, kde má každý příležitost srovnat
kvalitu našich zvířat a podívat se na to, jak to s našim chovem vypadá.
Osm let připomínám členům, že účast na těchto klubových
akcích by měla být morální povinností každého člena a svátkem pro
nás všechny k vzájemným setkáním, kontaktům a poznáním jeden
druhého. Pokud se těchto akcí bude účastnit aspoň polovina členské
základny, máme o vystavovatele vystaráno.
Jen několik slov k chovu:
Podařilo se nám splnit to, co jsme si před lety předsevzali :
- začlenit do chovu co největší počet dobrmanů
- obrátit odpovědnost na chovatele, který je odpovědný za to, co
produkuje a „trh“ ať si vybere co chovatel nabízí
- nastavit kritéria bonitace totožné s požadavky bonitace ZTP
- jako jedni z prvních jsme takto splnili výzvu představitelů IDC o
jednotných podmínkách zařazení dobrmanů do chovu v rámci
celosvětové organizace IDC
Zde bych se chtěl chvilku pozastavit a udělat trochu osvěty této
mezinárodně uznávané zkoušce do chovu. V loňském roce i náš klub
uspořádal tuto akci v Čejticích ve výcvikovém středisku pana

Šilhavého za pomoci našich Slovenských přátel, neboť papírová
agenda v tomto směru je šílená.
Akce jsem se zúčastnil i s poradkyní chovu. Tuto akci možno
považovat za velmi zdařilou v příjemném prostředí, což vyjádřil i pan
rozhodčí Killmayer z Německa. Nebylo by od věci v tomto
pokračovat a nachystat naše dobrmany na tuto zkoušku. Zázemí a
prostory na tyto akce máme. Máme i zkušené vycvikáře, kteří jistě
případným zájemcům o tuto zkoušku poradí, jak na to. Odchovy po
takto bonitovaných rodičích mají otevřenou cestu do zahraničí a je
faktem, že zájemci o štěňata ze zahraničí vesměs tuto bonitaci rodičů
požadují.
Nyní k dalším okruhům naší práce.
Za doby našeho společného působení jsme zrušili ZPRAVODAJ,
jeho vydávání bylo otázkou práce jednoho člena, nikdo nechtěl
spolupracovat, ztrácel na aktuálnosti. Nabyl proto internetovou
podobu prostřednictvím webových stránek. Podařilo se rozjet
internetové stránky a veškeré aktuální záležitosti včetně chovatelských
jsou zde uvedeny. Stránky jsou přehledné, dobře se v nich orientuje a
každý kdo má zájem, si zde dohledá co potřebuje. Jeden nedostatek
zde spatřují a to ten, že jsme neurčili osobu, která by se starala jen o
doplňování nových informací na stránky, pokud možno okamžitě.
Nemůže to dělat každý, ale jen jeden s přístupem na stránky a hlavně
ten kdo tomu rozumí a má na to čas a bude za to zodpovědný.
Doposud to dělali 2 členové výboru a nebylo to pravé ořechové.
Opatření je připraveno pro nový výbor. Je však třeba podotknout, že
ani aktivita od členské základny, prezentovat se na stránkách, nebyla
žádná. Přesto, že je zde prostor v rubrice činnost a úspěchy našich
členů, nikdo mimo mě ke zveřejnění nic neposlal. Hlavně, že na
„fejsbuku“ se realizují skoro všichni.
Pro ty, kteří internet nemají nebo s nim neumí, jsme každoročně
vydávali informátor. Jde o materiál, který dostal každý člen poštou.
Měl za úkol posloužit k plné informovanosti o hlavních akcích klubu,
možnost zaplacení členských příspěvků složenkou.
Domnívám se, že jde o dobrý materiál, kdy žádný člen se nemůže
vymlouvat na to, že o důležitých věcech nevěděl, že neví na koho se

obrátit, nebo kdo jaký má telefon. Letošní informátor zatím nevyšel,
neboť jsou před námi volby a jde nám o to, aby byl plně aktuální.
Co se nám v loňském roce nepodařilo, bylo zpracování a vydání
klubové ročenky. Se zpracováním a vydáním této nás oslovila slečna
Skopalová, se kterou jsme se dohodli na podmínkách za jakých je
ochotna tento materiál zpracovat a vydat. Bohužel se tak nestalo. Je
potřeba si však říci, že získat, zpracovat, sladit veškeré podklady, aby
odpovídaly realitě, vyžaduje spoustu práce, času a vzájemné
spolupráce tvořitelů tohoto materiálu. Zde to nějakým způsobem
zaskřípalo a ročenka nevyšla. Nehodlám nikoho obviňovat kdo co
zavinil, či neudělal. Snaha vytvořit dobrou věc prostě nevyšla. Snad se
příště podaří. Proč se tak stalo si můžeme rozebrat v diskusi.
Za dobu našeho působení a to v roce 2008 jsme společně řešili
velmi důležitou otázku případného spojení obou klubů dobrmanů
v rámci ČR. Jak jsme rozhodli vidíte a můžete posoudit sami. Bylo to
rozhodnutí velice důležité, aniž si to mnozí uvědomují. Zavazovalo
výbor k aktivní činnosti pro klub, netlačit se zbytečně do problémů,
které tu už jednou byly. Jsem přesvědčen o tom, že společně jsme
rozhodli dobře a stanovili tak další cestu MSDK.
Jsem rád, že se nám také podařilo rozhýbat naši členskou základnu
v aktivitě na pořádání akcí pro naše členy. Ať to bylo již vzpomínané
ZTP p. Šilhavý, tak v letošním roce akce připravované p.Kadeřábková
– výběrák na MS ve výkonu ve Švédsku, p.Cahová – Speciální
výstava + bonitace.
Jakákoliv aktivita, či námět v tomto směru, udělat něco pro ostatní
je vítána a najde plnou podporu výboru.
Vážení přátelé,
ještě se musím zmínit o dvou akcích, důležitých pro celou naší
kynologii. Jedna už proběhla v měsíci prosinci 2014, kdy jsem se jako
delegát za náš klub účastnil VII.sjezdu ČKS v Praze. Také zde
proběhla volba nových funkcionářů ČKS na další čtyři roky. Byly
stanoveny směry a cíle činnosti tohoto vrcholného orgánu České
kynologie, který zastřešuje i náš klub, kde jsme vedeni jako kolektivní
člen.

Je potěšitelné, že i dobrmankáři zde byli úspěšní. Tak první se
pochlubím já, neboť za 20 let práce v různých kynologických funkcích
od ZKO, přes kraj až Prahu jsem obdržel „Zlatou plaketu ČKS za
zásluhy o rozvoj kynologie. Současně tuto plaketu obdržela pí.
MVDr.Brožová.
Do předsednictva a funkce zástupce chovatelských klubů byla
zvolena navrhovaná předsedkyně Dobrman klubu ČR
MUDr.Bočanová.
Rovněž tak naše členka MVDr.Glisníková byla zvolena do
výcvikové komise ČKS pro práci s rozhodčími z výkonu.
Druhá důležitá akce proběhne rovněž v Praze a sice koncem měsíce
března VH ČMKU. Vzhledem k tomu, že delegáty bylo nutno hlásit
již koncem roku, byl jsem výborem pověřen tuto Valnou hromadu
absolvovat. Závěry a důležité informace předám novému výboru.
Co čeká náš klub v nejbližších dnech a měsících.
Prvořadým úkolem je stabilizovat práci nově zvoleného výboru
MSDK. Převzetí funkcí, upřesnit jednotlivým členům výboru pracovní
náplň a začít pracovat na přípravě akcí naplánovaných na rok 2015.
Na závěr volebního období bych chtěl poděkovat všem bez rozdílu,
i těm, co nepracovali zrovna ve volených funkcích. Velice dobře vím,
že není jednoduché vykonávat v dnešní době jakoukoliv činnost na
úkor zaměstnání, rodiny i sebe sama.
Zvláštní poděkování směřuji všem pořadatelům klubových akcí.
Zejména někteří z nich uspořádali akce na takové úrovni, že se staly
kynologickým svátkem.
Děkuji i všem našim příznivcům, kteří nám byli nakloněni,
pomáhali a fandili nám.
Přátelé, přeji Vám, aby závěry z dnešní výroční členské schůze
vedly k všeobecné spokojenosti, abyste měli šťastnou ruku při volbě
nového výboru MSDK.Věřím, že ti, co souhlasí s kandidaturou, to
myslí skutečně vážně v zájmu a ku prospěchu nás všech.
Doufám, že každý z Vás si z této stručné zprávy udělal aspoň
trochu úsudek, jak výbor potažmo klub v uplynulém období pracoval.

Jednotliví členové výboru doplní moji zprávu o konkrétní čísla a
fakta.
Vážení přátelé, přeji nám všem, abychom společně zažili co nejvíce
krásných chvil, dovedli se radovat z úspěchu našich členů.Vždyť
máme všichni společně jednu lásku a to je dobrman.
Děkuji za pozornost
Jan Růžička

