ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHHMO Z.S.
18. 3. 2015, PRAHA - PITKOVICE
Na zahájení schůze přítomno 39 členů.
Předseda klubu P. Novotný zahájil schůzi a přivítal přítomné.
1)

Předseda přednáší návrh pracovních komisí na ČS:
Řídící ČS
P. Novotný
Zapisovatel
Z. Veselá
Ověřovatele zápisu
R. Duda, H. Svobodová (doplněno zpětně)
Volba pracovního předsednictva
přítomní členové výboru
Návrhová komise
Š. Kolářová, P. Latinová Mičulková, L. Svobodová
Mandátová komise a skrutátoři
A. Brůžková, J. Kopřiva, L. Kvapilová

Hlasování:
39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
2)
P. Novotný převzal řízení schůze a předložil ke schválení program schůze tak, jak byl uveden
ve Zpravodaji.
Hlasování:
39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
3)
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je přítomno 39 členů
s hlasovacím právem. Pro případ později zapsaných členů bude počet upraven.
4)
Zprávy funkcionářů
a)
Předseda klubu P. Novotný
Úplná zpráva předsedy uvedena ve zpravodaji. Předseda děkuje členům výboru za práci, členům za
reprezentaci plemen a gratuluje všem jubilantům.
b)
Jednatelka Z. Veselá
Zpráva jednatele uvedena ve Zpravodaji. Jednatelka informuje členy ohledně úspěšného uvedení
KCHHMO do souladu s NOZ. Dále děkuje všem za výpomoc při provozu klubu, webových stránek,
zpravodaje apod. Všechny zve na klubové akce v roce 2017.
Informuje ohledně grafiky zpravodaje, kdy tiskárna zaslala zpravodaj s nekvalitními (černými)
fotografiemi. Byla vyjednána sleva. Dále prosí o shovívavost při chybách a nedostatcích. Zpravodaj
musí vzhledem k uzávěrkám být graficky zpracován za velmi krátkou dobu.
Ohledně webových stránek informuje o postupném vylepšování a děkuje členům RR a dalším
nápomocným. Žádá členy o shovívavost ohledně aktualizace chovných karet.
c)
Poradce chovu NDO, PP, SHO R. Duda
Zpráva za loňský rok uvedena ve zpravodaji.

Chov v roce 2017: nakryta 1 fena SHS, 1 fena PP. U NDO vystaveno 10 doporučení ke krytí, nakryto
7 fen, 3 vrhy narozeny, 1 fena nezabřezla. U NDO nově uchovněna fena Ela ze Žamberských vrchů.
Několik fen vyřazeno. Upozorňuje na problém s povahami a prosí chovatele o soudnost při zařazování
jedinců do chovu.
d)
Poradkyně chovu MOD a MOK S. Lepičová
Zpráva za loňský rok uvedena ve zpravodaji.
S. Lepičová souhlasí s R. Dudou. Zaslat žádost stačí i e-mailem, ale včetně všech náležitostí. Při
uchovnění feny a současné vyřízení krycího listu jsou nutné všechny náležitosti.
Upozorňuje na včasné žádání o krycí listy. Dále důrazně žádá o včasné a kompletní zasílání
potvrzení o krytí a hlášeních vrhů.
Chov v roce 2017: vydáno 21 krycích listů MOK a narozeno 10 vrhů MOK. Celkový počet je 65 štěňat
z toho 26 psů a 39 fen. Vrhy MOD a STA zatím nebyly narozeny nebo hlášeny. Psi, kteří na základě
zaslaných dokladů v roce 2017 zasáhli do chovu: Askii Damashca Aponivi, Aplaus Cocco Lotte, Bax
Hostýn Hunter, Bastien Vives Bohemia, Fram Tajemství Karpat, Hudson Danitty. Ze zahraničí: Porter
Peperoni Team, Hookside Odin, Aiden z Gessayovho chotára, D´Hunter z Vodného Mnoho vrhů se
narodí v blízkém období.
e)
Výcvikář M. Blažek
Informuje, že v loňském roce opět problémy se zasíláním soudcovských tabulek. Situace byla
urgována. Část tabulek došla těsně před tiskem. Dodatek vložen do zpravodaje.
Ve zpravodaji a v Myslivosti jsou mylné informace. Opravuje, že klubové zkoušky vloh 8. 5. 2017
jsou pod OMS Kladno v místě Rakovník, nikoli pod OMS Rakovník. Za chybu se omlouvá.
Informuje o tom, že nově budou pořádané čtyři field-trialy, na které členy srdečně zve. Dále zve na
veškeré klubové akce. Akce uvedeny ve zpravodaj na zadní straně obálky. Upozorňuje, že MJS není
v srpnu, ale v září. Bylo mylně uvedeno ve zpravodaji. Informuje o PZ 2. 9. 2017 s titulem CACT na
okrese Prachatice.
Žádá členy o nabídku možnosti organice Klubových zkoušek v roce 2018.
Informuje členy o vůdci roku, o vůdcovských odznacích, o psech/fenách roku. (viz níže)
Dále přeje mnoho úspěchů, přátelskou atmosféru při setkání na klubových akcích.
f)
Ekonom a matrikář L. Kvapilová
Lada Kvapilová se představila a upozornila na zprávu bývalého ekonoma Jaroslava Sajbota
ve zpravodaji a informovala o přijetí nových 21 členů.
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je přítomno 41 členů, 11:00.
P. Novotný dává hlasovat o schválení hospodaření klubu za rok 2016 a plánu hospodaření pro rok
2017. 39 členů je PRO, 0 členů PROTI, 2 členové se ZDRŽELI. Návrh přijat.
4)

Schválení změn ve výboru od Konference klubu 19. 3. 2016

Předseda P. Novotný informuje o změnách ve vedení Klubu. Po rezignaci zvoleného předsedy
MVDr. Fr. Šimka byl na jeho pozici P. Novotný a na pozici místopředsedy J. Kopřiva.

Po rezignaci ekonoma a matrikáře J. Sajbota byla na jeho doporučení a doporučení DR navržena na
kooptaci do výboru p. Lada Kvapilová, která byla po hlasování výboru kooptována a následně zvolena
na pozici ekonoma a matrikáře.
11 člena výboru výbor kooptovat nedoporučuje z ekonomického hlediska. Ušetření výdajů a snazší
svolání jednání výboru.
Současné složení vedení Klubu:
Výbor:
předseda klubu
místopředseda klubu
jednatel
ekonom a matrikář
výcvikář
poradce chovu HO
poradce chovu MO, STA
členové výboru

Dozorčí rada:
předseda DR
členové DR

předseda chovatelské rady
předseda redakční rady
správce majetku

P. Novotný
J. Kopřiva
Z. Veselá
L. Kvapilová
M. Blažek
R. Duda
S. Lepičová
P. Latinová Mičulková
H. Svobodová
L. Svobodová
M. Škrdlík
A. Brůžková
MVDr. Jiří Dvořák
V. Veselý
Z. Veselá
J. Kopřiva

Připomínky:
A. Kopřivová komentuje rezignaci ekonoma a matrikáře, kdy upozorňuje na své korektní jednání vůči
Klubu a komunikaci s ním. P. Novotný vysvětluje, že rezignace ekonoma nemá souvislost konkrétně
s její osobou, ale situací jako celkem.
Z. Galásková přednáší protinávrh ohledně možnosti kooptace 11tého člena výboru. Namítá, že výbor
by měl pracovat v 11 ti členech. Probíhá diskuze.
Hlasování:
P. Novotný dává hlasovat o tom, kdo je PRO kooptaci jedenáctého člena výboru. PRO 17, PROTI 18.
ZDRŽEL SE 4. Návrh nebyl přijat.
Opětovně se hlasuje o výše uvedeném obsazení funkcí. PRO 22, PROTI 9 a ZDRŽEL SE 9. Návrh přijat.
6)

Zpráva DR

Přednáší A. Brůžková. Zpráva DR uvedena zpravodaji. Vyřizuje pozdravy od předsedy M. Škrdlíka.
Informuje o kontrolní činnosti DR

7)
Ocenění členů Klubu
Vyznamenání ČMMJ II. stupně bylo uděleno MVDr. Jiřímu Dvořákovi. Omluven. Předá S. Lepičová.
Čestné uznání KCHHMO uděleno MVDr. Miroslavu Kalichovi a MVDr. Jiřímu Dvořákovi. Omluveni.
Předá p. Kalichovi předá P. Novotný. P. Dvořákovi předá S. Lepičová.
Vůdce roku: Jaroslav Trejbal – předáno v zastoupení Zuzana Galásková
Vůdcovské odznaky:
Zlatý – V. Šesták – předáno v zastoupení P. Latinová Mičulková.
Bronzový – L. Gall, Š. Blokeschová, F. Baier, L. Hegrová, P. Slavík, L. Vostrá, R. Palečková
Psi roku:
MOK Jantar z Chlumčanské doliny – P. Slavík – předáno v zastoupení Z. Galásková
MOK Adryn z Pelestrovkých lesů – Z. Matějková – předáno v zastoupení P. Latinová Mičulková
NDO Laky z Fančali – P. Novotný – přebírá ocenění
NDO Bára z Babického žlebu – V. Šesták – předáno v zastoupení P. Latinová Mičulková
PP Raja ze Stražišťských lesů – J. Hrbek – nepřítomen
8)
Schválení plánu činnosti a hospodaření klubu na rok 2017
Výcvikář přednesl plán akcí, tak, jak byl uveden ve zpravodaji s opravou data MJS.
Hlasování:
39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
9)
Schválení provozního řádu klubu a změn v řádu
J. Kopřiva přednáší návrh provozního řádu, tak jak byl uveden ve zpravodaji. Vypichuje změny,
které byly provedeny (viz zápis z jednání výboru klubu 17. 3. 2017).
Připomínky:
A. Kopřivová předkládá protinávrh nezvýšit členské příspěvky. Dále předkládá druhý protinávrh
o nezvýšení ceny pro nečleny Klubu za cenu za VDCH tj. 100,-Kč pro člena i nečlena klubu.
Hovoří V. Veselý ohledně nutnosti podpory členů klubu. Upozorňuje na nutnost podpory členství
Klubu oddělením ceny pro nečleny. Upozorňuje na výše poplatků v jiných organizacích. Na nutnost
podpory.
H. Svobodová předkládá protinávrh na 200,-Kč za VDCH pro členy/nečleny.
Hovoří MVDr. Fr. Šimek ohledně nutnosti postupu podávání protinávrhů. Upozorňuje na náklady
rozhodčích na posuzování a samotné vzdělání. Dále upozorňuje na to, kam lovecká kynologie spěje
a kam směřuje kynologie a nutnost vše platit. Zdůrazňuje důležitost poplatků a financí pro klub a jeho
rezervu. Probíhá diskuze.
Hlasování:
Předseda dává hlasovat o prvním protinávrhu A. Kopřivové. PRO 11, PROTI 27, ZDRŽEL SE 3.
Protinávrh nepřijat.
Předseda dává hlasovat o druhém protinávrhu A. Kopřivové na 100,-Kč za VDCH pro členy i nečleny.
PRO 1, PROTI 30, ZDRŽEL SE 9. Protinávrh nepřijat.

Předseda dává hlasovat o protinávrhu H. Svobodové. PRO 15, PROTI 25, ZDRŽEL SE 1. Protinávrh
nepřijat.
Předseda dává hlasovat o návrhu provozního řádu včetně zapracovaných změn a uvedením dalších
klubových předpisů do souladu s ním.
ČS schvaluje v počtu PRO 26, PROTI 4, ZDRŽEL SE 9. Návrh byl přijat.
Schválený provozní řád je přílohou tohoto zápisu.
Probíhá pauza.
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je přítomno 40 členů, 12:25.
9)
Různé diskuze
Předseda před diskuzí přednesl jednací řád a uvedl pravidla diskuze.
1)
P. Novotný – navazuje na informaci o rezignaci ekonoma a matrikáře. Uvádí, že byly podány
dvě stížnosti ohledně plateb za nadpočetná štěňata. Informuje, že výbor se tuto situaci
snažil rychle řešit i za cenu odstoupení člena výboru.
2)
P. Novotný – akce v roce 2017 jsou povětšinou na Moravě. Je to především kvůli kontrole
nově zaváděných FT. Informuje o možnostech ubytování na FT a následně i na MSJ.
Viz propozice. Honitby pro FT budou v okolí Štěpánova. Zvěř je zajištěna bažantí. Prosí
o možný kontakt na zajištění věře koroptví. MJS – kapacita ubytování je 50-55míst.
Inspirace z úspěšné zábavy při MJM 2016. Snaha o podobně povedenou akci party lidí se
stejným zájmem. Zahájení bude v Litovli na lovecké chatě Doubrava, losování proběhne
na Konírně. Na jednotlivá pracoviště v lese se nemusí přejíždět. V okolí rybníka jsou veškeré
polní a vodní disciplíny. Rákos je náročnější, les se běží v lužních lesích. Hledání na poli
v terénech řepy.
Snaha o střídání MJM mezi Moravou a Čechy. Stejně tak i MJS.
Memoriál L. Černého. – nově zavedené Klubové lesní zkoušky na jeho památku. Snaha o
vysokou úroveň a úspěšné zavedení tradice Putovního poháru.
Nabádání o možnostech výpomoci k zajištění zvěře např. lišek na akce.
3)
P. Novotný – náklady na jednotlivé akce, které spolupořádal, jsou obrovské. Kdyby nebylo
dobrovolníků, známostí apod. a muselo se vše platit, tak rozpočty by byl v řádech 100vek
tisíců korun. Největším nákladem jsou rozhodčí a ubytování.
4)
L. Svobodová – informuje o víkendové akci KCHHMO. Sobotních KPZ pod OMS Česká Lípa.
Nedělní Speciální sdružená výstava v Zákupech, kdy v letošním roce bude sdružen výstava
nejen KCHHMO, NKO, ale i MSKAO. Dále uvádí, že v sobotu probíhá MVP v Mladé Boleslavi.
O rozhodčí a náklady (4 zahraniční) se podělíme s MVP. Rozhodčí nebudou posuzovat
stejná plemena na MVP a SV. Nabádá k oslovení co nejvíce kynologů s plemeny pořádajících
Klubů. Informuje o webových stránkách a propagaci.
5)
M. Blažek - informuje o akci v Kleči. V neděli proběhne samostatná Klubová výstava, které
budou předcházet KZV s titulem CACT.
6)
M. Blažek – informuje o delegování rozhodčích na zkoušky. V každé skupině na Klubových
zkouškách je jeden klubový rozhodčí. Snaha ušetřit na cestovném spolujízdou.
Na zahraniční akce zveme rozhodčí od MO a od hrubosrstých ohařů. Dále připomíná, kdo

7)

8)

9)

má možnost uspořádat klubové akce v roce 2018. Nabádá k tomu, aby ti, kteří mluví
o návrzích na snížení klubových poplatků, zkusili uspořádat klubovou akci. Upozorňuje
na podporu málopočetných plemen.
J. Moškvan – dotaz ohledně propagace klubu i pomocí reklamních materiálů. Odpovídá
Zuzana Veselá, že vzhledem k personálním změnám ve vedení Klubu se pozastavila možnost
do této oblasti investovat. Informuje o zadání úkolu výboru se tímto zabývat. Materiály se
vyberou, zajistí se grafika a snahou bude mít již něco připravené na nadcházející Klubové
akce.
V. Veselý – KZV ve spolupráci OMS Kladno na území okresu Rakovník. Informuje o možnosti
ubytování. Přispívá Z. Veselá, že zkoušky jsou v pondělí ve státní svátek. O víkendu
proběhne na Litoměřicku Nominační soutěž na MRK. Možno spojit v kynologický víkend.
S. Lepičová – VDCH bude i při výstavě v Náměšti na Hané, která bude probíhat v červnu.
Petr Novotný ukončuje diskuzi a prosí návrhovou komisi o přípravu Usnesení.
Petr Novotný ukončuje diskuzi a prosí návrhovou komisi o přípravu Usnesení.

Doplnění:
Předseda zpětně dává hlasovat o ověřovatelích zápisuNavrženi jsou R. Duda, H. Svobodová.
Hlasování:
Předseda dává hlasovat. 37 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
11) Zpráva návrhové komise – schválení usnesení členské schůze
Hlasuje se o návrhu usnesení (přednesen L. Svobodovou) – jednomyslně schváleno. Návrh usnesení
byl přijat.
Hlasování:
Předseda dává hlasovat. 37 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
Schůzi ukončil předseda klubu. Děkuje a účast, kázeň a prezentaci. Těší na setkání na Klubových
akcích a přeje si vyšší účast na členských schůzích.
Zapsala Zuzana Veselá, jednatelka klubu

