ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHHMO Z.S.
31. 3. 2019, PITKOVICE
Na zahájení schůze přítomno 66 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
Volba pracovního předsednictva
přítomní členové výboru
Návrhová komise
R. Duda, P. Latinová Mičulková, L. Svobodová
Mandátová komise a skrutátoři
A. Brůžková, J. Kopřiva, H. Svobodová

Hlasování:
66 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO. Návrh byl přijat.
2)
P. Novotný převzal řízení schůze a předal slovo Z. Veselé, která přítomné seznámila
s programem. Program byl přednesen tak, jak byl uveden ve Zpravodaji, a předložen ke schválení:
Hlasování:
66 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO. Návrh byl přijat.
3)
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je v 10:30 přítomno 66 členů
s hlasovacím právem. Pro případ později zapsaných členů bude počet upraven. Hlasovat budou moci
zapsaní členové, kteří budou přítomni v sále v době hlasování.
4)
Zprávy funkcionářů
a)
Předseda klubu P. Novotný
Úplná zpráva předsedy uvedena ve Zpravodaji. Předseda děkuje členům výboru za práci, členům za
reprezentaci klubu a klubových plemen. Zve všechny na letošní klubové akce.
Dále členy informuje o odstoupení členů výboru: poradce chovu HO p. R. Dudy a výcvikáře M.
Blažka. Informuje, že na včerejším jednání se výbor dohodl, že nebude kooptovat nové členy do
výboru, a to z ekonomických a personálních důvodů. Funkci poradce HO bude nově vykonávat
J. Kopřiva a funkci výcvikáře bude vykonávat P. Latinová Mičulková. Děkuje odstupujícím členům
výboru za jejich práci pro klub.
b)
Jednatelka Z. Veselá
Zpráva jednatele uvedena ve Zpravodaji. Jednatelka děkuje všem účastníkům klubových akcí za
příjemnou atmosféru, která na akcích v loňském roce panovala. Vyzývá členy k aktivní účasti na
klubových akcích. Dále všem děkuje za výpomoc při provozu klubu, webových stránek a Zpravodaje.
Všechny členy zve na klubové akce v roce 2019. Také apeluje na svědomí každého chovatele a žádá o
toleranci a slušnost v odvětví kynologie.

Informuje ohledně letošního Zpravodaje. Prosí o shovívavost v případě chyb a nedostatků. Omlouvá
se za chyby v tabulkách ze zkoušek a dává návrh k zamyšlení, jakým způsobem by do budoucna
mohla být tato data zpracovávána.
c)
Poradce chovu NDO, PP, SHO R. Duda
Zpráva za loňský rok uvedena ve Zpravodaji.
Chov v roce 2019:
NDO: vydáno 14 doporučení ke krytí. Nakryty 2 feny. 1 vrh štěňat v CHS Vives Bohemia: fena Vinnie
Stella Venandi byla kryta zahraničním psem Banjok Menti Lucas. Odchováno 10 štěňat - 7psů a 3
feny. Úhyn chovného psa Berta z Koldínského lesa. V chovu máme celkem 26 psů. Zařazená nová
chovná fena Cedra z Lišova ČB. V chovu máme 34 fen.
PP: vydány 3 doporučení, z toho 2 náhradní. Nakrytá 1 fena, zahraničním psem.
Oznamuje svou rezignaci na funkci a informuje o nápomoci nastupujícímu J. Kopřivovi.
d)
Poradkyně chovu MOD a MOK S. Lepičová
Zpráva za loňský rok uveden ve Zpravodaji.
Chov v roce 2019:
MOK: od začátku roku k 30. 3. 2019 bylo vydáno 42 KL a ve 12 vrzích se narodilo 91 štěňat - 48 psů
a 43 fen
Psi, kteří působili letos v chovu:
Čeští: BB King Campo Stellare, Orion Jantar Devil, Mordag z Panských lesů, Kronos Vives Bohemia,
Izrael Vives Bohemia, Aladár Danitty, Benigno Beauty of Fire.
Zahraniční: Feketicsi Vadász Gyoztes, Avar Rusty Diamond, Abravittoriya Amadeus, Ramzis Mažas
Brolis.
MOD: Vydány 3 krycí listy, narozen 1 vrh - 8 štěňat, 4 feny a 4 psi.
Psi, kteří působili letos v chovu: Falko ze Slezka.
Poradkyně chovu dále upozorňuje, že stále platí, že po psovi mohou být 4 vrhy za rok. Majitelé
chovných psů toto musí hlídat. Dále opět apeluje na včasné dodávání dokumentů. Do 8 dní hlášení
vrhu po krytí a do 14 ti dnů hlášení vrhu po narození štěňat.
e)
Výcvikář M. Blažek
Přivítal přítomné, upozornil je na svou zprávu ve Zpravodaji, kterou vzbudil vlnu emocí. Kladných i
záporných. Nějaké reakce dostal osobně, jiné písemně. Informuje, že k návrhu výboru ohledně
zadávání titulů CACT na zkouškách přišel jeden protinávrh. Protinávrh bude projednáván jako další
bod programu.
Dále zve všechny přítomné na XXV. Memoriál Prof. Jaroslava Svobody a na další akce.
f)
Ekonom a matrikář H. Svobodová
Informuje o konečném výsledku hospodaření, kdy celkovou ztrátu 7881,46,-Kč nehodnotí záporně.
Podrobná zpráva uvedena ve Zpravodaji. Informuje o hospodaření na klubových akcích, o tisku
brožur a nakoupení čteček čipů. Předkládá účetní závěrku. Sděluje, že aktuálně má klub 480 platných
členů a 33 čestných členů. Informuje, že čestné členství vzniká rokem, kdy člen oslaví 70té
narozeniny.
Dále hovoří o možnosti investice do vzniku nových webových stránek klubu, které by neměly pouze
informativní charakter, ale součástí webu by bylo uživatelské rozhraní, s možností aktualizací údajů o
chovných psech, fenách, chovatelských stanicích apod. Ušetřilo by se mnoho práce členům redakční

rady, členům výboru, poradcům chovu a ušetřilo by se především na poštovném. Mnoho věcí by se
dalo řešit na elektronické bázi. Vysvětluje jednotlivé principy a možnosti funkcí webu.
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je přítomno 66 členů, 11:15.
P. Novotný dává hlasovat o schválení hospodaření klubu za rok 2018 a stavu matriky za rok 2018.
Hlasování:
65 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
g)
Správce majetku J. Kopřiva
Informuje o stavu majetku. O nových nápadech a realizacích propagace klubu. Informuje o pořízení
mysliveckých klubových bol a klubových odznaků a o jejich ceně. Uvádí, že propagační materiály jsou
používány i jako ceny na klubových akcích.
h)
Předseda chovatelské rady V. Veselý
Děkuje za slovo. Úplná zpráva uvedena ve Zpravodaji. Informuje o bodu programu schůze o doplnění
podmínek chovnosti pro MOK a o tom, proč se tyto podmínky doplňovaly. Říká, že CHR se zabývala
několikrát žádostí o výjimku o uchovnění psa/feny. Jednalo se o vynikající jedince MOK, kteří
mnohokrát byli schopni uspět v mezinárodní konkurenci na zkouškách typu Field Trial. Uvádí, že
tímto by se vyšlo vstříc těmto členům. Toto doplnění podmínek chovnosti vychází z podmínek
chovnosti u NKO. Dále mluví o tom, že tyto podmínky jsou se dají v budoucnu doplnit o to, že jeden
z těchto trialů by měl být klubový.
5)

Zpráva DR

Přednáší A. Brůžková. Zpráva DR uvedena Zpravodaji. Vyřizuje omluvu a pozdravy od předsedy
M. Škrdlíka a místopředsedy MVDr. J. Dvořáka. Navazuje na zprávu V. Veselého o nutnosti doplnění
podmínek chovnosti. DR souhlasí a podporuje tento návrh. Dále kladně hodnotí práci výboru a
pořádání akcí. Informuje, že veškeré stížnosti byly vyřešeny. Komentuje různé zájmy jednotlivých
kynologů, spojení zájmů a společného koníčka.
6)

Ocenění členů Klubu

Osobností KCHHMO se stal p. Luděk Müller. Krátce na tuto kynologickou osobnost vzpomíná
P. Novotný a prosí o tichou vzpomínku.
P. Novotný přenechá slovo M. Blažkovi, který předává ocenění klubu.
Čestné uznání: Zdeněk Adamovský (přebírá P. Novotný)
Vůdce roku: Petr Patočka
Psi roku:

MOK C-Chilly Via Lucis – P. Zoubek
MOK Ballantine Damshca Aponivi – P.Slavík (přebírá Z. Galásková)
NDO Brix ze Žehuňské kovárny – P.Patočka
NDO Vinnie Stella Venandi – Z. Veselá
PP Raja ze Stražišťských lesů – J. Hrbek
Vůdcovské odznaky:
Zlatý – P. Slavík (přebírá Z. Galásková)
Stříbrný – P. Slavík (přebírá Z. Galásková), K. Novotná (přebírá P. Novotný), J. Demčák (přebírá
S. Lepičová)
Bronzový – A. Veselíková, I. Růžičková
P. Novotný popřál všem účastníkům Nominační soutěže 2019 hodně štěstí.
7)
Schválení plánu činnosti a hospodaření klubu na rok 2019
H. Svobodová přednesla plán akcí tak, jak byl uveden ve Zpravodaji. Předseda dává hlasovat o
schválení plánu akcí.
Hlasování:
66 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
H. Svobodová přednáší návrh, že výbor klubu zajistí realizaci nového webu KCHHMO v nákladu do
150000,-Kč. Tato položka by byla zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Hlasování:
59 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
H. Svobodová přednáší návrh rozpočtu na rok 2019 doplněný o položku na pořízení webových
stránek.
Hlasování:
59 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
8)
Schválení doplnění Provozního řádu o pravomoci a úkoly funkcionářů.
Předseda dává slovo L. Svobodové. L. Svobodová seznamuje členy s návrhem výboru o doplnění
Provozního řádu KCHHMO, který byl předložen členům ve Zpravodaji a byl úkolem výboru z minulé
ČS.
Hlasování:
66 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
9)

Schválení doplnění podmínek chovnosti pro plemeno MOK a variantu s FT

Předseda předává slovo Z. Veselé, která předčítá návrh výboru, tak, jak byl uveden ve Zpravodaji.
Stávající podmínky chovnosti MOK budou doplněny o alternativu (červeně):
MOK

PES

FENA

Výstavy

velmi dobrý

velmi dobrá

Zkoušky PZ (II.c, nos 4) + ZV (II.c) + SZVP (II.c)
nebo LZ (II.c)
nebo
MJM (II.c, nos 4), MJS (II.c, nos 4)
nebo VZ (II.c, nos 4)

PZ (II.c, nos 4) + ZV (II.c) nebo SZVP (II.c)
nebo
MJM (II.c, nos 4), MJS (II.c, nos 4) nebo VZ (II.c,
nos 4)
nebo

nebo
ZV II.c nos 4 + 2x NFT nebo MFT (jarní, letní
ZV II.c nos 4 + 2x NFT nebo MFT (jarní, nebo podzimní; nikoliv však v kategorii Derby),
letní nebo podzimní; nikoliv však v
nejméně 1x hodnocení výborně (excelent) a 1x
kategorii Derby), nejméně 1x
velmi dobře (trés bon) + zkouška nebo soutěž,
hodnocení výborně (excelent) a 1x
kde je více jak jednou v průběhu zkoušek
velmi dobře (trés bon) + zkouška nebo hodnoceno přinášení (PZ, ZVP apod.)
soutěž, kde je více jak jednou v
průběhu zkoušek hodnoceno
přinášení (PZ, ZVP apod.)

DKK

nejvýše 2/2

nejvýše 2/2

Výběr
do
chovu

kandidát chovu

kandidát chovu

Připomínky:
MVDr. Fr. Šimek komentuje návrh, kdy on, jako nestor klasické kynologie, upozorňuje na dobu,
která se mění. Že v reglementu FCI je uveden ohař jako pes pro polní práci. Všestranného ohaře
máme v ČR dle mysliveckých tradic. Toto doplnění podmínek podporuje a nepodporuje dělení
plemene na trialové či všestranné ohaře. Volbu by vždy nechal na držiteli jednice. MVDr. Fr. Šimek
podporuje variantu, aby jeden z FT byl organizovaný naším klubem.
J. Navrátil – komentuje, abychom se zamysleli nad tím, že lovecký pes by měl být především
využitelný pro myslivost.
V. Veselý – souhlasí s využitím psa pro myslivost a lov. Uvádí, že toto doplnění podmínek chovnosti
není pro všechny, ale pro zlomek členů, kteří se FT práci věnují. Toto doplnění bude znamenat, že
umožníme členům, kteří se tomuto odvětví věnují, aby bez udělování výjimek mohli v této práci
pokračovat a jejich činnost byla klubem podpořena.

Předseda dává hlasovat o návrhu na doplnění podmínek chovnosti, tak, jak byl uveden ve
Zpravodaji.
Hlasování:
48 PRO, 4 PROTI, 9 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
9)
Schválení metodiky pro udělování souhlasu se zadáváním CACT ostatním
pořadatelům zkoušek a soutěží.
Předseda předává slovo M. Blažkovi, který předčítá návrh výboru, tak, jak byl uveden ve Zpravodaji.
„Udělování titulu CACT bude schváleno na zkouškách vyššího typu (VZ, memoriály, soutěže,
dvoudenní zkoušky), nebude schváleno na samostatných ZV a PZ.“
A. Kopřivová prezentuje přijatý protinávrh, který obdržel výbor klubu dne 15. 3. 2019 a byl
zveřejněn na klubovém webu.
Připomínky:
M. Blažek - komentuje návrh. Uvádí, že tuto debatu rozpoutal především on sám. Upozorňuje na
špatnou úroveň zkoušek pořádaných některými ostatními kluby chovatelů ohařů, o jejich
nekorektním a velmi benevolentním posuzování. Apeluje na svědomí našich členů a vůdců a
nesnižování cennosti titulů ze zkoušek. Uvádí, že na klubových akcích si můžeme úroveň pohlídat.
L. Svobodová – komentuje připomínky M. Blažka, že by klub měl dělat servis členům. Upozorňuje,
že ne všechny zkoušky jsou špatné, a ne všechny jsou dobré. Připomíná, že pro titul Interšampion je
nutné absolvovat zkoušku se zadáním titulu CACT, a že mnoho lidí tuto zkoušku přihlásí jen pro tento
účel.
Z. Veselá – nabádá členy, aby nedegradovali tituly a zachovali úroveň a váhu titulu šampion práce.
A. Kopřivová – předkládá, že ze 4000 narozených štěňat mok bylo 12 šampionů práce. Že se jedná
o možnost vůdců své jedince odprezentovat, a že nepovolením titulů tuto možnost klub omezí.
P. Novotný – Proč nenaplníme naše klubové zkoušky?
V. Veselý – upozorňuje na to, že šampion práce by měl být něco TOP. Že šampion práce by měl
opravdu znamenat kvalitu. Mluví o tom, že není nutné ihned chtít tituly. Že je důležité se psem
pracovat a podpořit naše klubové akce.
J. Navrátil – postrádá v této debatě základní směr, a to psa pro výkon práva myslivosti. Neví o tom,
jestli je tento boj o „tituly“ nutný. Přeje si psa pro myslivost.
Š. Kolářová – souhlasí s V. Veselým a hovoří o tom, že nemáme zapomínat na poslání klubových
plemen jako ohařů.
V. Řezáč – se dotazuje na to, jak se tituly CACT zadávaly dříve? M. Blažek odpovídá, že dříve se
souhlasy se zadáváním titulu CACT zadávaly automaticky.
Předseda dává hlasovat o protinávrhu ohledně zadávání titulu CACT tak jak byl obdržen a zveřejněn
na webových stránkách a přednesen A. Veselíkovou.

Hlasování:
19 PRO, 40 PROTI, 4 ZDRŽEL SE. Návrh nebyl přijat.
Předseda dává hlasovat o návrhu ohledně zadávání titulu CACT tak jak byl uveden ve zpravodaji
a přednesen M. Blažkem.
Hlasování:
40 PRO, 19 PROTI, 5 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
9)
1)
2)

3)

4)

5)

Různé, diskuze
P. Patočka – děkuje za ocenění klubu a výboru a za práci R. Dudy a M. Blažka.
P. Novotný – také děkuje výboru klubu. Děkuje všem, kteří se starají o agendu a Zpravodaj,
který hodnotí na vysoké úrovni. Těší jej, že tato schůze probíhá v klidu a v přátelském
duchu a je ku prospěchu našich klubových plemen.
MVDr. Fr. Šimek – je rád za atmosféru, kladně hodnotí Zpravodaj i brožury. Komentuje
rozdělování plemen na jednotlivé skupiny příznivců různých typů zaměření jejich majitelů.
Uvádí, že pochvalu si zaslouží všichni, kteří mají výsledky v reprezentaci u nás i v zahraničí,
ať už je to v jakémkoli odvětví kynologie. Hovoří o tom, že váha titulů byla dříve jiná, a že
devalvace titulů jak z práce, tak z exteriérů bohužel je trend dnešní doby. Ale neděláme to
přece jen pro tituly, ale pro zušlechtění chovu. Prosí, abychom to nedělali pro tituly, ale i
pro setkání s lidmi.
J. Navrátil – opět by byl rád za ozvučení na schůzích, abychom mohli hlasovat o tom, co
slyšíme. Dále hovoří o tom, že je rád za kladné hodnocení a poděkování ve Zpravodaji za
organizaci loňského MJM. Hovoří o výběru terénů a o tom, že je nutné být k sobě nároční a
ne si vše ulehčovat. Rád by, aby kynologie nebyla jen o penězích.
L. Svobodová – zve všechny na Sdruženou výstavu v Zákupech, která bude 10. 8. 2019
v Zákupech. Bude to výstava 3 chovatelských klubů s účastí 5ti rozhodčích, z toho 4
zahraničních. Zákupům bude předcházet Field Trial v Jablonném.

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. A provolává lovecké kynologii a
klubovým plemenům Zdar.

Zapsala Zuzana Veselá, jednatelka klubu

