Zápis z 8. výborové schůze KCHHMO – 10.11.2019, Skype
Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová, Z.
Veselá
za DR přítomen: A. Brůžková
za DR omluven, MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslaným programem schůze. Program: stanovení
ověřovatele zápisu, usnesení a zapisovatele, došlá pošta, zprávy členů výboru, zpráva dozorčí
rady. Program přijat bez námitek.
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, zpracování usnesení L. Svobodová, jako ověřovatelé
zápisu navrženi: P. Latinová Mičulková, H. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. Došlá pošta:
Dopis A. Veselíkové: ohledně podmínečného výběru do chovu. Feně byl na základě výsledku
VDCH umožněn jeden vrh a jeho následná kontrola, zda zde není patrný přenos vady
hrudníku, díky které byla podmínečně vybrána. Předseda rozeslal došlý dopis, s kterým se
výbor seznámil. K dopisu se jednotlivě vyjadřují členové výboru. Po dohodě výboru bude
dopis předán CHR, která své stanovisko předá výboru do 30. 11. 2019 a výbor bude
informovat po dalším jednání výboru A. Veselíkovou o výsledku rozhodnutí. O závěru
dnešního výboru informuje A. Veselíkovou jednatelka klubu.
Dopis V. Gergely: ohledně tvrzení, že KCHHMO z.s. nedovolil zadat titul CACT NA Memoriálu
J. Dejmka (VZ). Předseda informuje, že dle dohledaných podkladů, náš klub souhlas udělil. V.
Gergely řeší nyní s pořadatelem akce.
4. Zprávy funkcionářů:
Jednatel: informuje o žádosti p. Chrpové o rozšíření aprobace na rozhodčího. Schválenou
žádost předala předsedovi, který ji předá p. Chrpové.
Dále informuje o žádosti zaslané ČMKUna změnu termínu výstavy v Zákupech na 8. 8. 2020.
Ekonom a matrikář:
Nové webové stránky: H. Svobodová informuje o možnosti využít již funkční kostru webu
Klubu chovatelů foxteriérů z.s. Kdy bychom se dostali na nižší náklady (až 1/3náklady), měli
bychom funkční databázi a uživatelskou část webu. Upozorňuje na vlastní zdokonalení
grafiky, možnost plateb na účet přímo z webového rozhraní.
Předseda navrhuje hlasovat o pověření H. Svobodové jednat s tvůrcem webu Klubu
foxteriérů a tento web dále rozvíjet. Výbor jednohlasně souhlasí.
Platby za MJS: dotaz ohledně vrácení startovného za vůdce, který zrušil účast ze zdravotních
důvodů a byl za něj doplněn náhradník. Výbor s vrácením startovného souhlasí.
Ekonom: H. Svobodová informuje o aktuálním ekonomickém stavu klubových financí. Přehled
je přílohou tohoto zápisů.
Noví členové ke schválení. Předneseni matrikářkou. Přílohou tohoto zápisu. Výbor schvaluje
jednomyslně. Informace ohledně aktuálního počtu 485 členů.
H. Svobodová: navrhuje částku 150,-Kč na občerstvení pro komisi a zapisovatele, kteří jsou
účastni VDCH.
Výcvikář:

MJS: veškeré opravy tabulek dořešeny výcvikářkou klubu s vrchním rozhodčím P. Chalupou,
zveřejněn omluvný dopis za vzniklou chybu. Vůdci, kterých se vzniklá chyba týkala,byli
informování.
Zadání CACT: informuje o došlých žádostech klubů o zadání CACT. Seznam bude připraven a
zveřejněn ve zpravodaji a je přílohou tohoto zápisu.
FT Jablonné: termín se přesouvá na 7. 8. 2019 (vzhledem ke změně termínu výstavy
v Zákupech).
Podzimní FT: akce zrušena z organizačních důvodů.
Žádosti o příspěvek na prezentaci klubových plemen: došlo 6 žádostí, někteří dodali i článek.
Výcvikářka upozorňuje na nutnost sjednocení termínů a zpřehlednění termínů a uzávěrek vč.
zveřejnění ve zpravodaji. Probíhá diskuze. Návrh: datum 30. 11. o podání žádosti na
příspěvek na prezentaci klubového plemene a zároveň i termín dodání článku. Výbor
schvaluje.
Vůdcovské odznaky: zlatý K. Novotná, bronzový M. Latina. Důležité také ujasnit termíny.
Probíhá diskuze. Předávání VO probíhá na schůzi, zveřejnění je shodné s uzávěrkou
zpravodaje. Žádat se dá celý rok. P. Novotný navrhuje, aby bylo na webových stránkách
zveřejněno upozornění, že pokud chce žadatel o vůdcovský odznak být uveden ve zpravodaji,
aby požádal také do 30.11.
Informace o změnách zveřejní na webových stránkách redakční rada.
Diplomy na VO zajistí jednatelka, plakety zajistí výcvikářka.
Poradce chovu pro MO, STA:
Fena Evory Majesty Thug, která byla dovežena ze SK. Zda jí budou uznány RTG snímky z SK,
které byly provedeny slovenským klubovým zhodnocovatelem. Výbor klubu jednohlasně
souhlasí a RTG bude uznáno.
VDCH při MVP v Praze: S. Lepičová navrhuje zrušení pořádání VDCH při MVP v Praze. Také
hovoří i o zrušení VDCH při těchto akcích a ponechání jen při klubových akcích. Výbor klubu
souhlasí a schvaluje zrušení VDCH při MVP v Praze a dále schvaluje zrušení VDCH při jiných,
než klubových akcích.
Informace o změnách zveřejní na webových stránkách redakční rada.
Došlý dotaz, ohledně odvolání proti výsledku VDCH, kdy nebyla fena vybrána pro barvu.
Poradkyně chovu je informovala o metodice VDCH a možnosti odvolání.
Žádost členky o uvedení psa do chovných jedinců, který byl dovezen do ČR z U. S. A. Pes je
8,5 roku starý. Vedený jako chovný v U. S. A. Pes nemá ČLP. Probíhá diskuze. Výbor se
shoduje, že pes bude uveden mezi chovnými psy zahraničních členů klubu.
Nyní dochází zprávy o vrzích a nově uchovněných jedincích. Konkrétní údaje a zpráva o chovu
bude uvedena na příští výborové schůzi.
Poradce chovu NDO: aktuálně 7 nových fen NDO a 3 nově uchovnění psi NDO. Nyní dochází
zprávy o vrzích a nově uchovněných jedincích. Konkrétní údaje a zpráva o chovu bude
uvedena na příští výborové schůzi.
J. Kopřiva: navrhuje, aby pořadatel klubové akce, při které bude VDCH pořádán, zajistil
prostor, podmínky a potřeby pro provedení výběru do chovu. Probíhá diskuze i ohledně
zajištění VDCH. Do příštího výboru CHR navrhne a předloží výboru metodiku výběru
rozhodčích pro VDCH a příprav prostoru VDCH vč. termínu.
Dále informuje o schůzce zástupců klubů chovatelů PP. Zástupcem pro ČR byl J. Hrbek.
Správa majetku: nejsou žádné změny.
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L. Svobodová: apeluje na poradce chovu, ohledně nutnosti předložení návrhu rozhodčích pro
výstavu v Zákupech. J. Kopřiva navrhuje rozhodčího ze Srbska – Sinisa Vikanovic.
Dále probíhá diskuze ohledně rozhodčích pro ostatní klubová plemena. P. Novotný navrhuje
rozhodčího z Německa, který by byl rozhodčím z exteriéru i z práce a mohl posuzovat výstavu
i MJS. J. Kopřiva navrhuje na základě schůzky PP oslovit i někoho od plemene pudlpointr.
Dále je P. Novotným navrhován Attila Babitzky z Maďarska.
Výbor se shoduje, že návrh na rozhodčí na výstavy 2020 pořádané klubem předloží výboru
poradci chovu do konce listopadu 2019.
Zpráva DR: přednáší A. Brůžková: nebyly obdrženy žádné podněty či stížnosti.
Příprava zpravodaje:
Návrhy členů výboru:
Čestné uznání klubu: S. Mužák, P. Slavík, P. Zoubek, J. Trejbal
Osobnost roku: J. Navrátil
Vůdce roku: K. Novotná
Psi roku:
MOK pes Xixao Gurdau, fena Cailey Princess Coco Lotte
NDO pes Vadászházi Csillag Arik, fena Casey Berrmont
MOD pes Baron z Červených vršků
SHS fena Brownie Danibull
PP fena Raja ze Stražišťských lesů
Výbor se shoduje jednohlasně.
Uzávěrka pro členy je 24. 12. 2019. Uzávěrka pro členy výboru 5. 1. 2020.
Redakční rada žádá členy o zaslání fotografií k článkům v tiskové kvalitě.
Články ke klubovým akcím:
KPZ Olomouc – P. Novotný
KZV Přerov – L. Svobodová
Výstava Náměšť n. Hané- L. Svobodová
MVČ – J. Kopřiva
FT Liberec – L. Svobodová
Výstava Zákupy – L. Svobodová
MJS – Z. Veselá
KPZ Slaný – A. Brůžková
Výstava Kralovice – A. Brůžková
Příprava ČS: termín 28. 3. 2020. Zarezervování termínu potvrdí A. Brůžková u M. Škrdlíka.
Dále poprosí o zajištění ozvučení a projektoru. Fotografie na projekci zajistí redakční rada.
Zpráva členů výboru:
L. Svobodová: přednáší návrh na společnou klubovou výstavu více klubů chovatelů ohařů
v ČR na rok 2021 při Světové výstavě v Brně. Žádá výbor klubu o možnost jednat ohledně
organizace a přípravy této výstavy. Výbor pověřuje L. Svobodovou jednáním o společné
výstavě ohařů při WDS 2021. L. Svobodová bude výbor průběžně informovat o stavu jednání.
Termín příští výborové schůze bude 11. 1. 2020 v Domašově v 17:30.
L. Svobodová předčítá návrh usnesení. Usnesení schváleno jednomyslně.
Zapsala Zuzana Veselá

