Zápis z výborové schůze KCHHMO - 15.3.2013, Domašov u Brna
Přítomni: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová,
za DR M. Škrdlík, host P. Novotný
Omluveni: MVDr. F. Šimek, J. Sajbot, R. Duda

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru
Vyrobena kulatá razítka klubu.
Nedošla žádná pošta.
Rozhodčí na EV – ČMKU neschválila náš návrh, přišel pozdě. Na EV jsou navrženi
Ing.J.Jurza a RNDr.P.Dvořák.
Na VDCH na zítřejší schůzi bude posuzovat MVDr.M.Kalich, S.Lepičová a M.Blažek
(R.Duda nepřítomen ze zdravotních důvodů).
MVDr.F.Šimek navržen jako kandidát do P ČMKJ.

3. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
V. Piskay se omluvil z posuzování na KV. Místo něj přijede posuzovat J.Horváth,
taktéž ze Slovenska.
Zpravodaj vydán se zpožděním, způsobeno pozdním dodáním některých zpráv
funkcionářů. Uzávěrky je nutné dodržovat, pro redakční radu je velmi náročné vše
v termínu stihnout.
Cena zpravodaje nepřekročila požadovanou výši.
Zpravodaj byl zaslán na Slovensko předsedům KCHHS a KCHMS.
Připraveny propozice na klubovou akci v Horce. Jsou zveřejněny na klubovém
webu a budou rozdány zítra na schůzi.
Nutno upozornit na chyby ve zpravodaji – uzávěrky na zadní straně jsou
prohozeny a na přihlášce je staré ČÚ.
Na ČS jsou připravena Čestná uznání a diplomy pro Psy a Vůdce roku.
Je nutno dořešit plán výborových schůzí na rok 2013 - schváleno:
sobota 11.5. 17h Horka
pátek 13.9. 15h Horka
pátek 15.11. 17h Domašov
pátek 10.1. 17h Domašov
V nutných případech je možno uspořádat výbor přes Skype.

b) Poradce MO
Zprávu přečte na ČS.
Na poradkyni se obrátil majitel chovného psa Caro Gurdau, že ve zpravodaji chybí
u psa uveden titul Český šampion. Majitel psa žádal, aby byli informováni majitelé
chovných fen, že pes je šampion. Bohužel toto není možné uskutečnit, na
webových stránkách jsou informace o výsledcích psa kompletní.
V roce 2013 vydáno už 28 krycích listů + krycí listy z roku 2012. Už 17 krycích listů
je potvrzených. Velké množství zahraničních krytí.
Nahlášeny 3 vrhy – narozeno 10 psů, 3 feny.
Majitelé fen žádají o krycí listy na poslední chvíli, je problém to časově stihnout.
c) Poradce HO
Zpráva bude přečtena na ČS v zastoupení.
d) Výcvikář
Tabulky ze zkoušek dodány ještě později než vloni.
Klubové zkoušky nahlášeny včas a v pořádku. V Myslivosti je chybně uveden titul
CACT na LZ, nikoliv na ZV. Kontaktována ČMKJ – CACT bude zadán na ZV.
Připravena cena pro Vůdce roku + na ČS budou předány vůdcovské odznaky.
Navrhuje, aby pro vůdcovské odznaky bylo nutno splnit požadované zkoušky
v I.ceně. Předseda navrhuje odložení projednání návrhu do příštího výboru klubu.
e) Zpráva ekonoma
Ekonom omluven, zprávu přednese na zítřejší ČS.
f) Předseda DR
Zpráva je ve zpravodaji.
Je třeba podrobně vyúčtovávat i memoriály.

4. Příprava ČS
Příprava programu, organizace, návrh členů pracovních komisí.
Předseda DR je pověřen výborem k předání Čestných uznání.
5. Klubová akce Horka nad Moravou
Š.Horák – vrchní rozhodčí na ZV Jan Nastoupil.
V.Prouza – vrchního by měl dělat klubový rozhodčí, ale již nebudeme měnit.
Rozhodčí na ZV – R. Duda, P. Novotný, L. Svobodová, J. Sajbot, V. Maňhal, V. Prouza,
příp. dr.Šimek, Š.Horák, MVDr.Kalich.
Občerstvení na sobotu večer bude zajištěno.

P.Novotný – hudba i trubači zajištění, k dispozici 3 honitby.
CACT se zadává pouze pro klubová plemena.
Zkoušek se mohou zúčastnit i psi, co již ZV mají.
Střelci – za poplatek.
Vstupné na výstavu se vybírat nebude.
Technické zajištění výstavy (kruhy, židle, pracovníci do kruhů, vybavení kruhů...) –
Š.Horák a P.Novotný
Tiskoviny (zpravodaje, katalogy, ...) – L.Svobodová

6. Informace o přípravě MJS (referuje P.Novotný)
Zajištěna reklama do časopisu Myslivost.
Propozice a další tiskoviny zajistí OMS Olomouc.
Zajištění fotografií, možná videa.
Zvěř zajistí P. Novotný.
Rozhodčí (návrh):
Vrchní – L.Müller
Velké pole – J.Sajbot, V.Bláha
Malé pole – J.Nastoupil, J.Hrbek
Voda – J.Konečný, V.Prouza
Barvy – M.Eliáš, A.Vodička + SK
Drobné – J.Toman, + SK
Vlečky – V.Kosina, V.Maňhal
+ L.Svobodová
Ředitel – MVDr.Jiří Zbořil
Správce – P.Novotný
Ubytování – pí.Sedláčková
Vedoucí prací budou dořešeni
Startovné – návrh 2000Kč (80E) pro člena, 3000Kč (120E) pro nečlena
M.Blažek – zajistí zaslání pozvánky na Slovensko
Večer posezení s občerstvením
V. Prouza – na přihláškách musí být uvedené datum doručení

7. Došlá pošta
Pozvánka na zítřejší jednání ČMKU – účastní se MVDr.F.Šimek
11.4. je volební sněm ČMKJ – navržený kandidát MVDr.F.Šimek, delegát V.Prouza

8. Různé návrhy
a) Je nutné si více předcházet sponzory a oceňovat čestným uznáním členy, kteří
podporují klub. Dále by bylo vhodné dávat cenu/plaketu za Psy roku.
b) M.Škrdlík navrhuje putovní poháry na klubové memoriály. Věnoval by jako
sponzorský dar.
c) Je nutné začít jednat o memoriálech a klubových zkouškách na další roky.
d) V.Prouza – je třeba zjistit, jestli mají členové zájem o pořádání FT.
e) L.Svobodová – vydat tiskové materiály na akci v Horce. Ideálně: informace o
historii klubu + seznam chovných psů + katalog klubové výstavy
M.Škrdlík – do poloviny dubna zajistí a zašle informace o historii klubu
Poradci chovu + L.Svobodová – informace o chovných jedincích
Redakční rada – zajistí vytištění
Je nutné upozornit majitele chovných psů, aby dodali kompletní informace
f) O. Nehyba – žádost o rozšíření aprobací na plemena KCHHMO. Splňuje podmínky
členství, návrh schválen.
g) Předseda ukončil schůzi výboru ve 21:15.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

