Zápis z výborové schůze KCHHMO – 28.3.2014, Domašov u Brna
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, J. Sajbot, R.
Duda, MVDr. F. Šimek, za DR M. Škrdlík

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
K otázce problematiky chovu na psovi s nadpočetnou P1 se vyjadřuuje MVDr. Šimek –
nadpočetná P1 není problém, ale musí být v řadě.
3. Klubové zkoušky
Rozhodčí na ZV – vrchní MVDr. M. Kalich, J. Toman, P. Novotný, V. Šesták, A. Straňák,
J. Nastoupil + 1 místní.
Uzávěrka na ZV je 2.5., propozice dodá OMS měsíc před zkouškami. Poháry zajistil
výcvikář, předá je někomu, kdo se ZV zúčastní. Otázka zvěře nedořešena. Příspěvek
5000Kč od klubu bude ponechán jako rezerva.
MJM – v březnu kontaktoval předseda klubu předsedu OMS Prostějov p.Tomana,
vyměnili si několik e-mailů, přislíbena spolupráce, další jednání atd. atd. Dne 24.3.
přišla zpráva z OMS, že dané sdružení, jakož ani jiné sdružení na okrese, nemůže MJM
letos uspořádat (důvod – není prostor na vodní práci, nevhodné krytiny atd.).
Alternativy – OMS Česká Lípa přišlíbila, že OMS může MJM zastřešit. Dále pak nabídl
MVDr. J. Dvořák, že by i OMS Mladá Boleslav mohl pomoct. Předseda znovu osloví
p.Vosáhla z OMS Česká Lípa, aby domluvil detaily, oslovil sdružení atd. atd., pak
dohodneme osobní schůzku. MJM bude třeba posunout na 19.-21.9. kvůli okresním
VZ.
MJM u České Lípy – R. Duda – má kontakty ve vojenských lesích, zkusí domluvit
odstřel jako cenu.
MJS 2015 – R. Duda – osloven OMS Plzeň. V. Prouza – J. Košťál z OMS Třebíč se
dotazoval na MJS dříve, zítra na ČS bude osloven. Podle jeho vyjádření se uvidí, jak
bude jednáno dále.
LZ – J. Kopřiva – 2.8.2014, uvedeno v plánu kynologických akcí Východočeského kraje,
vrchní rozhodčí p. Felcman, kluboví rozhodčí – P. Chalupa, J. Drábek, J. Půlpán,
nekluboví – Petr Moravec, Roman Moravec, Petr Víteček, Vojtěch Škrba, náhr. Luboš
Knytl. Sepsaná předběžná smlouva, zařízený fotograf, trubač. Kapacita 12 psů.
MVDr. Šimek – zisk z akcí (výstav) je třeba vracet právě do zkoušek – ceny atd.

4. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Zpravodaj – měli by být zveřejněni pouze nově uchovnění psi a feny. Starší je
možné najít v katalogu a starších číslech zpravodaje. Výbor souhlasí.
Dále jednatelka navrhuje vyřadit tabulku přehledu zkoušek. Výbor nesouhlasí.

b) Poradce MO
MOK – v roce 2014 máme 12 vrhů a dalších 13 potvrzených krytí. Narozeno 48
psů, 40 fen, 2 nadpočetná štěňata.
Nově uchovněno 5 fen a 3 psi MOK a 1 fena MOD.
Pí. Jandečková z PK žádá, aby poradkyně chovu do PP dopisovala do rodokmenu
DKK uchovňovaných jedinců. Dle názoru výboru poradce nemá pravomoc do PP
dopisovat výsledky zdravotních vyšetření. Poradce může posílat na PK kopii
vyhodnocení obrženou od MVDr. Pepříka.
VDCH zítra se bude účastnit 6 MO.
Krycí listy – požadavek čtvrté kopie. Výbor se domnívá, že čtvrtá kopie pro majitele
psa nutná není. Pokud je to majitelem psa požadováno, může si KL okopírovat.
c) Poradce HO
Narozeno 10 psů, 7 fen NDO. 2 nadpočetná štěňata. 10 doporučení ke krytí, z toho
potvrzeno 7.
PP – 1 fena nakrytá, 1 nezabřezla.
Uzavřena smlouva s p. Langrem. Majitelem chovné feny je ovšem někdo třetí.
Majitel feny by měl mít uzavřenou smlouvu s p. Langrem o převodu práva k chovu.
Případně se majitel má stát členem klubu a založit si vlastní CHS. Celá situace bude
znovu projednána s majitelem feny. Bude mu doporučeno, aby se přihlásil do
klubu a založil si vlastní CHS.

d) Výcvikář
Zítra budou předány vůdcovské odznaky a plakety pro Vůdce roku. Dále by bylo
vhodné předělat diplomy za vůdcovské odznaky – docházejí a navíc nejsou graficky
velmi dobré.

e) Zpráva ekonoma
391 členů, na rok 2014 zaplaceno 215 členů.
FIO 237 924 Kč
PS 296 505Kč

TV 50 000Kč
Pokladna 19 329Kč
Celkem 603 758Kč
J. Demčák a P. Slavík nedostali zpravodaj – ekonomovi nebyla nahlášena nová
adresa. Bude doposlán.

f) Předseda DR
Kromě pohárů, které zbydou z klubových akcí, je dobré předávat i další materiály –
bannery, cedule, atd. Pořadatel by vždy měl zajistit předání pořadateli dalšího
memoriálu.
Nedošla žádná připomínka, námět či stížnost.

5. Došlá pošta
MVDr. Pepřík – poplatek za vyhonocení DKK již nebude placen předem složenkou, ale
výsledek bude zasílán na dobírku přímo majiteli. Členská základna bude informována.
pí. Iva Přibylová – všechny VDCH jsou na Moravě či v severních Čechách. Navrhuje
větší rozmístění po různých částech republiky. Dále zmiňuje, že kdyby se výběry do
chovu konaly mimo klubovou akci, mohou být zpoplatněny vyšší částkou. Výbor
rozhoduje o uspořádání VDCH při MVP v Praze v listopadu.
KCHVO – požaduje přiznání CACT a CACIT pro VOK. Odpovězeno, že KCHHMO
nezadává tituly neklubovým plemenům.
MVDr. Jana Kočí – žádá o povolení hospitace na klubových výstavách v Náměšti a
v Zákupech. Výbor povoluje na klubové výstavy KCHHMO, nicméně organizátor
výstavy v Zákupech (L. Svobodová) z organizačních důvodů nepovažuje za vhodné,
aby MVDr. Kočová hospitovala na výstavě v Zákupech (na výstavě již několik let zdarma
pomáhají dobrovolníci, jejichž příma konfrontace s dr. Kočovou by mohla připravit
nepříjemnou atmosféru). Jednatelka v tomto smyslu odpoví dr. Kočové.

A. Brůžková – žádá o doporučení na funkci adepta rozhodčího pro posuzování
exteriéru psů plemen KCHHMO. Výbor jednomyslně schvaluje.

6. Členská schůze
Řídící schůze – místopředseda klubu MVDr. Šimek
Zapisovatelka – jednatelka L. Svobodová
Návrhová komise – Š. Horák, M. Šafařík + 1 z pléna
Mandátová – A. Brůzková, J. Sajbot, J. Kopřiva + 1 z pléna
Pracovní předsednictvo – členové výboru

7. Různé
a) V. Prouza – předseda DR slíbil putovní pohár na klubové memoriály. Také by bylo
vhodné vytvořit ocenění na klubové LZ. Putovní pohár bude na zkouškách pouze
předán a vítězi zůstane jeho menší kopie, ale originál bude mezi memoriály
uložen u pověřené osoby z řad výboru klubu.
b) R. Duda – osloven ze SR – 23.-24.8. Memoriál B. Zemka – zvou 2 rozhodčí
z našeho klubu. Navrhuje P. Novotného a V. Šestáka. Již je oslovil, delegaci by
přijali. Výbor schvaluje. Dále můžou členové našeho klubu na memoriálu
startovat, a to včetně MOK.
c) L. Svobodová – navrhuje přípravu klubové elektronické databáze (přehledu
chovných psů, možnost žádat o krycí listy elektronicky, atd.) – výbor schvaluje
d) Výbor projednal návrh Zápisního řádu, který bude předložen ČS ke schválení.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

