Zápis z výborové schůze KCHHMO - 15.4.2011, Ostrovačice u Brna
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem. Program přijat bez námitek.
2. Přednesen zápis z konference.
Diskuze o bodu 11 z kategorie „6) Diskuze“ (požadavek na zkvalitnění informací o chovných
jedincích na internetu) – možnost dodávání informací na web poradci chovu, možnost vydání
tištěného seznamu chovných jedinců, který by byl průběžně doplňován ve zpravodaji.
 problém – majitelé chovných psů nedodávají informace ani poradcům
 výbor schvaluje, že informace na web budou dodávány poradci chovu a ne majiteli.
Poradci chovu tyto informace budou dodávat čtvrtletně.
3. Volba hlavního poradce chovu a poradce pro NDO, PP, SHO
a) Hlavní poradce chovu
Předseda p.Prouza navrhuje na pozici hlavního poradce chovu p.Navrátila.
Diskuze o funkci hlavního poradce chovu.
Hlasuje se o p.Navrátilovi na pozici hlavního poradce chovu. 4 pro, 3 proti, 4 se zdrželi.
Návrh nebyl přijat.
Další kandidát nenavržen. Hlavní poradce chovu nebyl zvolen.
b) Poradce chovu pro NDO, PP, SHO
P.Škrdlík se dotazuje dr.Šimka, zda si svou rezignaci nerozmyslel. Dr.Šimek na svém
rozhodnutí trvá.
Ing.Indra navrhuje na funkci poradce chovu NDO,SHO,PP p.Radka Dudu. 7 pro, 4 se
zdrželi. Poradcem chovu pro NDO, PP, SHO je zvolen p.Duda.
c) Chovatelská rada
Dr.Šimek navrhuje jako třetího člena chovatelské rady Ing.Indru. 4 pro, 7 se zdrželo. Návrh
nebyl přijat.
L.Svobodová navrhuje jako třetího člena chovatelské rady p.Navrátila. 4 pro, 7 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
P.Prouza navrhuje jako třetího člena chovatelské rady dr.Šimka. Dr.Šimek kandidaturu
odmítá.
Třetí člen chovatelské rady nebyl zvolen.
4. Klubové zkoušky a memoriály
P.Navrátil informoval o přípravě klubových zkoušek a MJS. Diskuze o navržených rozhodčích.
P.Navrátil navrhuje z českých rozhodčích – p.Vilkus (vrchní), p.Sajbot, p.Kalich, p.Nehyba,
p.Blažek, p.Vaňhara (KCHČF), p.Pilař (KCHČF)
5. a) Klubová výstava
P.Navrátil informoval o klubové výstavě při MVP Brno.
K dnešnímu dni jsou přihlášení 3 psi. Uzávěrka je ale až 31.5.
Ing.Indra – klubová výstava při MVP Brno není pro vystavovatele dostatečně lákavá.
Zvažuje možnost uspořádat KV na zámku v Rájci. Do příští schůze výboru zjistí podmínky.

VDCH při KV Brno provede dr.Šimek. P.Duda požaduje, aby se VDCH mohl zúčastnit.
b) Speciální výstava
L.Svobodová informuje o speciální výstavě v Zákupech.
Jednání s KDO a KKO úspěšná.
L.Svobodová navrhuje jako rozhodčího pro plemena NDO, PP, MOD (případně SHO)
RNDr.Petra Dvořáka, pro posuzování MOK oslovit p.Luďka Müllera. Návrh přijat.
Schválena „Dohoda o uspořádání Sdružené výstavy tří chovatelských klubů 2011“, bude
předložena KKO a KDO.
6. Do redakční rady zvoleni L.Svobodová, Ing.Indra a z nečlenů Ing.Zuzana Veselá.
7. Zprávy funcionářů
a) Zpráva jednatelky L.Svobodové
Zápis a usnesení z konference byly dány na web relativně pozdě (3.4.) – negativní ohlasy.
Způsobeno pozdním dodáním ze strany zapisovatelů, pro příště by bylo vhodné s nimi
dohodnout nejzazší termín zaslání (do 7 dnů). V současné době jsou na webu informace
kompletní, vč. fotogalerie – za tu patří dík p.Škrdlíkovi.
Na webu byly aktualizovány kontakty na funkcionáře – čeká se na upřesnění obsazení
některých funkcí.
Titulní stranu musí aktualizovat webmaster p.Elbl – dvakrát kontaktován e-mailem, bez
odezvy. Prosba, aby u něj p.Škrdlík aktualizaci kontaktů + odstranění loga Lesů ČR
zaurgoval.
b) Zpráva výcvikáře p.Blažka
Ing.Veselá – ztratily se tabulky na vyřízení vůdcovského odznaku. Pokusíme se dohledat.
Diskutuje se o pořadatelství MJM 2012. Výcvikář bude o MJM dále jednat.
Reaguje p.Prouza – před každým memoriálem by měl pověřený člen výboru zkontrolovat
podmínky v honitbě.
c) Zpráva poradce chovu MOK,MOD pí.Lepičové
Pí.Lepičová by ráda oslovila MVDr.Pepříka, aby klubu dodával všechny výsledky rtg DKK,
ne jen výsledky chovných jedinců.
Dále by ráda snížila počet maximálního počtu krytí pro jednoho chovného psa. Reaguje
p.Sajbot – spíše otázka fundovaného působení poradce na chovatele než regulací.
Dále pí.Lepičová – nebylo by vhodné zveřejňovat i podrobnější informace o chovných
fenách? Reagují L.Svobodová, Š.Horák, J.Sajbot – spíše ne, administrativně velmi náročné,
informace o fenách chovatelé tolik nepotřebují a zájemci o štěňata se můžou informovat
přímo chovatele nebo poradce.
d) Zpráva poradce chovu NDO,PP,SHO
P.Duda – výběry do chovu – měla by se vždy měřit kohoutková výška (ne vždy se tak dělo).
Dále by bylo vhodné dělat zápisy s uvedenými hlavními znaky.
Diskutuje se o tom, zda by stačila účast na KV či SV nebo zda pokračovat v pořádání VDCH
a případně jakou formou.

VDCH budou do budoucna pořádány pouze při klubových akcích (KV,SV,memoriál). Pro
rok 2011 platí ještě VDCH vypsaný na 23.4. při MVP v Českých Budějovicích. Pro provedení
tohoto VDCH bude osloven p.Josef Dědouch.
Dále p.Duda – vyskytuje se problém lysivosti u NDO. Má poradce chovu právo vyřadit
chovnou fenu, která je lysivá? Shoda výboru – ano, toto právo má. O problematice
lysivosti u NDO je diskutováno, je třeba najít efektivní možnosti řešení.
e) Zpráva ekonoma a matrikáře p.Sajbota
K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 511 618Kč a v pokladně 24 396Kč (celkem
tedy 536 014Kč).
Noví členové klubu: Bracková P., Mandalík J., Maňádsková G., Tlaskalová Z., Sládek P.,
Šulistka M.
Dále p.Sajbot – pí.Zajícová v dopise požaduje navrácení poplatků za krycí listy, které
zaplatila v roce 2010, poradce jí ovšem dle jejího tvrzení doporučení nevystavil, neboť
feny v daném roce měly dosáhnout 8 let a poradce dle jejího tvrzení prohlásil, že nemá
záruku, že fena bude nakryta do dne, kdy dovrší 8 let. P.Navrátil nesouhlasí – toto tvrzení
odmítá, nic takového paní Zajícové nesdělil. Podnět se předává k prošetření novému
poradci chovu MOD pí.Lepičové.
Pí.Zajícová – příspěvek za chov málopočetných plemen (MOD). Bude přidělen v souladu se
závěry ČS 2009.
f)

Zpráva předsedy DR p.Škrdlíka
První schůze DR proběhla 1.4. v Ústí nad Orlicí. DR zhodnotila konferenci – kladně
hodnocena příprava, neshledány závažnější nedostatky v organizaci, vše v souladu se
stanovami.
DR byly předloženy dvě stížnosti – jejich přesné znění bude zasláno členům výboru.
Stížnost na průběh konference vyřešena – odmítnuta jako neodůvodněná (viz předchozí
závěry). Reaguje p.Blažek - p.Čečetka může jen stěží hodnotit konferenci, na které nebyl.
Stížnost týkající se lysivosti postoupena poradci p.Dudovi.
DR zpracuje náměty pro práci výboru v novém volebním období.
DR navrhne revizi klubových dokumentů pro schválení ČS 2012.

8. Různé návrhy
a) L.Svobodová nabízí uspořádání ČS 2012 – Praha 10. Schváleno.
b) Š.Horák – je třeba určit stabilní místo pro pořádání výborových schůzí. Vzhledem
k dojezdovým vzdálenostem členů výboru byly zvoleny Ostrovačice u Brna.
c) P.Prouza – daňové přiznání klubu se zasílá do Klatov, klubový účet je v Pelhřimově.
Vhodná by byla změna (sjednocení) podle potřeb ekonoma. Předseda výboru, předseda
DR a ekonom dořeší možné změny.
d) P.Prouza – p.Davidu Trnkovi byla před několika lety předána kronika klubu. P.Škrdlík zjistí
stav u p.Trnky a kroniku vyzvedne.

e) P.Prouza – v roce 2013 je 20.výročí založení klubu. Bylo by vhodné vydat reprezentativní
materiály. Bude dále diskutováno a projednáváno.
f)

P.Prouza – musí se promyslet, jak bude v rámci VDCH posuzována povaha.

g) Ing.Indra – možnost zpoplatnění inzerce na klubovém webu. Je třeba promyslet detaily.
h) Ing.Indra – soutěž Vůdce roku a další by měla být hodnocena podle bodů. Je třeba
promyslet detaily.
i)

Ing.Indra – ČR by mohla pořádat Evropský pohár MO, např. v roce 2013. Reaguje
p.Navrátil – problémem je, že nejsme samostatný klub MO. Nicméně je o tom možno do
budoucna uvažovat.

j)

L.Svobodová – mezi příspěvky úspěšným vůdcům by mělo být zahrnuto i uhrazení
startovného na MRK, MKP a nominačních soutěžích (bez podmínky úspěšného
dokončení, už sama účast je úspěchem a reprezentací klubových plemen). Návrh byl
jednomyslně přijat.

k) P.Škrdlík – členům výboru doporučuje více využívat e-mailové komunikace.
l)

P.Škrdlík – výbor má i rozhodovací pravomoci, nemusí vždy čekat až na ČS.

m) Dr.Šimek žádá zveřejnění informace o své rezignaci na webových stránkách klubu a
v příštím zpravodaji.
n) Termíny schůzí výboru – 10.6.2011, 19.8.2011 (Bruntál), 18.11.2011, 13.1.2012,
16.3.2012
o) Členská schůze 2012 – 17.3.2012, Praha
p) P.Navrátil předal agendu poradce MOK a MOD pí.Lepičové.
q) Dr.Šimek předal agendu poradce NDO, PP a SHO p.Dudovi.
r) Předseda ukončil schůzi výboru ve 21:15.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka.

