Zápis z výborové schůze KCHHMO – 30.5.2015, Štěpánov
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, Z.Veselá, P.Novotný, Š.Horák,
L.Svobodová, za DR M.Škrdlík
Omluveni: MVDr.Šimek, M.Blažek

Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.

1. Kontrola zápisu z minulého jednání.
Z.Chrobáková stále nedodala dokumenty k vrhu. Se S.Lepičovou komunikují,
chovatelka si vyžádala zaslání dalších formulářů.
Ohledně organizace LZ se L.Svobodová (kontaktoval ji J.Formánek) spojí s M.Blažkem
(omluven). Dle J.Formánka bylo zmíněno, že pokud bude požadováno z OMS místa,
klub může krátit dotace. Výbor se shoduje, že dotace klub poskytne v plné výši.
Zítra na KV bude VDCH od 11h, posuzuje O.Nehyba
Na ČS schválena úprava stanov. Je nutné nahlásit změnu organizace (nyní „zapsaný
spolek“), v kompetenci jednatelky, zajistí.
Na ČS schváleno, že klub přejímá ZŘ ČMMJ platné od 1.4.2014 jako soutěžní řád,
nahlášení na ČMKJ v kompetenci výcvikáře.
Termín příštích schůzí výboru: 2.8. v 19h přes Skype, 15.11. v 9h v Domašově

2. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
OMS Olomouc se opakovaně vyjádřil, že by měla zájem, aby se náš klub v příštím
roce přidal k Oblastní výstavě v Náměšti. Jednatelka navrhuje, aby KCHHMO
v r.2016 uspořádal v Náměšti Speciální výstavu. Výbor jednomyslně schvaluje.
Dochází ke zbytečným sporům v otázce delegace rozhodčích na výstavy
(kompetence chovatelské rady vs. jednatelky). Výbor se usnesl, že delegace
rozhodčích na MVP, NVP a druhé klubové/speciální výstavy bude odnynějška
v plné míře zajišťovat CHR. V kompetenci jednatelky zůstává delegace rozhodčích
na výstavu v Zákupech.
Ozvali se zájemci z MS Praha-Nupaky, zda by byl zájem zde v roce 2016 uspořádat
klubové ZV. Výbor potvrzuje zájem. Jednatelka uvědomí MS, budeme dále jednat.
Dle jednoho startujícího na ZV zaplatil poplatek za zkoušky složenou typu A,
kterou vložil do obálky s přihláškou. V obálce dle zpracovávatele přihlášek
složenka nebyla, vůdce kopii nemá (dnes na ZV zaplatil znovu s tím, že pokud se
platba dohledá, bude mu vrácena). Jednatelka se ptá ekonoma, zda je na účtě
nějaká neidentifikovaná platba. Ekonom si tohoto není vědom, nicméně prověří.

b) Poradce MO
K tomuto datu bylo vydáno 36 krycích listů.
V tomto roce máme zaznamenáno 11 vrhů na základě těchto krycích listů. Dalších
15 vrhů máme na základě krycích listů z roku 2014.
K 30.5.2015 máme tedy registrováno 26 vrhů, ve kterých se narodilo 82 psů a 87
fen. 3 feny nezabřezly.
U MOD máme narozeny 3 vrhy - 12 psů a 10 fen.
Využití chovných psů v r. 15 – MOK:
Alex Sagia Gray
Apu Tajemství Karpat
Aranyvadázs Nimrod
Artush Vives Bohemia
Atilla z Šalamounova lesa
Ashkii Damashca Aponivi
Azsu z Tišnovských revírů
Basco Gátova alej
Benny Vives Bohemia
Bernard Ariadnina nit
Bert Bertoni Prague
Caro Gurdau
Crazy Tajemství Karpat
Dante z Chejlavských lesů
Dollar Vives Bohemia
Drago z Chejlavských lesů
Elf z Nehvizd
Enzo Vives Bohemia
Enrico Lavare Moravia
Fík Vives Bohemia
Forest z Chejlavských lesů
Hektor z Tismenic
Josur z Panských lesů
Magyarkuti Egres
Vadászpajtas Thymos-Ichnobates
Zahraniční psi MOK
Atos Artemis Moravia
Csovarberki Újenc
D´Hunter z vodného mlýna
Duhaj z Mešínské hájovny
Luppa Vadász Ludás

Mohoskoi Moci
Magasparti Rutinos Hunter
Yasper of Skyrocket
Využití chovných psů MOD
Furdoházi Adás
Zahraniční psi MOD
Áldozóvolgyi Drotos Cinkos
Zoldmáli Lovas Dezso
Záměrně neuvádí počty využití jednotlivých psů, jelikož není jisté, zda ze všech
krytí jsou či budou vrhy. Zde opět doufá ve spolupráci s majiteli chovných psů,
kteří ji včas informují, že pes má popřípadě splněné dané čtyři vrhy nebo zda
naopak krytá fena nazabřezla. Spoléhá zde také na včasné dodání podkladů od
majitelů chovných fen.
Přehled informací o narození nadpočetných štěňat byla poslána ekonomovi
klubu.
c) Poradce HO
NDO:
Nově zařazena fena do chovu - Irma od Oskavy HB, maj. Kristýna Novotná
26.4. provedena kontrola vrhu (Blažek, Duda) v CHS Berrmont majitelky Hany
Kaprové, fena Xena z Těšnice v dobré kondici bez známek lysivosti, štěňata
vyrovnaná, výborně osrstěná.
Nakryty máme 2 feny (Lira z Bolfáku+Benn vom Erlbachtal, Arina z Korábku+Drago
vom Bohnerberg).
Odchovaná štěňata: CHS z Mikulovického kopce 5 fen HB, CHS z Plzínů 3 psi ČB, 1
pes HB, 4 feny HB, 2 feny ČB, CHS Lesní vánek 4 psi 3 HB, 1 ČB.
Vydaná 2 doporučení ke krytí.
U SHS a PP žádné novinky.
Na výborové schůzi konané 27.3.2015 návrh předsedy klubu obnovit spolupráci s
KCHČF. Z pověření výcvikáře zaslal poradce HO návrh o spolupráci mezi KCHHMO a
KCHČF s pozvánkou na klubovou soutěž MJS výcvikáři klubu ČF p.Tinkovi, který
pozvánku zveřejnil na web. stránkách. Pozvánka měla kladnou odezvu a členové
KCHČF se rádi zúčastní MJS.
Reaguje předseda klubu – výcvikář měl od r.2012 za úkol jednat s KCHČF v otázce
pořádání memoriálů. V letošním roce po dohodně mezi výcvikářem a R.Dudou
jednal s KCHČF R.Duda. R.Duda zaslal k uveřejnění na stránkách KCHČF pozvání na

MJS. Předseda klubu požádal výcvikáře KCHČF, aby žádost stáhl, neboť nebyla
projednána výborem klubu – otázka platby startovného (nebylo respekrováno
rozhodnutí výboru o startovném na klubových akcích z 30.6.2013, 13.9.2013 a
1.12.2013). R.Duda svým jednáním porušil stanovy klubu, neboť jednal za klub bez
pověření a vědomí výboru. M.Blažek není oprávněn předávat úkoly jemu svěřené
jinému členovi výboru. R.Duda – s KCHČF jednal v dobré víře, členové výboru se na
jeho e-mailový dotaz nevyjádřili. L.Svobodová – je dobře, že se s KCHČF jedná,
jednání bylo trochu uspěchané. Je třeba udělat smlouvu mezi KCHHMO a KCHČF,
kde se uvede, kolik psů druhého klubu může startovat, kolik bude delegováno
rozhodčích, a zda se bude členům druhého klubu uznávat startovné jako pro člena.
Výbor schvaluje. M.Blažek osloví KCHČF a připraví návrh smlouvy, která bude
obsahovat: kolik psů druhého klubu může startovat, kolik bude delegováno
rozhodčích, zda se bude členům druhého klubu uznávat startovné jako pro člena.
Výbor doporučuje následující znění smlouvy: na klubových memoriálech si budou
kluby vzájemně rezervovat 3 místa a delegují 2 rozhodčí. Smlouvu předloží ke
schválení výboru a pak ji podepíše statutární zástupce.
Pozn.: K problematice se dodatečně výjádřil výcvikář M.Blažek (na schůzi
nepřítomen). Uvedl, že za vzniklou situaci je zodpovědný on a nikoliv poradce chovu
R.Duda. Zároveň dodal, že výcvikář KCHČF zveřejnil pozvánku na webu omylem,
neboť z naší strany nebyl zaslaný e-mail myšlen jako oficiální pozvánka na
memoriál (doplnila jednatelka dne 29.6. na základě e-mailu od M.Blažka z 28.6.).
Výbor dále rozhoduje o změně počtu rezervovaných míst na klubových
memoriálech pro zahraniční účastníky z 10 na 3.
Poradce chovu dále žádá jednatelku o změnu fotky PP na webu a aktualizaci členů
výboru.
d) Výcvikář
Omluven, zpráva nedodána.
e) Zpráva ekonoma
Pokladna: 22 853Kč
PS účet: 102 315Kč
Termínovaný účet: 50 000Kč
Fio banka: 387 177Kč
Termínovaný účet Fio: 100 248Kč
Celkem: 662 593Kč
Výdaje od začátku roku:
Poháry na KV – 8 753Kč

Podpora účetního programu – 1 500Kč
Ubytování na ČS – 5 770Kč
Plaketa vůdce roku – 797Kč
Zpravodaj + brožura + poštovné – 60 668Kč
Cestovné 18 930Kč
Vyřazeno 91 členů, máme 272 členů.
Výbor schvaluje 11 nových členů: Marian Novotný (Pňovice), Lenka Pešková (Praha
5), Peter Petruš (Trhové Sviny), Oldřich Zelený (Česká Čermná), Bc.Petra Hloušková
(Brno), Jaromír Beneš (Dačice), Romana Branická (Tábor), Ladislav Gáll (Velký Biel,
SK), Ing. Branislav Jacko (Praha 4), Ing. Zuzana Cmarová (Nitra, SK), Jiří Navrátil
(Mochov).

f) Předseda DR
Nepřišla připomínka ani stížnost.

3. Došlá pošta
Nedošla žádná pošta.

4. Různé
a) Jednatelka předložila návrh na bodovanou soutěž Pes roku v kategoriích práce a
exteriér (návrh zaslán členům výboru e-mailem). Panuje obava, že taková soutěž
vyvolá spory. M.Škrdlík se domnívá, že výbor má mandát od členů k výběru Psa
roku dle vlastního uvážení. Výbor diskutuje a je nejednotný. Dle návrhu Z.Veselé
výbor schvaluje - návrh L.Svobodové bude dopracován (výbor se vyjádří emailem)
a pak zveřejněn ve Zpravodaji, aby o něm členové mohli rozhodnout na příští ČS.
b) M.Škrdlík – jak již vloni navrhoval, je možné změnit administrátora webu
(současný admin odpovídá pomalu a až po opakované žádosti), L.Svobodová –
pokud nám Salena dá administrátorská práva, můžeme si spravovat web sami.
Zajistí M.Škrdlík.
c) Je nutné zaslat Zpravodaje na Slovensko. Zašle ekonom.
d) V.Prouza – jednání s OMS Olomouc ohledně Horky, neshody ohledně
informovanosti o ZV (možné zrušení), opět se vytváří zbytečné zmatky jednáním
výcvikáře. Z.Veselá – proč přihlášky nepřijímá klub? J.Sajbot – dle pověření MZe

není toto možné, pořadatelem je vždy OMS a ten musí přijímat přihlášky. Z.Veselá
nesouhlasí, bude dohledáno a upřesněno.
Aktuálně: Jednatelka oslovila ČMKJ a ČMMJ a požádala o oficiální vyjádření. Dle
předsedy ČMKJ jsou pořadatelem zkoušek oba subjekty (klub I OMS), tudíž je
možné zasílat přihlášky kterémukoliv z nich, dle znění propozic. (Doplnila
jednatelka dne 29.6.)

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

