Zápis z výborové schůze KCHHMO – 8.6.2012, Horka nad Moravou

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, S. Lepičová, V. Prouza, L. Svobodová
Omluveni: J. Sajbot, MVDr. F. Šimek
Hosté: P. Novotný, K. Novotná
1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen.
3. Kontrola usnesení z ČS.
Na dotaz p. J. Navrátila si výbor KCHHMO vyžádal odpověď na právním oddělení ČMMJ. Podle
informací obdržených z ČMMJ je připomínka p. J. Navrátila neopodstatněná. Celá odpověď
byla zveřejněna na klubovém webu. Předseda klubu dále individuálně odpoví p. J. Navrátilovi.
4. Zprávy funcionářů
a) Zpráva jednatelky L. Svobodové
Dopis z právního oddělení ČMMJ – viz bod 3.
Možnost uspořádat speciální výstavu při EV 2014, je zde možnost, že by i další kluby
ohařů měly zájem na této výstavě spolupracovat. O možnosti se bude nadále jednat a
výbor se o pořádání/nepořádání výstavy rozhodne podle nabízených podmínek.
Výbor řešil před e-mailovou korespondenci možnost navrhnout osobnosti k ocenění při
příležitosti výročí ČMKU. K otázce se vyjádřilo minimum členů výboru, za klub byl navržen
p. V.Černý.
Informuje o výstavě v Zákupech.
SV Náměšť – vyskytly se připomínky ke změně rozhodčího pro psy MOK. Bohužel tato
změna byla nutná kvůli počtu přihlášených jedinců MOK, který přesáhl očekávání.
b) Zpráva výcvikáře M. Blažka
Přednesl návrh rozhodčích na MJM.
Mezinárodní klub NDO – KCHHMO může být členem, i když není specializovaným klubem
pro NDO. Je nutné dojednat detaily přijetí.
Statut MJM – pošle ke schválení mailem. Otázka lovecké upotřebitelnosti při MJM (podle
nového statutu) – zjistí na ČMKJ.
c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové
Nadpočetná štěňata pošle ekonomovi.
Od počátku roku 2012 bylo k dnešnímu dni vypsáno 24 krycích listů u MOK a 1 krycí list na
MOD. Nyní je potvrzeno 10 krytí MOK a jedno krytí MOD.
Počet narozených štěňat (od začátku 2012): 22 vrhů MOK s počtem štěňat 157 (psi – 68,
feny – 89) + jeden vrh MOD - 3 psi a 8 fen.
Byl přečten přehled psů, kteří zatím v roce 2012 zasáhli do chovu. MOK – rozmanitější
zastoupení krycích psů, dobrá zpráva.

9 nadpočetných štěňat. Ekonom je průběžně informován.
Seznam chovných jedinců je průběžně aktualizován. V těchto dnech budou nahlášeny
nové chovné feny a zároveň vyjmuty feny, které již do chovu nezasáhnou.
Trvá problém s pozdním zasíláním dokladů od chovatelů.
d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy
V roce 2012 odchováno u NDO 23 štěňat (13 psů a 10 fen).
Vydáno 8 doporučení ke krytí u NDO, 2 u PP a 2 feny NDO nezabřezly.
Byly provedeny 2 kontroly vrhů u NDO:
10.4.v CHS z Lipské hory – fena Ura z Těšnice jevila příznaky lysivosti a se souhlasem
majitele byla vyřazena z chovu (doloženo fotografiemi).
20.4.v CHS z Bolfáku – štěňata i fena byly standardně osrstěny.
e)

Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota (přečtena L. Svobodovou)
Stav financí: banka 524 334Kč, pokladna 25 427Kč, celkem 549 761Kč.
Členská základna je 291 členů.
Schváleno přijetí nových členů KCHHMO: Dolejší Kateřina, Sláma Stanislav, Veselá Petra,
Balga Pavel, Patočka Petr, Kropíková Helena, Hranice 110, 374 01 Trhové Sviny, Kříž Petr,
Kyncl Miroslav, Vašíček Jiří, Wiezner Roman, Šimšová Jitka, Polok Pavel, Mejzrová Leona,
Šlehofer Zbyšek, Hošková Markéta, Ryšánek Petr, Žemlička Martin, Eiseltová Tereza,
Bittnerová Lucie.

5. Klubové akce
MJS 2013 – informuje P. Novotný. Problémy v KK OMS Olomouc. Potřeba osobně dořešit se
zástupci OMS na zítřejší výstavě v Náměšti.
Š. Horák: 18.-19.5.2013 – klubová akce ZV (CACT) + KV v Horce jako oslava 20 let od založení
klubu. Výbor schvaluje pořádání akce v tomto termínu. Akci zajistí Š. Horák, P. Novotný ve
spolupráci s OMS Olomouc a zbytek výboru klubu.
L. Svobodová: SV 2013 v Zákupech by se pravděpodobně opět konala ve spolupráci s KKO,
KDO.
V. Prouza: na klubové LZ je zatím 1 přihlášený pes. Informace o LZ je třeba co nejdříve
zveřejnit na klubovém webu. Uzávěrka přihlášek je 1.7. Pokud nebude přihlášen dostatečný
počet psů, zkoušky budou zrušeny.
MJM 2012 – R. Duda informuje o podmínkách.

6. Různé
a) V. Prouza – seznámil výbor se zněním dopisu, který po ČS zaslal předsedovi DR. Dopis se
týká činnosti člena DR p. Pavla Chalupy. Předseda klubu žádá DR o dořešení
problematiky v souladu se stanovami.
b) Návrh na založení nového klubu chovatelů maďarských ohařů – předseda klubu V. Prouza
promluví se zakladateli přítomnými na SV v Náměšti. Všem bude odeslán dopis, ve

kterém budou požádáni o sdělení důvodů své nespokojenosti s děním v KCHHMO, aby
mohl být problém řešen konstruktivním způsobem.
c) M. Blažek – zjistí informace o klubových odznacích, samolepkách a dalších propagačních
materiálech, informuje výbor. Výbor schvaluje návrh nového odznaku/loga. Proti V.
Prouza. Odznaky budou vytvořeny do MJM. Odznaků bude vyrobeno 300ks, samolepek
500ks.
d) V. Prouza – více členů výboru se negativně vyjádřilo k delegaci P. Navrátila na EV v Brně
pro ztrátu důvěry. P. Navrátil byl na vlastní návrh delegován jako rozhodčí pro EV – výbor
klubu jeho žádost schválil jako formu ocenění za práci dlouholetého člena klubu.
Vzhledem k nedávným událostem, kdy se p. P. Navrátil snaží založit paralelní klub, ovšem
předseda žádá opětovné vyjádření členů výboru.
R. Duda – nesouhlasí s posuzování p. P. Navrátila na EV, neboť jako člen výboru
provozoval aktivity proti klubu.
M. Blažek – vyjadřuje se pro stažení p. P. Navrátila z EV.
S. Lepičová – vyjadřuje se pro stažení p. P. Navrátila z EV.
Š. Horák – p. P. Navrátil pozbyl důvěry jako funkcionář, vyjadřuje se pro stažení z EV.
J. Kopřiva – vyjadřuje se pro stažení p. P. Navrátila z EV.
L. Svobodová – trvá na svém názoru, na EV by měli posuzovat rozhodčí se země původu
plemene. Vzhledem k předpokládanému počtu přihlášených jedinců náš klub potřebuje
minimálně 2, spíše však 3 rozhodčí.
V. Prouza – plně respektuje názory členů výboru.
L. Svobodová – navrhuje, aby NV posuzovali čeští rozhodčí, EV zahraniční rozhodčí.
R. Duda – NV HO Šimek, MOK Müller, EV NDO Jurza.
L. Svobodová - EV MOK Z. Balogh.
O návrhu rozhodčích se bude dále jednat.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

