Zápis z výborové schůze KCHHMO - 13.9.2013, Horka nad Moravou
Přítomni: V. Prouza, MVDr. F. Šimek, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, J. Sajbot,
R. Duda
Omluveni: S. Lepičová, z důvodu změny času jednání výboru až v den konání (přeložení
jednání na druhý den), nemohl se jednání zůčastnit zástupce DR (přijel na původně
plánované jednání výboru)

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru
J. Kopřiva – pořádání LZ 2014 dojednáno s OMS Ústí nad Orlicí, termín buď 2.8. nebo
16.8.
Posuzování na SV v Náměšti projednáno s L. Müllerem (přijímá), s Ing. Jursou dořeší
R. Duda.
Otázka startovného na klubové zkoušky – informuje MVDr. Šimek: startovné na
zkoušky musí být učeno jako „x-Kč nečlen, člen má x-% slevu“. V. Prouza – MJS je
poslední klubovou akcí roku 2013, otázku startovného na zkoušky stačí dořešit na
následující schůzu výboru..
3. Podmínky chovnosti pro plemeno frízský ohař
V souladu s podmínkami chovnosti v zemi původu musí mít pes pro zařazení do chovu
rtg DKK s výsledkem nejvýše D (3), přičemž v případě, že má pes DKK C (2) nebo D (3),
musí mít partner použitý v chovu DKK A (0) nebo B (1).
V souladu s filozofií KCHHMO dále frízský ohař pro zařazení do chovu v KCHHMO musí
složit zkoušky vloh nebo libovolnou zkoušku lovecké upotřebitelnosti s prokázaným
vystavováním.

4. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Na SV Zákupy předána čestná uznání MVDr. Šimkovi a p. Šafaříkovi. Počet
přihlášených MOK vysoký, vyrovnaly se tak nízké počty přihlášených u ostatních
plemen. Podíl zisku KCHHMO je 25 780,9Kč z výstavy, 3800Kč z VDCH a 1620Kč z
prodeje klubových propagačních material (celkem 30 972,9Kč). Přišla jedna
stížnost na organizaci výstavy a VDCH – odpovězeno v otázkách výstavy, ohledně
VDCH byla vystavovatelka odkázána na chovatelskou radu klubu. V příštím roce
by měla být výstava ve stejném termínu, snad opět spolu s KKO.

Konaktován OMS Olomouc v otázce Speciální výstavy v Náměšti 2013 a
projednány detaily. Bude zcela dořešeno v následujících týdnech/měsících.
Sponzorské smlouvy ze Zákup – nepodařilo se dohledat kopie z minulých ročníků,
ale originály byly zasílány ekonomovi spolu s vyúčtováním výstavy.
V souladu s rozhodnutím výboru a informacemi od předsedy byly zaslány
souhlasy k udělování titulů na zkouškách pro plemena KCHHMO všem
organizátorům (OMSy, kluby), kteří o souhlas požádali.
Na klubový web přidán trvalý odkaz na nabídku klubových propagačních
materiálů. Budou prodávány i zde na MJS.
Žádost p. Vladimíra Kulhánka o rozšíření kvalifikace na rozhodčího z exteriéru pro
plemena KCHHMO, projednávaná na minulé schůzi výboru - p. Kulhánek byl
informován, že se musí stát členem klubu. Prozatím tak ještě neučinil, takže jeho
žádost zatím schválena nebyla.

b) Poradce MO (v zastoupení)
Ke dni 12. 9.13 bylo vydáno 37 krycích listů
Počet potvrzených krytí - 31
Počet vrhů - 24
Psi - 94
Feny - 70
Dohromady - 164 štěňat
Dvě feny nezabřezly.
Nadpočetná štěňata - celkem 7 nadpočetných štěňat.
Pro kontrolu budou podrobné výpisy zaslány panu Sajbotovi.
K datu 12.9.13 bylo uchovněno 10 psů a 15 fen MOK a 2 psi MOD.
Aktualizace informací o chovných jedincích je dělána průběžně.
c) Poradce HO
NDO 7 vrhů – 39 štěňat (19 psů a 20 fen). 3 noví chovní psi a 5 fen.
PP 1 vrh, 2 feny a 1 pes.
P. Hasta nedostal zpravodaj. J. Sajbot – mohl se ztratit na poště, nebo má p. Hasta
novou adresu. Není problém se ekonomovi ozvat a on situaci vyřeší.
d) Výcvikář
Klubové ZV 2014 se budou konat 10.5. v Němčicích na Hané (okres Prostějov).
MJM 2014 se bude konat 13.-14.9. na okrese Prostějov.
LZ 2014 – J. Kopřiva dodal informace o jednání s OMS Ústí nad Orlicí.

e) Zpráva ekonoma
Pokladna: 19.894,Fio banka: 148.584,PS: 367.943,Termín. vklad u PS: 50.000,Celkem: 586.421,- Kč.
Zisk z KV v Horce je 28 604Kč.
Vyúčtování KZV – 4309Kč ztráta kvůli nákladům navíc (rožnění, apod.), zkoušky
jako takové jsou mírně v zisku.
Celá akce je 24 295Kč v plusu.
Sponzorské smlouvy – dohledané sponzorské smlouvy předány předsedovi klubu.
Noví členové – schváleni: MVDr. Kočová Jana, Térová Irena, Růžičková Ludmila,
Orlovská Miroslava, Ing. Píchalová Kristýna, Gennertová Liběna, Knapp Martin,
MVDr. Kriek Radomír, Kubr Jan, Ing. Král Jan, MVDr. Nosek Josef, Marková
Veronika, Dařina Milan, Kozicová Ivana, Průša David. Langr Jan – nepřijat z důvodu
udělených kázeňských opatření na poli výcviku (ověřeno na OMS Ústí nad Orlicí).
Klub má k dnešnímu datu 348 členů.
f) Předseda DR
Omluven.

5. Došlá pošta
Od člena klubu J. Trejbala došla žádost u udělení výjimky pro fenu MOK Duna
z Tišnovských revírů. Výbor se po diskuzi dohodl na následujícím – poradkyně chovu,
která zde dnes není, na příští schůzi výboru připraví své stanovisko a jeho
zdůvodnění. Podle toho výbor rozhodne.
Schváleno udělování pracovních titulů CACT a CACIT pro plemena KCHHMO
organizátorům zkoušek, kteří o souhlas požádali.

6. Různé návrhy
a) V. Prouza – podle direktiv ČMKJ klub udělením souhlasu k zadávání CACT
garantuje, že na zkoušekách budou dodrženy předpisy. Jak to klub může
garantovat? MVDr. Šimek projedná znění zmíněných pravidel na P ČMKJ.

b) MVDr. Šimek děkuje za udělení čestného členství. Stav klubových financí je dobrý,
je lepší se setkávat se osobně než pořádat výbory přes Skype. MVDr. Šimek do
zpravodaje dodá také zprávu z MAM, kde byl.
c) V. Prouza – kdo udělá zprávu z MJS do Myslivosti? Také chybí zpráva z minulých
akcí klubu. Zprávu z Horky a Zákupy zajistí L. Svobodová. MJS – bude požádán L.
Müller, aby dodal zprávu vrchního rozhodčího, která bude použita do zpravodaje i
do Myslivosti.
d) V. Prouza – také chybí na webu výsledky z LZ. M. Blažek – dořeší s J. Hrbkem,
stejně jako finanční vyúčtování (startovné).
e) V. Prouza – není možné, aby Š. Horák dával informace zahraničním klubům
ohledně přijetí či nepřijetí přihlášek na zkoušky, když je to mimo jeho pravomoci a
dané informace nemá ověřené. Vzniklo tak zmatení – K. Novecki bylo řečeno, že
nebyla přijata kvůli nečlenství v klubu, ačkoliv důvodem bylo to, že její přihláška
nikdy na OMS nedorazila. O zahraniční účastníky má KCHHMO zájem a tímto je
odrazujeme. K. Novecki by měl být zaslán omluvný a vysvětlující dopis. Zařídí
jednatelka.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

