Zápis z 6. výborové schůze KCHHMO – 3. 6. 2021, Skype

Přítomni: P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, J. Kopřiva, P. Novotný, H. Svobodová, Z. Veselá,
A. Veselíková
Za dozorčí radu přítomen: A. Brůžková, MVDr. Jiří Dvořák

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze:
 Příprava klubových akcí
 Návrh programu a příprava konference
 Došlá pošta
 KV Námešť n. Hané
 Zprávy funkcionářů, ostatní
Program schválen jednomyslně.
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, ověřovatelé zápisu P. Latinová Mičulková, A. Kopřivová,
zpracování usnesení H. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. Příprava klubových akcí – informuje výcvikářka P.Latinová Mičulková
Memoriál Prof. Jar. Svobody
 Výcvikářka informuje o proběhlé schůzce na OMS Nový Jičín a o probíhajících
přípravách MJS
 Dále probíhá diskuze o propozicích, rozhodčích a organizaci MJS. Výbor se shoduje na
následujícícm:
- Do propozic bude s ohledem na situaci, kdy doposud není schválen navržený
statut MJS zachyceno následující:
o MJS je mezinárodní všestranná soutěž se zadáváním titulů CACIT, res.
CACIT,CACT, res. CACT.
o Soutěž je určena pro plemena sdružená v klubu KCHHMO z.s., a plemeno
český fousek, kteří úspěšně absolvovali PZ, LZ nebo VZ v ČR. Zahraniční
účastníci musí mít zkoušku z výkonu srovnatelnou s PZ, LZ nebo VZ.
o Soutěž bude probíhat podle platného zkušebního řádu pro Memoriál
Karla Podhajského a může se jí účastnit maximálně 20 startujících psů. Z
toho jsou rezervována 3 místa pro zahraniční vůdce a 2 místa pro
zástupce plemene český fousek. Těchto 5 míst je rezervováno do data
uzávěrky. Po uzávěrce přihlášek může být do maximálního počtu
doplněno startujícími z ČR.
o Uzávěrka přihlášek 26. 7. 2021.
o Výběr psů bude proveden výborem na základě podaných přihlášek.
Pořadí přihlášek bude sestaveno dle členství, absolvování zkoušek s
preferencí VZ, LZ a data přijetí přihlášky a platby. Přednost mají členové
KCHHMO, z.s. před nečleny, a to pouze do data uzávěrky.
o Na soutěži bude zadávána lovecká upotřebitelnost podle platného
zkušebního řádu.

o

V případě, že z některé disciplíny pes obdrží známku 0, dále již v soutěži
nepokračuje.
o Titul "Vítěz Memoriálu prof. Jaroslava Svobody" získává pes, který obdrží
nejvyšší počet bodů v dokončené soutěži, dále se určuje pořadí dle
platného zkušebního řádu pro ohaře.
o Titul " Všestranný klubový vítěz" získává pes, klubového plemene, který
dokončil soutěž, obdrží nejvyšší počet bodů v dokončené soutěži a jeho
majitel je člen klubu KCHHMO, z.s.
o Startovné : člen 2.500,-Kč startovné, nečlen 3.500,- Kč startovné, 145,Euro zahraničí nečlen, 100,- Euro zahraničí člen
o Pověřená osoba v organizaci MJS za klub KCHHMO Pavel Hermann.
Centrum memoriálu Kemp Jerlochovice.
o Propozice předloží ke schválení výcvikářka.
- Upravený návrh rozhodčích na MJS z důvodu dalších dvou VZ akcích jiných dvou
klubů v kraji. Výcvikářka seznamuje výbor se sborem rozhodčích:
o Vrchní rozhodčí: Pavel Hermann
o Zahraniční: Ing. S. Stanovský (SK) + Ivan Dugovič (SK)
o Kluboví rozhodčí: Trejbal J., Kalich, M. Novotný, T.Morbicer, Sikora J.,
Chrobáková Z., Prosek M., Patočka P., Kopřiva H.,Ježák D., Chalupa P.,
Latinová M. P.
o Čekatel: M. Rýsl
o Výcvikářka osloví rozhodčí k doplnění delegace.
 Předseda dává hlasovat o znění propozic, výše startovného, počtu účastníků, výběru
psů a zkušebním řádu – tabulce MKP a o navržených rozhodčích a čekatelích. Výbor
jednomyslně schvaluje.
Klubové zkoušky vloh
 Žádost na dva čekatele – p. Maisner, M. Hoffmann.
 Propozice jsou připravené.
Memoriál Vl. Černého
 Vrchní rozhodčí p. Prouza
 Probíhá diskuze ohledně organizace memoriálu.
 Výcvikářka sestaví spolu s J. Kopřivou seznam rozhodčích a předloží výboru ke
schválení
Evropský pohár
 L. Svobodová zaslala emailem propozice s informacemi o organizaci EP.
 Na přípravách EP se intenzivně pracuje.
4. Návrh programu a příprava konference
 Program uveden ve zpravodaji
 Program bude doplněn o bod – návrh na vyloučení členky pro porušení zápisního
řádu. Dále o bod – aktualizace klubových dokumentů.
 Jednatelka předá podklady pro aktualizaci klubových dokumentů A. Veselíkové, která
je připraví na konferenci pro schválení
 Program bude zveřejněn na webu klubu v termínu dle stanov.
 Technické zajištění schůze – tiskárnu a projektor, hlasovací lístky, seznamy členů
zajistí matrikářka. Diplomy zajistí jednatelka. Plakety zajistí výcvikářka.

5. Došlá pošta
 Obdržen dopis od předsedy disciplinární komise RK ve věci poskytnutí dokumentace
k řešené stížnosti.
 Výbor klubu trvá na postupu, že RC by měl písemně oslovit ČMKU, která oslovila
KCHHMO z.s. k prošetření. KCHHMO z.s. stále čeká na oficiální vyrozumění a závěr z
ČMKU. O postihu v regulích KCHHMO z.s. rozhodně členská schůze 11. 7. 2021.
Následně bude zvolen další postup.
 Jednatelka osloví písemně s pověřením výboru klubu ČMKU s žádostí o poskytnutí
oficiálního vyjádření a závěru k řešené stížnosti.
6. KV Námešť n. Hané
 Jednání s organizátory výstavy. Vzhledem ke změně termínu se omluvil i rozhodčí pro
plemeno MOK. Plemeno MOK bude posuzovat rozhodčí z Maďarska p. Istvan
Lakatos.
 P. Lakatos bude posuzovat třídu mladých, otevřenou, mezitřídu, pracovní a vítězů –
psy i feny. Pan Ing. Jursa (SK) bude posuzovat plemena NDO, MOD, STA, PP a ostatní
třídy MOK.
 Průběh závěrečných soutěží, cen a posouzení BOB zjistí u pořadatele jednatelka.
 VDCH – provede p. Nehyba.
 Bonitační karty zajistí jednatelka.
7. Zprávy funkcionářů, ostatní
 Poradce HO – Ke dni skypové chůze je evidováno 12 vrhů NDO s počtem
odchovaných štěnat 78, dalších 5 fen je nakryto. U SHO A PP žádný vrh.
 Poradce MOK – S.Lepičová zaslala získané fotografie p. Michálka – J.Kopřivovi.
J. Kopřiva dále zpracovává a zadá výrobu flérů.
 S. Lepičová předává informaci o chování členky klubu, která údajně porušila
chovatelský a zápisní řád KCHHMO z.s. Poradkyně chovu v této skutečnosti podnikne
další kroky.
 Výroba odznaků k MJS. Podrobnosti zjistí výcvikářka.
 P.Latinová Mičulková – návrh na zakoupení ozvučení a dataprojektoru k zajištění
klubových akcí. Výbor souhlasí.
 H. Svobodová – zpráva zaslána e-mailem. Přílohou tohoto zápisu. Noví členové
schváleni jednomyslně.
 Výstava Zákupy – probíhá přihlašování. Probíhá diskuze o smlouvě a písemné dohodě
v rámci spolupráce s jinými kluby – vymezení kompetencí. H. Svobodová prověří a
formálně zajistí.

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.
Zapsala Zuzana Veselá

