Zápis z 5. výborové schůze KCHHMO – 1.9. 2022, Skype
Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, Z. Veselá, S. Lepičová, H. Svobodová, M. Touš,
A. Veselíková
Omluveni: M. Cerman, L. Svobodová, V. Veselý
1. Předseda přivítal účastníky. Upozornil členy výboru na to, že z časových důvodů a nekázni
některých členů výboru, musela být přesunuta z osobního setkání na schůzku po Skype a
musel být změněn termín schůze. Seznámil je s programem schůze:
 Zprávy funkcionářů
 MJM
 Schválení pravidel pro udělování příspěvků pro úspěšné vůdce
 Cestovní náklady
 Propagační předměty a klubové trofeje
 Výstup CHR pro změnu podmínek chovnosti
 Klubová razítka
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, ověřovatelé zápisu H. Svobodová, A. Veselíková.
Zpracování usnesení M. Touš. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
 Z. Veselá: informuje o došlé poště. Došlo odvolání proti VDCH členky D. Kotáskové.
Jednatelka členku informuje o postupu a o přijetí odvolání. O obdrženém dopisu
z Magistrátu kvůli „Výjimce ze zákazu vjezdu“. Dále informuje o odeslané poště,
odeslaných delegacích na výstavy v roce 2023/jaro2024. Dále došel e-mail ohledně
nabídky na odkup domény vizsla.cz. Doména vizsla.cz byla dána k užívání klubu, ale
nebyla převedena. Není možné tedy o odkupu domény hlasovat, výbor však shodně
nesouhlasí s prodejem. Je nutné zařídit její převod na klub.
 H. Svobodová: aktuální stav členské základny je: 598 členů z toho 37 čestných členů.
Aktuální hospodářský výsledek je zisk 211.221,- Kč. Web: připraven na spuštění.
Ohledně e-mailů. Určitě je možné vytvořit e-maily pro jednotlivé funkce. Probíhá
diskuze. Noví členové ke schválení k 1.9.2022:
Bělušová Markéta
Hromádková Ivana
Korábečný Martin
Molitorová Lucie
Růžičková Lenka
Sokolovská Pavla
Stachura Petr
Trnková Kristýna
Vebrová Pavla
Zindel Lukáš

Lhota pod Libčany
Ostrava - Zábřeh
Valašské Meziříčí
Horní Bezděkov
Praha
Šilheřovice
Morávka
Praha 10 - Vršovice
Pardubice
Kladno

Schváleno jednomyslně. Podnět od členky klubu E. Tiché na zpracování klubového
kalendáře. Bude projednáno v samostatném bodě.











P. Latinová Mičulková: e-mailem zaslán plán akcí. Plán akcí je přílohou toho zápisu.
Předseda dává hlasovat o jeho schválení. Výbor schvaluje jednomyslně. Změna
vrchního rozhodčího na KZV . Dále výbor informován o dalších rozhodčích na tuto
zkoušku. Nyní přihlášeno 16 psů. Výbor souhlasí s návrhem rozhodčích. Rozhodčí na
MJM. Informuje o rozhodčích a s J. Kopřivou probírá rozdělení pracovišť. Informuje o
zaslání žádostí o zadání CACT. Z OMS a z Klubů chodí sporadicky výsledkové tabulky.
Je jich výrazně méně než v letech minulých. Dále doplňuje sdělení jednatelky o došlé
poště, k žádosti o „Výjimce ze zákazu vjezdu“.
Poradce chovu MO, STA: zpráva zaslána e-mailem. Ke dni 1.9. 2022 vydáno 48 krycích
listů u MOK, 2 krycí listy u MOD a 1 krycí list u STA. Vrhy MOK: 54 vrhů - 393 štěňat
(198 psů a 195 fen). Vrhy MOD: 5 vrhů - 28 štěňat (16 psů a 12 fen). Hlášen 1x úhyn
vrhu, 1x vstřebání plodů u MOK.
Dále vysvětluje dvě odvolání proti VDCH. Výbor je informován, předáno CHR a
jednatelka informuje o obdržení odvolání a o postupu.
Zpráva poradce HO: zpráva zaslána e-mailem.
Zpráva poradce chovu hrubosrstých plemen KCHHMO ke dni 1.9.2022
Plemeno NDO: 15 vrhů s počtem odchovaných štěňat 109 v poměru 58 psů a 51 fen.
Plemeno PP: 4 vrhy s počtem odchovaných štěňat 30 v poměru 16 psů a 14 fen.
Plemeno SHO: 1 vrh s počtem 6 odchovaných štěňat v poměru 3 + 3
Nově uchovnění jedinci NDO v roce 2022: Droll von Weidehaus, pes černý bělouš,
člp: 4890, nar. 16.5.2018, Blesk von Weidehaus, pes černý bělouš, člp: 4810, nar.
11.9.2017, Veri z Plzínů, fena černý bělouš, člp: 5008, nar. 10.1.2020, majitel Petr
Patočka, tel. 737748932, Cita od Sv. Lamberta, fena hnědý bělouš, člp: 4944, nar.
21.5.2019, majitel Jaromír Beneš, tel 728270190, Kira Stella Venandi, fena hnědý
bělouš, člp: 5058, nar. 12.1.2020, majitelka Michaela Jiříčková, tel: 601507713
Zpráva výstavního referenta (zasláno e-mailem) - Výstava Zákupy 2022 - proběhla bez
problémů, zisk obdobný jako v minulých letech, čekáme na poslední doklady.
Vyúčtování klubům CCA do 14 dnů. Výroční výstava ČMKU - návrh rozhodčích klubu
respektován nebyl, plemena MOK a MOD posuzuje A. Brůžková. Výstavy 2023:
Náměšť na Hané - domluven rozhodčí T. Jakkel (domluveno i s organizátory Náměšti);
druhého rozhodčího na HO je nutno navrhnout. Zákupy - výstava bude společně s
MSKAO a KCHVO. Pro KCHHMO dvoudenní, pro ostatní kluby pouze sobota.
Domluvení rozhodčí Frank Kane (UK), Julia Pataki (HUN). Třetí rozhodčí domlouván ve
spolupráci s KCHVO (návrh Ing. J. Jursa, čekáme na schválení). NFT Jablonné proběhlo bez problémů, akce mírně v zisku. Finální vyúčtování bude ekonomce
zasláno do týdne.
Zpráva koordinátora VDCH: informuje o VDCH. Bohužel na posledním VDCH bylo
nevybráno 10 jedinců. Většina případů je jasných, kdy šlo chybějící zuby apod. Dále
otevírá diskuzi, zda by nebylo vhodné zakoupit klubovou měrku. Probíhá diskuze.
M. Touš zjistí informace a zajistí nákup klubové měrky/ měrek na účely výběru do
chovu. Dále vznáší dotaz ohledně možného dalšího mimořádného výběru do chovu
pro letošní rok. Probíhá diskuze. Bude vznesen dotaz na členy klubu a v případě
zájmu bude VDCH zorganizován. Obdobně jako v loňském roce.



Redakční rada – Anna Veselíková: poptává garanty jednotlivých akcí kvůli článkům do
zpravodaje. Dále se dotazuje na akci „EU Vizsla CUP“, zda někdo ze členů má nějaké
informace. Nikdo žádné informace nemá.
Ples: hovoří o možnostech klubového plesu. Slovo si bere M. Touš a dále P. Novotný.
Probíhá diskuze. Z diskuze vyplývá možný termín a to spojení této akce s členskou
schůzi. RR vznese dotaz na členskou základnu.

4. MJM
 předseda informuje o organizaci zkoušek
 dává informace o terénech, ubytování, losování, nástupu a odjezdu na terény
 dále hovoří o zvěři a celkové organizaci zkoušek
5. Schválení pravidel pro udělování příspěvků pro úspěšné vůdce (výbor v tomto znění
odhlasoval po e-mailu):
PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZA REPREZENTACI KCHHMO
Na příspěvek za reprezentaci klubu má nárok pes z klubových plemen, který v daném roce
úspěšně reprezentoval klub na zahraniční soutěži nebo který se zúčastnil vyšší pracovní
soutěže v ČR (NS MRK, MRK, MKP).
O příspěvek za reprezentaci žádá majitel psa.
Mezi psy a jejich majitele, kteří v daném roce úspěšně reprezentovali na zahraniční soutěži,
může být rozdělena částka odpovídající až 30 % z čistého zisku v daném roce (nerozhodne-li
výbor klubu jinak). Výše příspěvku pro psa může být maximálně 5 000,-Kč.
Psům, kteří se účastnili vyšší pracovní soutěže v ČR (NS MRK, MRK, MKP), bude poskytnut
příspěvek pokrývající startovné na těchto soutěžích (za reprezentaci klubu se považuje i účast
na vrcholné akci v ČR, vůdce tuto soutěž se psem nemusí dokončit).
Podmínky přiznání příspěvku:
- Vyplnit Žádost o příspěvek „ke stažení zde“ a tuto Žádost zaslat do 31.10. příslušného roku
výboru klubu.
- Podat výboru zprávu o absolvované akci formou článku do zpravodaje klubu. Článek se zasílá
členům redakční rady do 30.11. příslušného roku.
- Majitel psa musí být členem KCHHMO v době konání akce.
Udělování příspěvků není nárokové, o příspěvcích bude rozhodnuto individuálně výborem
klubu.
6. Cestovní náklady
Probíhá diskuze ohledně zvyšujících se nákladů na cestovné. Probíhá diskuze o navýšení
cestovného do výše, kterou vyplácí ČMKU. Tj. 8,-Kč/km. Výbor souhlasí s okamžitou platností.
7. Propagační předměty
H. Svobodová hovoří o možnosti vytvoření kalendáře. Probíhá diskuze. Výbor souhlasí
s výrobou kalendáře s nákladem 500 ks. Zajistí H. Svobodová.
Klubové trofeje – A. Veselíková: navrhuje vytvořit putovní trofej na Memoriál Dr. Šimka.
Navrhuje vyrobit skleněný pohár/vázu na dřevěném podstavci. Dále hovoří o možnosti
výroby plastiky na MJS. Výbor souhlasí s výrobou v tomto roce. Zajistí A. Veselíková.
8. Výstup CHR pro změnu chovných podmínek
Veselíková připomíná nesplnění úkolu zadaném CHR na schůzi výboru 26.3.2022 – CHR měla
do 31.7.2022 připravit podklady pro návrh na úpravu monitoringu DKK u plemen HO a
monitoringu DLK, OCD u plemene MOK. Dále měla CHR zvážit a případně do 31.7. připravit
podklady pro návrh na úpravu chovnosti u plemene STA – nevyžadovat plnochrupost, ale řídit
se standardem. (viz zápis a usnesení ze schůze výboru 26.3.2022). A. Veselíková hovoří o
nutnosti přípravy podkladů do zpravodaje a pro ČS. Výbor vyzve CHR o výstup v časovém

horizontu 14ti dní. Dále měla CHR připravit návrh doplnění podmínek chovnosti o nutnost
složení zkoušek v ČR. S. Lepičová kontaktuje předsedu CHR V. Veselého.
9. Razítka: H. Svobodová informuje, že čeká se zadáním výroby na schválení nových klubových
e-mailů.
10. Smlouva s plemennou knihou: připraví M. Touš ve spolupráci s jednatelkou.
11. Termín příští schůze výboru bude stanoven e-mailem.
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.
Zapsala Zuzana Veselá

