Zápis z 1. výborové schůze KCHHMO – 11. 1. 2020, Domašov u Brna
Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, L. Svobodová, Z. Veselá
Omluveni: S. Lepičová, H. Svobodová
Za dozorčí radu přítomen: A. Brůžková, MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze.
PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU
-Zahájení
-Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
-Příprava zpravodaje
-Příprava ČS a předcházející výborové schůze
-Zprávy jednotlivých funkcionářů -jednatelka, ekonomka matrikářka, výcvikář, poradci chovu
pro jednotlivá plemena, správce majetku, dozorčí rada
-Schválení příspěvků na reprezentaci klubu
-Příprava klubových akcí
-Došlá pošta
-Závěr
2. Jako zapisovatel navržena P. Z. Veselá, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková,
zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. -Příprava zpravodaje
L. Svobodová informuje, že podklady pro zpravodaj jsou téměř kompletní. Pouze bude
doplněna finální zpráva DR, CHR. Žadatel člen M. Naď nedodal článek, aby byly splněny
podmínky pro přiznání příspěvku. Předseda P. Novotný telefonicky kontaktuje M. Nadě a
situaci vysvětluje. Informuje ho ohledně nutnosti dodání článku do konce tohoto týdne. Jinak
nebude příspěvek přiznán.
L. Svobodová dále děkuje za v tomto roce lepší spolupráci při dodání podkladů. Z. Veselá nyní
bude podklady graficky zpracovávat.
Z. Veselá navrhuje, aby ve zpravodaji byla zveřejněné došlé tabulky výsledků ze zkoušek
formou vložené černobílé přílohy. Výbor souhlasí.
Z. Veselá informuje o nutnosti v příštích letech aktualizovat programy pro zpracování
zpravodaje, které jsou zastaralé. Dále L. Svobodová upozorňuje na nutnost zpracovat pro
příští zpravodaj nové podmínky pro inzerci členů ve zpravodaji, kdy náklady neodpovídají
ceně.
4. Příprava ČS a předcházející výborové schůze
Výbor klubu se domlouvá na zajištění ČS v březnu:
- M. Škrdlík zajistí plátno, projektor, ozvučení a záložní PC
- H. Svobodová – seznam členů, podpisové archy, hlasovací lístky
- Z. Veselá připraví fotografie k promítání, PC, tiskárnu a zajistí diplomy pro klubová ocenění
- P. Latinová Mičulková připraví plakety a odznaky
Probíhá diskuze ohledně členů, kteří se dožívají významného životního jubilea. Výbor klubu se
shoduje na tom, že jim bude zaslán jménem klubu dopis s blahopřáním. Připraví
H. Svobodová.
Dále výbor klubu sestavuje a schvaluje program ČS.
Návrh programu členské schůze
1. Zahájení :
a) volba řídícího schůze
b) volba zapisovatelé

c) volba pracovního předsednictva
d) volba návrhové a mandátové komise
e) volba skrutátorů
2. Schválení programu
3. Zpráva mandátové komise
4. Zprávy funkcionářů:
a) zpráva předsedy
b) zpráva jednatele
c) zpráva poradce chovu pro NDO, PP, SHO
d) zpráva poradce chovu pro MOK, MOD, STA
e) zpráva výcvikáře
f) zpráva ekonoma a matrikáře (schválení zprávy o hospodaření klubu a stavu matriky za rok
2019)
g) zpráva správce majetku
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Ocenění členů klubu – čestná uznaní klubu
7. Schválení plánu činnosti a hospodaření klubu na rok 2020
8. Různé, diskuze
9. Zpráva návrhové komise – schválení usnesení ČS
10. Závěr
VDCH při ČS. Nutno přihlásit se přes on-line formulář na webových stránkách do 10.3.2020.
Informace na web a média zajistí redakční rada.
Další k výborové schůzi bude domluveno při následujícím výboru.
5. Zprávy funkcionářů:
Jednatel / předseda Redakční rady: informuje o činnosti a práci na zpravodaji a jeho
přílohách. Uvedeno výše v samostatném bodu. Informuje o předání žádosti p. M. Natě o
klubový příspěvek výcvikářce P. Latinové Mičulkové, o schválení žádosti p. Chrpové na
rozšíření aprobace na rozhodčího na naše klubová plemena.
Ekonomka a matrikářka: vyúčtování jsou pravidelně zasílána e-mailem členům výboru a
dozorčí rady. Omlouvá se z účasti na této schůzi. Aktuální zpráva vč. seznamu nových členů
zaslána e-mailem a he přílohou tohoto zápisu. Seznam nových členů schválen jednomyslně.
Výcvikář: informuje o nově došlých žádostech na vůdcovský odznak – D. Munžiová, N.
Červenková. Podmínky splněny a odznaky budou předány na ČS. Dále hovoří o propozicích a
přípravě nejbližších klubových zkoušek. Návrh rozhodčích a propozice zašle výboru ke
schválení v nejbližší době.
Poradce chovu MOK, MOD SHO S. Lepičová:zpráva zaslána e-mailem: „Jarními svody prošlo v
roce 2019 39 psů a 53 fen MOK, 1 fena a jeden pes MOD a 1 fena STA. V oblasti zdraví
čerpám pouze z došlých výsledků k 31.12.2019. Dle těchto informací bylo zatím
zkontrolováno 26 jedinců MOK na DKK ( 11 psů, 15 fen). Předpokládám, že další výsledky od
MVDr. Pepříka ještě obdržím. A – 8 psů, 13 fen, B – 2 psi, 2 feny, C – 1 pes. Z tohoto počtu
bylo ve 14 případech provedeno také vyšetření DLK a 1x OCD. V roce 2019 bylo vydáno 82
krycích listů. V 64 vrzích u MOK se narodilo celkově 454 štěňat!! - 211 psů a 243 fen. 4 feny
nezabřezly. U plemene MOD bylo vydáno 5 krycích listů. Ve 4 vrzích se narodilo 31 štěňat (16
psů, 15 fen). Jedna fena nezabřezla. Od začátku ledna 2020 bylo vydáno již 9 KL.“

Poradce DO J. Kopřiva: informuje, že v roce 2020 se narodil první vrh NDO v počtu 10 štěňat,
další 3 feny jsou nakryty. Bylo vydáno 7 platných doporučení ke krytí, z toho 1 z roku 2018
/končí 20.1.2020/, 5 z roku 2019 a 1 z roku 2020. U PP je vydáno v roce 2020 1 doporučení ke
krytí. Dále J. Kopřiva doplňuje jeho zprávu za rok 2019:
V roce 2019 byli impotováni do ČR: 3 x NDO:Oscar vom Grafenwald -ČLP/NDO/4991 - pes HB
-"D", Sam vom Forstberg - ČLP/NDO/4993 - pes ČB -"D", Ilka Zálužské lesy - ČLP/NDO/4992 fena HB -"SK". 1 x PP: Aika von trés villae Oboni - ČLP/PP/1545. 3x SHO: Gaja z
Milhostovských polí - ČLP/SHO/ZREG/99 - fena "SK", Copa z Milhostovských polí ČLP/SHO/ZREG/100 -fena "SK", Ira Hukov vŕšok -ČLP/SHO/ZREG/101 -fena "SK"
Informuje o žádosti majitele feny SHO z CHS z Vracovských vinohradů o možnost vydání PP
(registr) pro skládání zkoušek LUP. Jednatelka klubu zajistí formuláře. Majitele informuje
poradce chovu.
Zpráva správce majetku: stav majetku klubu se od poslední VS nezměnil. Probíhá diskuze o
zajištění nových propagačních klubových materiálů. Členové výboru přichází s návrhy. Výbor
se shoduje na reflexní šále, kšiltovce, ručníku příp. deštníku. J. Kopřiva zjistí možnosti.
Zpráva dozorčí rady: M. Škrdlík doporučuje výboru překontrolovat plnění úkolů zadaných DR
a vzešlých z jednotlivých schůzí. Dále vzhledem k nepřítomnosti ekonomky klubu bude
probíhat kontrola hospodaření při výborové schůzi v březnu před ČS.
Výstavní refernet: L. Svobodová informuje výbor klubu ohledně společné výstavy pro
plemena ohařů při WDS 2021. Místem výstavy by byla Kroměříž. Zde je vhodný areál i zázemí.
Probíhá jednání s ostatními kluby. Výbor souhlasí s dalšími jednáními a tuto akci podporuje.
L. Svobodová po dohodě s poradci chovu předkládá návrh rozhodčích na výstavy pořádané
klubem. Výbor klubu schvaluje tyto rozhodčí: KV Zákupy: A.Pokorn, Z.Jojkić, S.Vukanovič +
E.Melnikova na NFT – již domluveni, SV Náměšť: K.Vilmos, J.Formánek, H.Ahrens – osloví
výstavní referent po dohodě s pořadatelem, KV Královice: Ing.Jursa, M.Konečný – vč. MJM –
osloví výstavní referent.
Probíhá diskuze ohledně VDCH. Výbor klubu se shoduje na tom, že VDCH v roce 2020budou
pořádané při ČS, při SV Náměšť, při KV Zákupy.
6. Schválení výše příspěvků na reprezentaci klubu:
Výbor jednohlasně souhlasí s příspěvkem ve výši 3. 000,-Kč. Příspěvek bude vyplacen všem
žadatelům, kteří splnili podmínky: R. Dudovi, P. Zoubkovi, J. Trejbalovi, P. Slavík.
Dále bude vyplacena výše startovného K. Novotné na Nominační soutěž, MRK a MKP:
7. Došlá pošta:
- Žádost člena V. Mencla o prodloužení chovnosti u feny MOK Bridget z Kulivé hory
(ČLP/MOK/4101/17). Fena dovrší 8 let 17.12.2019. Očekávané hárání by mělo začít v
průběhu prosince 2019, eventuelně ledna 2020.
Fena má složeny zkoušky PZ I.c., ZV I.c., 2x ZVP I.c. a II.c, 2x LZ I.c., VZ II.c., Memoriál
Josefa Kobzy - VZ II.c., na výstavě oceněna jako výborná, výsledky DKK A. V příloze
přikládám kopii PP. Fena byla kryta zatím 2x. Na doporučení CHR výbor s udělením
výjimky souhlasí a feně bude prodloužena chovnost do dne 9.tých narozenin.
- Žádost A. Veselíkové o zrušení podmínky na jeden vrh pro fenu Calypso Damashca
Aponivi a její plnohodnotné zařazení mezi chovné feny KCHHMO. Fena se zúčastnila
výběru do chovu při KV v Zákupech 2018, kde za přítomnosti rozhodčího MVRD. Fr.
Šimka, předsedy CHR V. Veselého, poradkyně chovu MOK S.Lepičové a dalších členů
výboru byla vytknuta vada "anatomicky špatně utvářený hrudník, výrazné zúžení ve

spodní části" a dostala podmínku na jeden vrh, s tím, že bude provedena kontrola vrhu.
Fena byla následně úspěšně prezentována na výstavách bez upozornění na tuto vadu.
Výbor klubu se radí, je předneseno vyjádření chovatelské rady, která tuto výjimku rušit
neporučuje a potomky této feny zkontrolovat. V případě, že nebude zjištěna abnormalita
fenu uznat jako chovnou bez omezení.
Probíhá diskuze členů výboru. Následně se výbor klubu shoduje na tom, že při VDCH byla
porušena metodika, která neumožňuje výjimky a závěr VDCH je pouze výsledek
VYBRÁN/NEVYBRÁN. Výbor klubu tedy ruší výjimku feny na jeden vrh, ale upozorňuje
majitelku feny za zodpovědnost za vlastní chov. Po zjištěných skutečnostech při VDCH a
vyjádření CHR doporučuje tuto abnormalitu u potomků sledovat a případně se obrátit na
klub s žádostí o kontrolu vrhu.
Výbor klubu dále upozorňuje CHR na nutnost dodržování metodiky VDCH. Nepřipouštět
výjimky.
- Žádost J. Špinlera o dodatečné vydání krycích listů. P. Špinler je chovatelem páru MOK, a
dne 22. listopadu došlo k nechtěnému nakrytí feny OAKLEY DANITTY – ČLP/MOK/5996.
Která v době krytí nebyla uznána formálně chovnou, ale splňovala podmínky chovnosti.
Fena byla nakryta chovným psem - BENJAMIN LOCO Z ČERTOVY ROKLE –
ČLP/MOK/4448/17. P. Špinler žádal o dodatěčné vystavení Krycího listu a uchovnění feny.
Probíhá diskuze členů výboru. Výbor klubu se shoduje na tom, že nebude podporovat
chov psů bez PP a dodatečně vystaví krycí list, za splnění těchto podmínek:
Jelikož v době, kdy došlo ke krytí, nebyl J.Špinler řádným členem klubu. Tudíž krycí list
bude vystaven za podmínek pro nečleny klubu, tj. po uhrazení částky 3000,- Kč. Dále
bude J. Špinlerovi udělena výtka, za hrubé porušení klubových předpisů a v případě
opakování bude výbor klubu nucen vyvodit další důsledky z tohoto jednání.
O výsledcích jednání informuje žadatele jednatelka klubu.
8. Termín příští schůze výboru je stanoven před ČS na 27.3.2020 od 18ti hodin v Domašově.

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

