Zápis z 6. výborové schůze KCHHMO – 9. 11. 2018, Kunratice
Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková , S. Lepičová, P. Novotný,
H. Svobodová, L. Svobodová, Z. Veselá,
Nepřítomna: L. Kvapilová
Za dozorčí radu přítomna: Bc. A. Brůžková
Za CHR přítomen: Viktor Veselý
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze.
PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU
-Zahájení
-Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
-Zprávy jednotlivých funkcionářů -jednatelka, poradci chovu pro jednotlivá plemena,
ekonomka matrikářka, výcvikář, dozorčí rada, chovatelská rada, správce majetku
-Projednání došlé pošty a stížností
-Zhodnocení uplynulých klubových akcí včetně jejich hospodářských výsledků
-Kontrola splněných a nesplněných úkolů uložených výboru členskou schůzí a dozorčí radou
-Doplnění programu - návrhy členů výboru různých bodů k projednání
-Příprava zpravodaje a věcí týkajících se jeho obsahu, včetně tisku
-Doplnění a schválení klubové akce FT -CACIT -2-6. 10. 2019 okr. Hodonín
-Návrh na usnesení jednání výboru a jeho schválení
-Závěr
Program byl doplněn o navržené body:
-Rozhodčí - klubové výstavy 2019
-Popisy pravomocí a povinností funkcionářů - úkol z ČS 2018
-ČS 2019
-Plán klubových zkoušek 2019
-Psi roku
-Příspěvky za reprezentaci
Program včetně doplněných bodů byl přijat bez námitek.
2. Jako zapisovatel navržena P. Z. Veselá, ověřovatelé zápisu M. Blažek, P. Latinová Mičulková,
zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
Jednatel: informuje ohledně písemné komunikace s členem D. N.. Byl mu zaslán dopis
s vyjádřením k jeho žádosti o vydání zápisových čísel pro vrh po feně Ciře od Prokopova
Blesku (podrobnější info k podnětu p. N. níže). Dále jednatelka informuje o zaslání
písemného vyjádření - souhlasu p. Hermannovi ohledně schválení rozšíření aprobace
na rozhodčího z exteriéru. Informuje o převodu webu k novému poskytovateli služeb.
Veškeré podklady ohledně plateb předány ekonomce H. Svobodové.
Poradce MO, STA:
Informace z chovu:
K 9.11.2018 bylo vydáno 57 KL u MOK. K tomuto datu bylo evidováno 49 vrhů (včetně 21
vrhů na základě KL z roku 2017). Narodilo se 308 štěňat MOK - 140 psů a 168 fen. Tři feny
MOK nezabřezly. U MOD byl vydán pouze jeden KL a narodil se 1 vrh - 1 pes a 1 fena. U STA
byly vydány 2 KL. Ve dvou vrzích se narodilo 15 štěňat (3 psi, 12 fen)
VDCH v Praze:
Poradkyně chovu navrhuje určit maximální počet psů při MVP Praha. Probíhá diskuze. Výbor
dochází k závěru, že počet psů bude omezen na 30, přihlášení bude probíhat do 20. 11. 2018

a tato informace bude bezprostředně zveřejněna na webových stránkách. Navrhovaní
rozhodčí pro VDCH jsou Bc. A. Brůžková, Ing. L. Svobodová. Za CHR S. Lepičová, R. Duda
a V. Veselý. V případě nahlášení HO bude rozhodčí dořešen. Předseda apeluje na kontrolu
čipů a tetovacích čísel.
Po diskuzi ohledně průběhů výběrů do chovu se výbor shoduje na omezení počtu psů v rámci
jednotlivých VDCH a nutnost hlášení předem. Bude dořešeno v rámci zpravodaje a přihláškou
na webových stránkách. Zajistí redakční rada ve spolupráci s poradci chovu a ekonomkou
a matrikářkou.
Dále poradkyně chovu informuje o feně Citě od Podhorského potoka, která nebyla vybrána
do chovu z důvodu barvy. Majitel feny informuje, že se odvolá proti výsledku a fenu
předvede na VDCH při členské schůzi. Zároveň předseda CHR připomíná žádost o opětovné
přezkoumání výběru do chovu u feny PP Sofi ze Stražišťských lesů. Výbor bere na vědomí.
Poradce HO:
Informace z chovu:
PP: Nezabřezla fena Rock Creek Americano ze zahraničního krytí psem Laky zo Štálu. Bude
vystaveno náhradní krytí. NDO: Nově zařazení psi do chovu: Brix od Žehuňského rybníka,
Vadászházi Csillag Arik, Donn vom Holstef. Úhyn chovného psa Chris z Plzínů. Nově zařazené
feny: Ola z Plzínů, Cora Berrmont, Casey Berrmont. Narozené vrhy: CHS od Svatého
Lamberta- 3 psi a 3 feny, CHS z Ratenických lán- 7 fen, CHS od Jaktarky- 4 feny, CHS z Babí
zmole- 1 pes a 6 fen, CHS od Spojených vod -1 pes a 5 fen, CHS z Koldínského lesa- 4psi
a 4 feny. Fena Ajka z Korábku nezabřezla z krytí psem Alda z Mikulovického kopce. Bude
vystaveno náhradní krytí.
Dále R. Duda informuje ohledně problematiky zápisu vrhu SHS chovatele O. H.. Poradce
chovu po komunikaci s příslušnými orgány a manželkou chovatele se telefonicky spojil se
všemi majiteli 11 štěňat. Zájem o zapsání do pomocného registru mají 4 jednici z ČR a 1 ze SK.
Formuláře zajistí jednatelka a poradce chovu rozešle majitelům psů. R. Duda je informuje
a bude nápomocen v dalším postupu.
R. Duda informuje výbor klubu o svém rozhodnutí o ukončení svého působení ve funkci
poradce chovu a zároveň ve členství ve výboru klubu k datu členské schůze, která proběhne
v březnu.
Ekonomka a matrikářka: zpráva je přílohou tohoto zápisu. Uvedení noví členové jsou přečteni
jednatelkou. Výbor schvaluje jednomyslně.
Výcvikář:
Plán akcí na rok 2019:
27. 4. 2019 KPZ CACT, OMS Olomouc
11. 5. 2019 KZV CACT, OMS Přerov
27. 7. 2019 MVČ, OMS Ústí nad Orlicí. Tato soutěž bude ještě blíže dojednána.
9. 8. 2019 NFT letní typ CACT, OMS Liberec
7- 8. 9. 2019 MJS CACT, CACIT, OMS Mladá Boleslav
19. 10. 2019 KPZ CACT, OMS Praha – Západ
Předseda klubu informuje o žádosti členky P. J., o zaštítění akce MFT podzimního typu
na OMS Hodonín. 2. -6. 10. 2019. P. Janíková zajistí sponzory, klub se nebude finančně
podílet a bude pouze zaštitovat akci. Probíhá diskuze. Výbor akci schvaluje pod podmínkou
účastí klubového rozhodčího na každý den soutěže a další podmínky dojedná v písemné
formě předseda a jednatelka klubu s garantem akce členku P. J. do termínu ČS.

Zadání titulů CACT:
Výcvikář informuje o udělených souhlasech ostatním chovatelským klubům a pořadatelům
zkoušek pro rok 2019. Před výborovou schůzí během měsíce září proběhlo e-mailové
hlasování výboru o zadávání titulů CACT pro klubová plemena na akcích pořádaných
ostatními kluby chovatelů a OMS. Výbor většinovým hlasováním (pro-7, proti-2, zdržel se-1)
rozhodl, že udělování titulu CACT bude schváleno na zkouškách vyššího typu (VZ, memoriály,
soutěže, dvoudenní zkoušky), nebude schváleno na samostatných ZV a PZ. Seznam udělených
souhlasů je přílohou tohoto zápisu. Bude zveřejněno i v klubovém zpravodaji.
Výcvikář připraví do Zpravodaje 2019 návrh metodiky, která bude předložena členům ke
schválení na ČS v březnu.
(pozn. H. Svobodová si výslovně vyžádala, aby bylo zveřejněno, že hlasovala proti
schválenému návrhu)
Zaslané žádosti o udělení příspěvků:
Žádosti došlé od dvou členů. Možnost zažádat o příspěvky bude prodloužena do 30. 11. 2018.
Informaci na webové stránky klubu zajistí redakční rada. Dále výbor schvaluje proplacení
startovného za reprezentaci na MBZ.
Klubová vyznamenání:
Probíhá diskuze. Poté výbor souhlasí s návrhem udělených těchto ocenění:
Psi a feny roku:
MOK: pes C-Chilli Via Lucis, fena Ballantine Damshca Aponivi
NDO: pes Brix od Žehuňského rybníka, fena Vinnie Stella Venandi
PP: fena Raja ze Stražišťských lesů
Vůdce roku: Petr Patočka
Osobnost KCHHMO: Miroslav Šafařík
Dále M. Blažek informuje výbor klubu o svém rozhodnutí o ukončení svého působení
ve funkci výcvikáře a zároveň ve členství ve výboru klubu k datu členské schůze, která
proběhne v březnu.
Zpráva dozorčí rady:
A. Brůžková za dozorčí radu upozorňuje na připravení návrhu na doplnění podmínek
chovnosti, kde by byla možnost uchovnit psa/fenu i na základě FT soutěží. Probíhá diskuze.
M. Blažek upozorňuje na rizika otevření podmínek chovnosti.
Vyjadřuje se předseda CHR. Předseda CHR přednáší návrh člena J. T.. Probíhá diskuze. Výbor
se shoduje, že do 12. 12. 2018 předseda CHR předloží výboru návrh k doplnění podmínek
chovnosti pro MOK (zakomponování FT). Výbor návrh projedná, zveřejní v klubovém
zpravodaji a dá členům klubu možnost se vyjádřit či podat pozměňovací návrh s omezením
data podání alespoň 30dní před datem ČS.
Zpráva chovatelské rady:
viz výše v diskuzi v rámci zprávy DR.
Výjimka: Předseda CHR informuje o opětovné žádosti člena J. T. o udělení výjimky
z podmínek chovnosti – výjimky ze zkoušky z výkonu – neabsolvování PZ. Předseda
vysvětluje, že fena je prezentovaná na soutěžích typu FT a byla předvedena na ZV. Na jaře
roku 2018 výbor žádost o výjimku zamítl s tím, že fena musí doplnit zkoušku s prokázáním
přinášení (SVP). Tato fena v průběhu roku podmínku splnila, absolvovala SZVP a Memoriál M.
Novotného. Probíhá diskuze. Výbor je jednohlasně pro udělení výjimky. Tímto výbor klubu
souhlasí se zařazením feny Bríseovna Damashca Aponivi mezi chovné jedince KCHHMO.
Jednatelka vyrozumí majitele feny.
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Návrh vnitřní směrnice od MVDr. Dvořáka pro kontrolu vrhů MOK, MOD: Předseda CHR se
vyjadřuje o rizikách kontrol vrhu a nemožnosti legálně provádět. Probíhá diskuze. Výbor se
shoduje, že tyto kontroly nejsou v pravomoci funkcionářů klubu.
Správce majetku: J. Kopřiva informuje, že do klubového majetku přibyly tři čtečky čipů, jsou
u předsedy a poradců chovu. Je v zadání a rozpracovaná matrice pro výrobu klubových
odznaků a bola.
Došlá pošta
Člen D. N. – žádal o vydání zápisových čísel na fenu Ciru od Prokopova blesku. S. Lepičová
okamžitě informovala výbor klubu emailem o sledu všech událostí:
Fena prošla v Náměšti n. Hané výběrem do chovu, měla splněné podmínky chovnosti.
Dokumentaci této feny zaslal majitel feny v červenci poradkyni chovu. Ta mu dokumenty
vrátila, protože fena měla vystaven exportního rodokmen, kde bylo uvedeno, že fena byla
vyvezena do Chorvatska. Poradkyně chovu informovala majitele o nutnosti reimportu této
feny. Tuto fenu poté pan D.N. nakryl jako chovnou v Chorvatsku českým psem, kdy majitelce
krycího psa uvedl, že se jedná o zahraniční krytí. Poté majitel zažádal o vydání zápisových
čísel, na základě údajné smlouvy o zapůjčení feny. Po projednání celkového postupu výborem
klubu, tento shledal, že došlo k porušení zápisního řádku ČMKU a KCHHMO z.s. a žádost byla
zamítnuta. Jednatelka o tom majitele feny neprodleně písemně informovala. Předseda
se také telefonicky spojil s majitelkou chovného psa a informoval ji o porušení zápisního řádu
a důsledně apeloval na obecné nutné pravidlo nutnosti kontroly dokumentů zahraničních
i českých fen.
Ostatní pošta přednesena v rámci zpráv jednotlivých funkcionářů viz výše.
Hodnocení akcí: předseda hodnotí kladně. Probíhá diskuze.
Kontrola nesplněných úkolů:
Pravomoci funkcionářů – zpracovala L. Svobodová a zaslala ve stanované lhůtě. Výbor se
k tomu do 30. 11. 2018 vyjádří pomocí e-mailu.
Rozhodčí na klubové výstavy:
KV Náměšť – Ing. M. Stanovský (SK) – (HO, psi MOK), Ing. L. Svobodová (feny MOK, MOD)
SV Zákupy – pí. N. Parent (FR), p. S. Jobse (SWE) - (MOK, MOD), RNDr. P. Dvořák (HO +
některé třídy MOK)
KV Slaný – p. A. Stasiak (PL) – (MOK feny), Bc. A. Brůžková (MOD, MOK psi), p. L. Jančík (HO +
VDCH)
Delegaci na výstavy zajistí jednatelka s organizátorem výstavy. Na výstavu v Zákupech a ve
Slaném L. Svobodová.
Dále probíhá diskuze. Z. Veselá navrhuje vytvořit samostatný web na výstavu v Zákupech.
Výbor souhlasí. Web bude převeden na samostatnou doménu. Dořeší L. Svobodová.
Webové stránky: návrh H. Svobodové na modernizaci webových stránek. H. Svobodová
připraví vrh na vytvoření nového webu do března.
Členská schůze – výbor schvaluje, že místem členské schůze pro rok 2019 budou Pitkovice
(okr. Praha). Datum neděle 31. 3. 2019 10:00. V sobotu 30. 3. 2019 od 18 hodin proběhne
předcházející výborová chůze.
Různé: MVČ (informuje J. Kopřiva) o finančním zajištění zkoušek. Dořeší se v co nejkratší
době.
Uzávěrka zpravodaje: 24. 12. 2018 členové, 6. 1. 2019 pro členy výboru

Dále se výbor radí ohledně přípravy článků pro zpravodaj k jednotlivým akcím Výbor se
shoduje: KZV J. Kopřiva Kolín, KZV Třebíč P. Novotný, KPZ R. Duda, MVČ A. Brůžková, KPZ
a jarní FT P. Latinová Mičulková, výstava Náměšť Z. Veselá, výstava Zákupy L. Svobodová,
MJM V. Prouza, Podzimní FT P. Janíková.
12. Termín příští schůze výboru je po dohodě stanoven na 12. 1. 2019.

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

