Zápis z 2. výborové schůze KCHHMO – 30.3.2019, Průhonice
Přítomni: R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová, Z.
Veselá
za DR přítomen: A. Brůžková
za CHR přítomen: A. Brůžková
Omluveni: M. Blažek, S. Lepičová, L. Kvapilová
za DR omluven, MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslaným programem schůze. Program: stanovení
ověřovatele zápisu, usnesení a zapisovatele, zprávy funkcionářů, zprávy členů výboru, zpráva
dozorčí rady, zpráva chovatelské rady, příprava klubových akcí, došlá pošta, diskuze, příprava
členské schůze. Program přijat bez námitek.
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, zpracování usnesení L. Svobodová, jako ověřovatelé
zápisu navrženi J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
Jednatel: seznámil členy výboru se zasláním dopisů členům klubu dle posledního zápisu
z jednání výboru. Ve stanovené lhůtě obdržena jedna odpověď od p. J. J.
Ekonom a matrikář: zpráva přílohou tohoto zápisu. H. Svobodová přednáší nově došlé žádosti
o členství. Seznam schválen bez námitek. Je přílohou tohoto zápisu.
Poradce chovu pro HO: seznámil výbor s rozesláním tiskopisů pro zapsání psa do pomocného
registru všem zájemcům z vrhu HO včetně průvodního dopisu. Pozvání na klubovou výstavu
v Náměšti na Hané. Adresář a informace předány jednatelce.
Poradce chovu MOK, MOD, STA: informace ohledně velkého množství vydaných krycích listů.
Podrobná zpráva bude přednesena na zítřejší ČS.
Výcvikář: bude přednesena zítra na ČS.
4. Zpráva DR: přednáší A. Brůžková. Komentuje neúčast a omluvení ostatních členů dozorčí
rady. Děkuje za funkčnost a spolupráci členů výboru. Žádá o toleranci mezi členy s různými
zájmy. Vyjadřuje se kladně ohledně návrhu pro doplnění podmínek pro MOK. Přeje si
toleranci pro všechny odvětví kynologie. Dále informuje o změně veterinárního zákona od
roku 2020.
5. Zpráva CHR: bude přednesena zítra na ČS.
6. Zpráva správce majetku: informuje, že veškerý majetek vedený v evidenci je v pořádku.
Předkládá výboru nové odznaky a bola. Probíhá jednání o ceně. Výbor se shoduje na ceny
odznaku 100,-Kč., Bola 450,-Kč. Odznaku + bola za 500,-Kč. A odznaku + samolepky 120,-Kč.
7. Zpráva členů výboru:
L. Svobodová: přednáší návrh na společnou klubovou výstavu více klubů chovatelů ohařů
v ČR na rok 2021 při Světové výstavě v Brně. Žádá výbor klubu o možnost jednat ohledně
organizace a přípravy této výstavy. Výbor pověřuje L. Svobodovou jednáním o společné
výstavě ohařů při WDS 2021. L. Svobodová bude výbor průběžně informovat o stavu jednání.
8. Organizace klubových akcí:
Podzimní zkoušky v dubnu: předseda informuje o zajištění zvěře, žádá členy o spolupráci při
zajištění srstnaté zvěře. Navržení rozhodčí: vrchní P. Latinová Mičulková, rozhodčí: M. Latina,
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V. Šesták. A. Straňák, P. Blaška, M. Zajícová, S. Rafaj, K. Poledník, A. Suchánek. Osloví je
předseda. Žádá o dodání potřebných dokladů. Dodá ekonomka.
Zkoušky vloh: P. Mičulková Latinová. Mluví o zajištění zvěře. V honitbě dostatek divoké zvěře
a zároveň zajištění komorované zvěře na vypuštění. Návrh rozhodčí zašle P. Latinová
Mičulková e-mailem.
Mem. Prof. Jaroslava Svobody: Š. Kolářová předkládá návrhy na možnosti propagace
a organizace memoriálu. Probíhá diskuze. Výbor klubu se shoduje na pověření Š. Kolářové
ohledně organizace Memoriálu v součinnosti s MVDr. J. Dvořákem a výborem klubu.
Došlá pošta:
Žádost L. Hulatové o uznání zkoušek a DKK pro fenu Kira Garamparti dovezenou ze SR.
Probíhá diskuze za přispění předsedy CHR. Výbor je jednomyslně proti udělení výjimky, a to
z důvodu, že fena má DKK C, pouze základní zkoušky a výstavy a výbor není přesvědčen o
tom, že by udělení výjimky této feně bylo přínosem pro chov MOK.
Doplnění funkcí: v návaznosti na odstoupení výcvikáře a poradce chovu HO. Předseda klubu
reaguje na doporučení dozorčí rady ohledně kooptace. Probíhá diskuze. P. Novotný dává
hlasovat o kooptaci dalšího člena výboru. Výbor jednohlasně hlasuje proti kooptaci. Na funkci
výcvikáře je jednohlasně schválená P. Latinová Mičulková. Dále navrhuje na fuknci poradce
chovu pro NDO, PP a SHS J. Kopřivu.
Předseda CHR přednáší návrh na setrvání R. Dudy v CHR a J. Kopřiva se stane dalším členem
CHR doplněným za MVDr. J. Noska, který na funkci rezignoval.
Webové stránky: diskuze ohledně inzerce a zpoplatnění opakování inzerce.
Příprava ČS
Program: bude uveden ve stejném znění jako ve byl uveden ve Zpravodaji.
Rozdělní funkcí pro ČS:
 řídící schůze – P. Novotný
 zapisovatel – Z. Veselá
 pracovní předsednictvo – přítomní členové výboru
 návrhová komise – R. Duda, P. Latinová Mičulková, L. Svobodová,
 mandátová komise a skrutátoři – A. Brůžková, J. Kopřiva, H. Svobodová
Předseda se ujišťuje o zajištění seznamu členů, hlasovacích lístků a ranního průběhu
prezentace schůze. Dále ujasnění toho, kdo který bod programu prezentuje a kdo předá
klubová ocenění.
Termín příští výborové schůze bude 31. 5. 2019 v Náměšti n. Hané.
L. Svobodová předčítá návrh usnesení. Usnesení schváleno jednomyslně.
Zapsala Zuzana Veselá

