Zápis z výborové schůze KCHHMO – 18. 1. 2021, Skype
Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová, Z.
Veselá
Za dozorčí radu přítomna: A. Brůžková
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze.
2. Jako zapisovatel navržena P.Latinová Mičulková, ověřovatelé zápisu L.Svobodová, H. Svobodová,
zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů

Zpráva poradce chovu NDO, PP: SHS: J. Kopřiva – V roce 2021 narozeny 4 vrhy NDO, kdy se narodilo
36 štěňat ( 16 psů a 20 fen), 1 nakrytá fena nezabřezla + dalších 7 fen je nakryto. Vydáno dalších 6
platných doporučení ke krytí. Do chovu doporučena 1 fena NDO – hnědý bělouš Rosa z Adamovských
revírů, nar. 11.3.2017, ČLP/NDO/4748. Importována štěňata - 2 feny, 1 fena PP a 1 fena NDO.
Poradce chovu MOK, MOD, STA: S. Lepičová – Pokračuje vzrůstající počet krytí u plemene MOK.
Poptávka po štěňatech je velmi vysoká. Chovatelé reagují na poptávku zvýšený počtem žádostí o krycí
listy, které jsou vydávány. Mnohdy chovatelé žádají o vydání krycího listu na poslední chvíli. Od
začátku roku 2021 bylo k dnešnímu dni vypsáno již 14 KL pro MOK. Z loňského roku bylo převedeno
do roku 2021 51 KL (velký počet již potvrzených). K tomuto dni máme registrovaných 5 vrhů, kde se
narodilo 37 štěňat (17 psů, 20 fen). Pro MOD byl vydán 1 krycí list, zaregistrován byl 1 vrh (4 psi, 3
fenky). V plemeni STA importován šestiletý pes, bez zkoušek. Majitelka plánuje jeho uchovnění a řeší
zápis importu do plemenné knihy.
Zpráva jednatelky: Z. Veselá informuje o proběhlé komunikaci s ČMKU – Neuvedená mimořádná
speciální výstava v přehledu výstav při Světové výstavě v Brně. Ze strany klubu nedošlo k pochybení,
vše bylo řádně a včas klubem odesláno. Věc řešena s p. Dvořákovou. Došlo ze strany ČMKU
k administrativní chybě, provedena náprava.
K dotazu přehlídce exteriéru při Evropském poháru, zatím bez vyjádření, v případě nutnosti bude
urgováno.
Informace k odeslanému dopisu ČMKJ s vyjádřením chybně nahlášený vrh J. Šedové. Z ČMKJ
k dnešnímu dni nepřišla v této věci žádná další korespondence.
Správce majetku: J. Kopřiva – stav majetku se nemění. Byla doplněna v počtu 35 ks klubová trička a 1
ks klubového banneru. Jednáno o výrobě 3 ks Roll ups s podobiznami osobností k našim klubovým
memoriálům MJM, MJS a MVČ. V tento okamžik chybí grafické zpracování podobizen. Nutno zajistit.
L.Svobodová oslovila s poptávkou na grafiku, nebyla úspěšná z důvodu nízké kvality dostupných
materiálů. P. Novotný zajistí poklady pro grafické zpracování a tisk podobizen.
S přípravou propagačních materiálů klubu na EU CUP MOK 2021 J. Kopřiva oslovil R.Provazníka. Tento
sdělil, že upřesnění objednávky k výrobě potřebuje minimálně 3 týdny. Je tedy dostatečný časový
prostor pro zadání objednávky.
Zpráva ekonoma a matrikáře: zpráva výboru předem zaslána e-mailem, tato bude zveřejněna ve
zpravodaji a je přílohou tohoto zápisu. Ekonomka zpracuje daňové přiznání a připraví k podpisu
předsedovi klubu P. Novotnému. Doplňuje, že z ČMKU byl zaslán příspěvek na činnost klubu ve výši
7.560,-Kč.
Přednáší výboru seznam členů ke schválení. Výbor schvaluje jednomyslně. Seznam přílohou tohoto
zápisu. Matrikářka vznáší dotaz, zda budeme pokračovat ve vydávání členských průkazek. Tyto nejsou

členy využívány, jak by měli. Členové často oslovují matrikářku s dotazem na své osobní členské číslo.
K tomuto výbor po diskuzi, bude pokračováno, průkazky rušeny nebudou.
K otázce klubového webu podává informaci, že pokračují práce na novém webu. Termín předání
hotového webu v tento okamžik není znám.

Zpráva výcvikáře: P. Latinová Mičulková – Po termínu poslední výborové schůze přišla žádost člena
D. Hrežíka o udělení bronzového vůdcovského odznaku. Dle přiložených tabulek vůdcem splněny
podmínky. Odznak bude předán na členské schůzi.
Po novém roce přišly tabulky ze zkoušek od několika OMS, odhad cca 50 ks. Tyto nejsou zahrnuty
v přehledu zkoušek.
P. Latinová M. předloží ke schválení propozice KZV 3.4.2021 Štěpánov.
Navrženi rozhodčí: Vrchní rozhodčí - J. Nastoupil (OMS Olomouc), P. Blaška (OMS Bruntál), S. Rafaj
OMS Bruntál), L. Zajícová (OMS Opava), K. Poledník (OMS Opava), D. Smékal (OMS Olomouc), D.
Ježák (OMS Olomouc), L. Blaha (OMS Olomouc), P. Latinová M. (OMS Uherské Hradiště). Náhradník:
M. Latina.
Navržení rozhodčí budou osloveni, případné neúčasti řešeny.
L. Svobodová – Výstavy: Jednatelku upozornila na neuvedení speciální výstavy při Světové výstavě
v Brně, věc dle sdělení jednatelky řešena.
Zpráva dozorčí rady – Alena Brůžková – pověřena předsedou DR p. Škrdlíkem k podání zprávy za
dozorčí radu do zpravodaje. P. Škrdlík se ze zdravotních důvodů omluvil.
Dozorčí rada doporučuje přesunutí termínu členské schůze s ohledem na stávající COVID situaci a
platná vládní zařízení.
Členská schůze - probíhá diskuze a výbor rozhodl o změně termínu a místa konání Konference
KCHHMO 2021. Tato proběhne v neděli 13.6.2021. (V sobotu bude klubová výstava v Náměšti na
Hané. Místo konání navrženo Dvůr Nové Zámky, Mladeč, okr. Olomouc. Rezervaci zajistí P. Novotný.
Termín byl změněn s ohledem na COVID situaci a trvající vládní nařízení, včetně možnosti upořádat
konferenci ve venkovních prostorách.
Zpravodaj: za redakci zpravodaje Z. Veselá žádá o posunutí termínu uzávěrky zpravodaje z rodinných
důvodů. Situace bude dořešena k datu 25.ledna. V případě potřeby bude grafické zpracování řešeno
zadáním tiskárně.
Další termín schůze výboru stanoven nebyl. Bude řešeno dle potřeby.

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.
Zapsala Pavla Latinová Mičulková

