Zápis z členské schůze KCHHMO – 20.3.2010 Humpolec
- Předseda p. Dědouch zahájil schůzi – volba zapisovatele – Sedláková Zuzana – všichni PRO
- řídící schůze – Prouza Václav – všichni PRO
Do návrhové komise byli navrženi
–

Šafařík Miroslav, Škrdlík Miloš, Janíková Petra – všichni PRO

Do mandátové komise byli navrženi
- Bružková Alena, Sajbot Jaroslav, p.Blažek – všichni PRO
Předseda klubu zhodnotil uplynulý rok a informoval o plánovaných akcích v roce 2010
–

zpravodaj

–

webové stránky

–

Klubovou výstavu 2009 (poděkoval MSKAO, MS Kozorožec, Davidu Trnkovi,
gen.sponzorovi Brněnka)

–

Speciální výstava 2009 (poděkování Lucii Svobodové)

–

Memoriál prof.Jaroslava Svobody (poděkování OMS Ústí/Orlicí, p.Chalupa)

–

Poděkování za organizaci ostatních akcí zaštítěných klubem – Navrátil Pavel, Horák
Štěpán, Prouza Václav

–

Informace o pořádaných akcích v roce 2010

–

Výzva k návrhům kandidátů do výboru KCHHMO pro následující volební období

–

Výzva k návrhům na vyznamenání

- Jednatel klubu p.Prouza poděkoval předsedovi za jeho přednes, zhodnotil svou zprávu,
viz.zpravodaj.
- Výcvikář p.Šafařík přednesl zprávu, která je v plném znění uveřejněna ve zpravodaji. Dodal, že
výsledky zkoušek není možné brát jako definitivní, podklady zasílané z KK OMSů nejsou
dodávány kompletní. Výsledky zkoušek odpovídají stavu členské základny. Jmenovitě přednesl
vůdce klubu s klub. Plemeny, kteří se letos zúčastní nominační soutěže na MRK.
Dále předal bronzový vůdcovský odznak sl.Lucii Svobodové, bronzový a stříbrný odznak byl
udělen V.Resnerovi a stříbrný odznak p.Vodičkovi. Poděkoval Vůdci roku 2009 Karlu Kolářovi za
reprezentaci na MRK a MKP.
- Pavel Navrátil informoval o stavu chovných jedinců MOK a MOD, viz.zpravodaj. V letošním roce
bylo již vydáno 15 doporučení ke krytí (MOK), 13 feny již bylo nakryto (MOK) a 11 vrhů již bylo
narozeno (MOK). Informoval o proběhlé schůzi ČMKU, kde byla probírána problematika DKK.
- Mvdr.Šimek František informoval o stavu chovu NDO,PP a SHO, pronesl úvahu nad chove, za
kterou mu je třeba poděkovat. Není možné striktně nařizovat majitelům chovných fen krycí psy,
máme svobodu chovu, snaha doporučovat zahraniční psy se je ve většině případů zbytečná.
- Byla přednesená zpráva ekonoma a matrikáře klubu p.Jaroslava Sajbota; v celém znění byla
otištěna ve zpravodaji
- Miloš Škrdlík přednesl zprávu DR, viz.zpravodaj
- byly předány vyznamenání III.za zásluhy v myslivosti – Lepičová Sylva, čestné uznání – Škrdlík
Miloš, Chalupa Pavel, Hrbek Jiří, Černý Vladimír, Křepel Karel, p.Brož
- schválený plán práce na rok 2010 , viz.zpravodaj

- diskuse – pan doktor Šimek informoval o akcích (pořádaný memoriál klubu českých fousků,
přijmou naše NDO a PP,okr.MB; Jihočeské derby LZ a SZVP; první víkend v září Pohár
premonstrátorského kláštera SZVP a PZ; prezentace klubových plemen na výstavě v Lysé/Labem)
- Pavel Chalupa poděkoval za udělené čestné uznání, pronesl zamyšlení nad posuzováním
klubových rozhodčích (vysoká tolerance)
- Štěpán Horák poděkoval za podporu jím pořádaných akcí a připravovaného MJM,
informoval o stavu připravenosti MJM
- Pavel Navrátil vyjádřil zájem o pořádání MJS v roce 2011
- Jaroslav Trejbal vyslovil otázku nad nekompletností zveřejněných zkoušek u chovných
psů MOK, Pavel Navrátil mu přislíbil, že příště chybu opraví; Luci Svobodová také žádá o
zveřejňování všech údajů u chovných psů; paní Lada Kvapilová jasně chápe princip zveřejňování
zkoušek u chovných jedinců-jsou uvedeny ty, které byly doložené při uchovňování; Ing.Čechová
zvodňuje uveřejnění všech zkoušek ve zpravodaji nedostupností internetu; sl.Kalná doporučuje
pouhý seznam chovných psů, tak jako u fen
- Miloš Škrdlík vyzval členy k prezentaci klubových plemen NDO,PP a SHO ve
zpravodaji
- pan Hrbek nastínil problematiku chovu PP, Mvdr.Šimek informuje o reglementech FCI
vzhledem k chovnosti
- pan Viktor Veselý navrhuje možnost krytí na výjimku, vznik chovatelské rady
- předseda DR přednesl usnesení VČS

Zapsala : Sedláková Zuzana

