Zápis z výborové schůze KCHHMO – 5.12.2014, Domašov u Brna
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, L. Svobodová, J. Sajbot, R. Duda
Omluveni: MVDr. F. Šimek, Š.Horák, M. Škrdlík

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Příprava ČS
Návrh programu ČS:
1. Zahájení, volba řídícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise, skrutátorů,
schválení programu
2. Volba pracovního předsednictva (přítomní členové výboru)
3. Zpráva mandátové komise (J.Sajbot + z pléna)
4. Zprávy funkcionářů klubu
5. Zpráva DR
6. Vyhodnocení oceněných členů klubu
a) Pes a Fena roku
b) Vůdce roku
7. Čestná uznání
8. Schválení hospodaření a plánu akcí
9. Různé, diskuze
10. Zpráva návrhové komise
11. Schválení usnesení ČS
Složení jednotlivých komisí a případné doplnění či upravení programu bude dořešeno
na schůzi výboru v pátek před ČS.
Čestná uznání: Jaroslav Košťál, Štěpán Horák – výbor schvaluje jednomyslně
Zajištění cen pro oceněné:
M. Blažek zajistí cenu pro vůdce roku.
Redakční rada zajistí diplomy pro Psa a Fenu roku.
Do r. 2016 je třeba zajistit nové diplomy za udělení vůdcovského odznaku.
3. Kontrola zápisu z minulého jednání
Poradkyně MO odpověděla p.Ruprechtovi.
Poradce HO znovu otázku konzultoval a domnívá se, že KL pro fenu p.Pavlíka
vystaven být nemůže. Předseda klubu – toto bylo diskutováno na minulé schůzi,
výbor s konečnou platností rozhodl a poradce chovu se tímto rozhodnutím musí řídit.

4. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Redakční rada aktivně pracuje na Zpravodaji. Zprávy většiny funkcionářů opět
poslány se zpožděním, nicméně nyní už máme všechny.
Klubové stránky konečně fungují.
Dokumenty k valné hromadě ČMKU předány MVDr.Šimkovi, který je doplní o
osobní informace a pošle.

b) Poradce MO
K 18.1.15 bylo vydáno 11 krycích listů. Mnoho žádostí na krytí přichází průběžně.
V počátku roku se narodil vrh MOD u MVDr, Březiny - 3 psi a 4 feny.
Byl ohlášen jeden vrh MOK (narozen koncem prosince) - 5 psů a 5 fen
Nadpočetná štěňata - 2x
Ing. Václav Vlasák byl požádán o provedení VDCH při členské schůzi. V případě
záporné odpovědi bude poradkyně hledat dál.
Panu Ruprechtovi byl vypsán krycí list na jeho fenu do data osmých narozenin a
zaslán spolu s dopisem, že si může požádat o výjimku, ale ta se uděluje jen v
případě mimořádných kvalit feny.

c) Poradce HO
Byla vydána 4 doporučení ke krytí, 2 se zahraničními psy, 2 s našimi.
Koncem roku 2014 nakryta 1 fena v Srbsku (Kony z Plzínů), začátkem roku 2015
nakryta 1 fena v Německu (Xena z Těšnice) a 1 fena nakryta naším psem (Cira z
Koldínského lesa).
V CHS ze Sosnovského revíru narozen vrh (Frotto z Feblahu H + Janka z
Adamovských revírů HB) – 7 štěňat – 4psi a 3feny. Koncem roku 2014 úhyn feny
Afry od Bílanských rybníků, v roce 2015 zařazeny do chovu 2 feny (Arina z Korábku
HB a Bora Boncov majer HB).U PP a SHS stav nezměněn.
d) Výcvikář
Akce v Horce – M.Blažek kontaktoval J.Zbořila (OMS Olomouc) – OMS zajistí
administrativu zkoušek, klub zajistí rozhodčí, honitbu a zvěř je třeba zajistit ve
spolupráci s P. Novotným. Š.Horák zarezervoval areál v Horce vč. jezdecké haly
(částka za pronájem?).
Výstava – katalogy, diplomy, posudky, vstupní listy zajistí L.Svobodová. Veškerou
administrativu a organizaci ohledně rozhodčích zajistí poradci chovu. Další práci
ohledně výstavy zajistí výbor.
M.Blažek zkontaktuje P.Novotného a případně Š.Horáka a bude jednat o přípravě
akce v Horce, pak zkontaktuje členy výboru a bude se dále jednat.

e) Zpráva ekonoma
Stav hospodaření KCHHMO k dnešnímu dni:
Pokladna: 12.249,Fio banka: 388.190,Poštovní spořitelna: 237.088,PS ter. vklad: 50.000,Celkem: 687.529,- Kč
Stav čl. základny - 333 členů.
Noví členové ke schválení:
1. Šebesta Karel, Komenského 449, 664 56 Blučina
2. Koušová Krista, Na Výspě 15, 147 00 Praha 4
3. Nikodým Pavel, Ratenice 180, 289 11 Pečky
4. Pěchovič Milan, K Olšině 429, 735 14 Orlová – Lutyně
Je CCA 400ks neprodaných katalogů chovných jedinců. Navrhuje je rozdávat na
klubových akcích.

f) Předseda DR
Omluven.

5. Došlá pošta
Nedošla žádná pošta.

6. Různé
a) R.Duda – pokusí se sehnat sponzorské dary na výstavu v Horce.
b) Návrh na doplnění výboru o Ing.Zuzanu Veselou a Petra Novotného. Ing.Z.Veselá již
souhlasila s prací ve výboru, výbor schvaluje. P.Novotného výbor schvaluje v
případě, že bude mít o práci ve výboru zájem. P.Novotný bude v tomto duchu
osloven.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

