Zápis z výborové schůze KCHHMO – 27.3.2015, Pitkovice
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, Š.Horák. Z.Veselá,
P.Novotný, MVDr.F.Šimek, L.Svobodová, za DR MVDr.J.Dvořák

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3. Příprava ČS:
Program – viz Zpravodaj
Zapisovatel ČS – L.Svobodová
Návrhová komise – Z.Veselá, Š.Horák + 1 z pléna
Mandátová komise – S.Lepičová, J.Sajbot + 1 z pléna
Pracovní předsednictvo – přítomní členové výboru

4. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Plán schůzí výboru:
30.5. v 17h ve Štěpánově po ZV
Další schůze se naplánují v květnu.
Zpravodaj – náklady mírně vzrostly, především díky poštovnému. Výbor hodnotí
Zpravodaj pozitivně.
Opět chybí výsledky zkoušek a v tabulce jsou chyby. Stejně jako v minulých letech
spousta tabulka vůbec nepřišla z ČMKJ. Navrhuje tento seznam ze Zpravodaje
vypustit.

b) Poradce MO
Zprávu poradce přednese na ČS.
Z.Sedláková stále nedoplnila hlášení vrhu, kterému je již několik měsíců. Výbor se
usnesl, že Z.Sedlákové nebudou vystavovány další krycí listy, dokud nedoplní
požadované dokumenty.
Nadpočetná štěňata – Aleš Kníž 2x

c) Poradce HO
Zprávu poradce přednese na ČS.
5.3. přišel email od L.Zajícové, která žádá o výjimku na krytí feny, které bylo osm
let v únoru 2015. Fena vloni přišla o celý vrh. CHR navrhuje povolit, výbor souhlasí.
CHR projednala návrh H.Kaprové ohledně kontroly chovných psů ohledně lysivosti.
CHR navrhuje, že když bude podezření na problém, pes bude pozván na ČS, kde
CHR zhodnotí. Výbor nesouhlasí. Lysivost u NDO se projevuje relativně výjimečně
(prozatím pozorováno ve 2 liniích) a poradce chovu může sledovat jedince z
problematických linií (kontroly vrhu a chovných psů).
Komunikoval s p.Pavlíkem, vybrali krycího psa, p.Pavlík sám navrhl kontrolu vrhu a
vyřazení nestandardních jedinců.

d) Výcvikář
Zajistil cenu pro vůdce roku.
Dodatečně přišly žádosti o bronzový vůdcovský odznak – V.Šesták, P.Blaška
Zítra na ČS bude přítomen Petr Bezděk a poskytne informace o přípravě MJS.
Jednání s OMS Liberec o LZ spolu s L.Svobodovou.

e) Zpráva ekonoma
Pokladna: 22.751,Fio: 329.620,PS: 127.808,Ter. ú. Fio: 100.011,Ter. ú. PS: 50.000,Celkem: 630.190,- Kč.
Před. závěrka – 46.637,- Kč.
Byla provedena platba na MJS OMS Plzeň: 50.000,Uhrazen zpravodaj vč. katalogu a poštovného: 60.667,- Kč.
Výbor schvaluje nové členy:
Andresová Jana, Lukášova 91, 460 10 Liberec 10, 2015, 23.01.2015
Mgr. Kyrová Pavlína, Olomoucká 100, 796 01 Prostějov, 2015, 19.01.2015
Ďurďovič Juraj, Hviezdoslavova 1/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK, 2015, 19.01.2015
Formánek Jiří, Ing. Bílý Kostel nad Nisou 249, 463 31 Chrastava
Kruliš Milan, Libodřice 103, 280 02 Kolín
Černý Emanuel, Buková 32, 334 52 Merklín

Pecinová Kristýna, Družstevní 1409, 539 01 Hlinsko
Ing. Jiří Mach, U Hřiště 879, 280 02 Kolín 5
Novotný Roman, Dvorce 59, 392 01 Soběslav
Fiegrová Karin, Förstrova 16, 405 01 Děčín
Vrba Josef, Haluzice 44, 763 24 Vlachovice
Kárníková Marie, Staškova 370/32, 460 14 Liberec

f) Předseda DR – zastoupen MVDr.Dvořákem
Zprávu přečte na ČS.
Vyúčtování klubových akcí musí být hodnověrné – doloženo doklady. Totéž platí
pro VDCH, bylo by vhodné vypracovat standardní tabulku.
Evidence pohárů – jeden z nesplněných požadavků DR. Výbor se v diskuzi usnesl,
že evidenci pohárů není prakticky možné vést. Poháry jsou využívány na akcích
v následujících letech, pokud je pořadatel stejný (výstava Zákupy). Pokud ne, zbylé
poháry je možné darovat pořadatelskému OMSu nebo MS jako poděkování. Výbor
souhlasí s tímto postupem.
Usnesení v zápisech z výboru – výbor se domnívá, že usnesení není nutné
doplňovat do zápisu výboru, neboť by se jednalo o dublování informací, výbor vždy
schvaluje zápis před jeho zveřejněním.
Nejsou žádné zápisy z jednání CHR.

5. Došlá pošta
Ing. Zuzana Veselá předložila žádost o doporučení na funkci rozhodčího z exteriéru
pro plemeno MOK. Výbor schvaluje jednomyslně.
6. Akce v Horce
Technické problémy v Horce, P.Novotný oslovil další možné pořadatele. MS Štěpánov
je schopen zajistit jak výstavu, tak ZV.
ZV – zajištěny diplomy + tabulky na OMS.
Petr Novotný – prozatím neví, kde sehnat bažanty, ale dále bude jednat. Rozhodčí –
Šesták, Straňák, Svobodová, Duda, Kopřiva, Blažek, Prouza – vrchní. Ředitel
P.Novotný, správce Eduard Fryblík. ZV budou na lovecké chatě, včetně posezení.
Střelci budou zajištění.
Poháry, ceny – R.Duda zajistí věcné ceny, vyzvedne Z.Veselá. Poháry na ZV zajistí
M.Blažek, na KV L.Svobodová
VDCH – od 12h, možnost oslovit O.Nehybu nebo M.Kalicha. Osloví poradci chovu.
Fotograf – P.Novotný osloví K.Vašíčkovou

7. Různé
a) V. Prouza – je třeba změnit ustanovení, že klub ručí za kvalitu zkoušek, když
odsouhlasí zadávání titulů pro klubová plemena. Klub může podat podnět na
ČMKJ. MVDr.Šimek předloží na ČMKJ.
b) MVDr.Šimek – je třeba nahlásit na ČMKJ, že náš klub přejímá ZŘ ČMMJ jako
soutěžní řád. Na zítřejší ČS ke schválení předloží výcvikář.
c) V.Prouza předkládá foto psa s podezřením na lysivost. Pes Chán z Tiché Vršovky
(Bak z Perenského dvora x Areta z Holého vrchu). Členové výboru se shodují, že z
fotografie nelze lysivost potvrdit ani vyvrátit. Pes nepůsobí v chovu, nicméně
poradce chovu bere podanou informaci na vědomí.
d) MVDr.Dvořák – možnost uspořádat korespondenční volby.
e) CHR musí mít dle klubových dokumentů předsedu. Štěpán Horák zvolen
předsedou CHR.

Zapsala Lucie Svobodová

