Zápis z výborové schůze KCHHMO – 8.9.2012, Temelín

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, V. Prouza, L. Svobodová, J. Sajbot, MVDr. F. Šimek,
za DR M.Škrdlík
Omluveni: S.Lepičová
1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen.
V.Prouza – na základě pověření minulou schůzí hovořil na SV v Náměšti s P. Navrátilem
v otázce nového klubu MOK, P. Navrátil se vyjádřil v duchu, že cílem nového klubu je
pozvednout úroveň MOK. Zároveň popřel, že by iniciátoři nového klubu rozesílali dopisy.
Na dopis zaslaný iniciátorům, který byl také zveřejněn na webových stránkách klubu, nepřišla
žádná reakce.
Na SV bylo také jednáno s jednatelem OMS Olomouc p. Zbořilem, bylo dohodnuto pořádání
ZV a MJS v r. 2013 na okrese Olomouc.

3. Zprávy funcionářů
a) Zpráva jednatelky L. Svobodové
Zákupy 2012:

Vysoká účast klubových plemen, hlavně MOK, ale i NDO

Dobré ohlasy na rozhodčího MOK

Vysoká účast NKO, nízká účast MMO

Pro rok 2013 spolupráce s KKO, KDO ne kvůli termínu a nízké účasti
Finanční situace – čekáme na některé další doklady pro kompletní vyúčtování, ale výstava
nebude tak zisková jako v minulosti – vyšší počet přihlášených psů, ale také vyšší náklady na
tiskoviny a další služby, pro rok 2013 bude nutné zvednout poplatek na 500Kč.
b) Zpráva výcvikáře M. Blažka
Postupně přicházejí soudcovské tabulky.
Zaslání žádosti na OMS Olomouc o uspořádání MJS, bude projednáno a případně
schváleno na zasedání rady OMS.
Nutno dořešit pořadatele LZ pro rok 2013.
MJM – po diskuzi se hlasuje o zachování MJM ve formě, ve které je. 5 pro, 1 proti, 2 se
zdrželi. Návrh přijat. Výbor tak mění své předchozí rozhodnutí o změně formy pořádání
memoriálu. Statut MJM – bude dopracován a zaslán na ČMMJ.
V. Prouza – propozice na klubové akce musí být vydány alespoň 3 měsíce předem.
Otázka střelce – vložit kolonku „střelec/nestřelec“ do přihlášky. Do propozic je vždy nutné
uvést informace o platbě za střelce.

c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové (zaslána e-mailem)
Výběrem do chovu prošlo 65 MOK a 1 MOD
V roce 2012 je zaznamenáno 16 vrhů z krycích listů vydaných v roce 2011 - 47 psů a 62 fen
(tzn. 109 štěňat).
V roce 2012 k datu 9.9. bylo vydáno 30 krycích listů. Z tohoto počtu je 24 krytí potvrzeno,
dvě feny nazabřezly.
K datu 9. 9. 2012 je narozeno 18 vrhů MOK a 2 vrhy MOD.
MOK - 58 psů, 67 fen - 125 štěňat
POČET ŠTĚŇAT MOK k 9. 9. 2012
234 štěňat - 105 psů, 129 fen
MOD - 2 vrhy - 5 psů, 10 fen
d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy
Tři vrhy u PP, narozeno 17 štěňat - 9 fen a 8 psů. U NDO 2 vrhy, narozena 3 štěňata -2 psi a
1 fena. 1 fena nezabřezla a 1 uhynula před porodem.
Nově zařazeny do chovu NDO 2 feny a 1 pes.
e)

f)

Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota
Stav financí: banka 530 630Kč, pokladna 31 509Kč, celkem 562 139Kč.
Členská základna je 291 členů.
Zaplaceno 42 krytí.
338 zaplacených členů. Obavy o snížení členské základny se nepotvrzují.
Schváleno přijetí nových členů KCHHMO: Marek R., Bolfová A., Lučanská J., Reif D.,
Matějka J., Žlunka J., Bouchal A., Novák J., Rezek M., Bambuch P., Branická R., Vilášek P.,
Mach J., Buneš M., Haupt P.
Hospodářský výsledek bude i letos kladný. Klub bude mít opět možnost rozdělit část zisku
úspěšným vůdcům.

Místopředseda MVDr. F. Šimek
Byl opakovaně dotazován na svůj názor na nový klub. Upozorňuje zakladatele nového klubu,
že jsou zde demokratické cesty, jak dosáhnout prosazení svého názoru, a cestu zvolenou
iniciátory nového klubu považuje za neférovou.

g) Předseda DR
Mluvil s členem DR MVDr. J. Dvořákem – kladně hodnotil výstavu v Zákupech.
Nový klub – DR plně souhlasí se způsobem, jakým to výbor klubu řešil, ztotožňuje se
s obsahem zaslaného dopisu. Iniciátoři porušili běžné demokratické praktiky.
P. Chalupa – bylo projednáno, aby příště vystupoval v souladu s názory DR a jako funkcionář
tímto způsobem neprezentoval své osobní názory. Předseda DR doporučuje uzavření
záležitosti.
DR nepřišla za poslední období žádná připomínka, návrh nebo stížnost. Výbor klubu pracuje
podle plánu a plní úkoly se stanovami, DR nemá výhrady či podnět k řešení.
4. Klubové akce
Členská schůze 2013 – sobota 16.3.2013 v Ostrovačicích u Brna.

Chovatelská rada do týdne členy výboru s návrhem rozhodčích na výstavy 2013.
Klubová akce v Horce nad Moravou: 11.5.2013 – ZV (CACT), 12.5,2013 – KV. Jako rozhodčí na
KV oslovit V. Piskaye (SK) a H. Ahrens (RAK). Bude nutné zajistit propagační materiály.
SV 2013 – 9.8. v Zákupech s KKO.
LZ 2013 – oslovit J. Hrbka s dotazem na uspořádání těchto zkoušek.
5. Po odchodu P. Navrátila z CHR byl jako třetí člen doplněn Š. Horák. Výbor schvaluje.
6. Předseda klubu pověřil J.Kopřivu, aby při VDCH pořádaném dne 8.9. při MJM zastoupil
S. Lepičovou, která se z rodinných důvodů nemůže zúčastnit.

7. Různé
a) M. Škrdlík – představuje návrh samolepek. Oboustranné samolepky stojí dvojnásobek
(20Kč vs. 40Kč). Výbor rozhoduje, že bude objednáno 200 jednostranných a 200
oboustranných. Jednostranné budou na propagaci, oboustranné na prodej.

b) M. Škrdlík – klubový odznak. Vzhled odznaku by se měnit neměl z důvodu zachování
tradice. Klubový odznak by se také měl i nadále odlišovat od vůdcovských odznaků.
Přichází s návrhem odznaku se stále stejným vzhledem, jen o něco větším. J. Sajbot ,
V. Prouza a MVDr.Šimek souhlasí. Žádají revizi rozhodnutí minulého výboru klubu. Výbor
schvaluje.
c) V. Prouza – došlá pošta:
Z MV ČR přišlo potvrzení změny stanov. FÚ v Klatovech potvrdilo změnu místní
příslušnosti na MÚ v Hronově.
Žádost pí. Hany Kunfalvi o rozšíření aprobace na klubová plemena KCHHMO. Pokud
pí. Kunfalvi splní podmínky (zaplatit členství na 5 let), klub schvaluje žádost.

d) Propagační materiály na klubovou akci v r.2013 zajistí redakční rada.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

