Zápis z výborové schůze KCHHMO – 18.11.2011, Ostrovačice u Brna
Přítomni: M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Navrátil,
předseda DR M.Škrdlík .

V. Prouza, za DR –

Omluveni: MVDr. F. Šimek , J. Sajbot, Ing. J. Indra, L. Svobodová

1/ Předseda V. Prouza zahájil schůzi. Byl schválen program výborové schůze.
2/ M. Blažek přečetl zápis z minulé schůze.
3/ Zprávy funkcionářů
a/ Zpráva jednatelky – zpráva přečtena V. Prouzou
Speciální výstava Zákupy – výstava proběhla bez problémů, za úspěšné spolupráce s KKO a KDO.
Kluby mají zájem spolupracovat i v příštím roce. Výstava byla zisková, podíl zisku pro KCHHMO činí 15
657,8Kč. Peníze byly zaslány na účet KCHHMO. V říjnu byl zaslán článek do časopisu Myslivost,
výsledky a fotografie jsou zveřejněny na webu a budou taktéž ve zpravodaji.
Pořádání výstavy pro rok 2012 je dohodnuté se zámkem, s OMS, s KKO a KDO. Datum 11.8.2012.
Výbor KCHHMO rozhodl, že se v roce 2012 bude v Zákupech konat výstava klubová.
Speciální výstava KCHHMO bude uspořádána 9.6.2012 v Náměšti na Hané. Zde výstavu zajistí P.
Navrátil a P. Novotný.
Na webových stránkách zprovozněna administrovaná inzerce.
Předložena žádost o posunutí schůze výboru na 6.1.2012, schůze výboru na 30.3.2012 a ČS na
31.3.2012. Výbor žádost schvaluje.
Zpravodaj 2012 – v přípravě. Členové výboru byli informováni o podrobnostech.
Je nutno dořešit soutěž „Ohař roku“. Výbor zamítá původní návrh předložený Ing. Indrou. Návrhy na
„ohaře roku“ budou pro rok 2011 pocházet od poradců chovu a výcvikáře.

b/ Zpráva výcvikáře M. Blažka
Informace o účasti klubových plemen na zkouškách (rozpis zkoušek a v jakém počtu se naše plemena
účastnila). Hlavním problémem se ukázalo přinášení. Důvodem horšího umístění je nedocvičený
aport.
Bylo objednáno 50 ks odznaků s logem klubu. Budou také objednány samolepky na auto.
Hodnocen MJS. Memoriál byl dobře zajištěn po stránce organizační, stanoviště byla dobře
připravena. Byla patrná nižší připravenost psů. Je potřeba se ale při dalších akcích zamyslet i nad
výběrem rozhodčích.

Akce 2012 – MJM – MS Háj Temelín České Budějovice, LZ – MS Proruby – lesy města Jaroměř
(Náchod) – 14.7.2012

c/ Zpráva poradce chovu R.Dudy - NDO, PP, SHO
Krytí – 2x PP, 13x NDO, 1x SHO
Vrhy – NDO – 67 štěňat (37 psů, 36 fen), SHO – 1 pes, 2 feny)
Zařazeni do chovu – NDO – 2 psi, 1 fena, PP – 1 fena
Výběr do chovu – 1 fena NDO nebyla vybrána z důvodu chybějících zubů P1 a jeden pes –
nestandardní srst.
Poradce navrhl, v rámci lepší informovanosti, uvádět u krycích psů přehled známek u stěžejních
disciplín. Výbor souhlasí s uváděním známek u daných plemen. U MOK to bude k dalšímu uvážení
(vzhledem k množství chovných jedinců).

d/ Zpráva poradce chovu S. Lepičové - MOK a MOD
Počet chovných psů k tomuto datu: 57 MOK + 8 MOD
Počet chovných fen: 109 MOK + 6 MOD
Počet nově uchovněných psů – 8 MOK, 1 MOD. Počet nově uchovněných fen – 10 MOK.
Bylo vydáno 42 doporučení ke krytí. Z 22 vrhů se narodilo 172 štěňat – 90 psů a 83 fen. Počet
nadpočetných štěňat je 12. Jmenný seznam majitelů bude poslán J. Sajbotovi ke kontrole.
Chovní jedinci jsou doplňováni na stránky průběžně – kladné odezvy od členů.
S. Lepičová dala návrh na uskutečnění přednášky MVDr. Pepříka na ČS jako hodnotitele DKK našich
plemen a tím dát podnět na již probírané téma – úprava chovu MOK – nechovat na jedincích s DKK 3.
Byl dán požadavek na doplnění kontaktů na majitele chovných fen. Dále by vznesen dotaz, zda CD
z plemenné knihy může přicházet na adresu poradkyně chovu.
P. Navrátil předal další část materiálů týkajících se chovu MOK a MOD.

4/ Zpráva DR
Nebyly dány podněty k řešení.

5/ Výběry do chovu – výběry budou probíhat na klubových výstavách. U psů, kteří mají být vybráni
do chovu, bude napsán podrobný posudek posuzovatelem z exteriéru. Poradci chovu připraví návrh
na zamezení chovu na jedincích s výsledky DKK 3.

6/ Výcvikové akce
Š. Horák - výcvikový kurz – 29.3. – 1.4.12 Horka nad Moravou, výcvikový kurz – 27.4. – 1.5.12
Lučkovice, letní výcvikový tábor – 18.8. – 25.8.12 Lučkovice
V. Prouza - Výcvikový tábor zaměřený na LZ , SZVP , PZ
Termín: 25.5.-3.6.2012
Místo konání: Hronov
Závazné přihlášky do konce dubna 2012
Tel. 721 461 671

7/Další návrhy a náměty
Členům bude zaslána novoročenka s pozvánkou na ČS + poštovní poukázka na zaplacení čl. příspěvku.
Vůdcovské odznaky a návrhy na čestná uznání za práci v klubu.
P. Navrátil, D. Navrátilová, P. Novotný – návrh na čestná uznání
MVDr. Jiří Mašek – návrh na přijetí za čestného člena + čestné uznání
pí. Ruth Sovadinová – poděkování za sponzorské dary a podporu klubových akcí
Zamyslet se nad návrhy dalších členů, kteří si ocenění zaslouží, zahrnout i organizátory memoriálů,
soutěží. Výbor se vyjádří k případným návrhům na další schůzi.
V. Prouza upozornil na potřebu hledat sponzory na výstavy – sponzorské dary mohou být poskytnuty
formou cen, pohárů…
Byl projednán dotisk krycích listů. Zajistí M. Škrdlík.
P. Navrátil navrhl pořádání chovných zkoušek ohařů.

8/ Výbor se zabýval otázkou stanov klubu.

9/ Sněm kynologické jednoty
Zúčastní se předseda klubu V. Prouza.

Zapsala Sylva Lepičová, poradkyně chovu

