Zápis z 1. výborové schůze KCHHMO – 14. 1. 2017, Domašov u Brna 10:00 – 15:00
Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, L. Kvapilová, P. Latinová Mičulková, P. Novotný,
H. Svobodová, L. Svobodová, Z. Veselá
za DR: MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík
Omluveni: A. Brůžková, S. Lepičová

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslaným návrhem na program schůze.

Program byl přijat bez námitek.
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá. Pro zápis usnesení navržena L. Svobodová. Ověřovateli
zápisu navrženi J. Kopřiva a P. Latinová Mičulková. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
a) Zpráva jednatele Z. Veselé: na základě změn ve výboru Klubu byly zaslány podklady pro
změnu zápisu do rejstříku na příslušný soud v Praze. Poté ze strany soudu požádáno o
zapsání těchto změn v elektronickém formuláři. Ve formuláři uvedeni pouze statutární
zástupci Klubu (tj. předseda, místopředseda a jednatel). Není tedy nutné hlásit na
rejstřík změny na ostatních postech ve výboru Klubu.
Z. Veselá informuje ohledně e-mailové komunikace s laboratoří Vemodia a.s., která Klubu
nabídla možnost spolupráce a možnost genetického testování za zvýhodněné ceny.
Podmínky budou dojednány.
Webové stránky: v nejbližších dnech bude zveřejněna nová fotogalerie Klubu na
webových stránkách. Tato galerie bude postupně doplňována. Z úvodní strany Klubového
webu bude odstraněna reklama sponzorů Klubu za pro rok 2017 a postupně nahrazena
sponzory pro rok 2018.
b) Zpráva ekonomky a matrikářky L. Kvapilové: pro problémy s tiskárnou bude daňové
přiznání a zpráva zaslána e-mailem. Ekonomka předkládá návrh rozpočtu na rok 2018.
Jednatelka žádá o elektronické zpracování. M. Škrdlík upozorňuje, že by bylo vhodné
zprávu ekonoma a matrikáře vč. účetních závěrek zpracovávat obdobným způsobem
jako předchozí ekonom a matrikář J. Sajbot. Výbor Klubu souhlasí. Redakční rada žádá o
urgentní dodání zprávy do zpravodaje.
Noví členové – L. Kvapilová zasílala průběžně e-mailem Z. Veselé. Z. Veselá přiloží
k zápisu. Viz. Níže:
14. 11. 2017: L. Kuřák, Znojmo. 27. 11. 2017: L. Sanetrniková, Liberec, J. Král, Zruč-Senec.
17. 12. 2017: Švejdová Martina, Tábor. 2. 1. 2018: M. Kubát, Úvaly. 3. 1. 2018: D.
Homola, Znojmo. 4. 1. 2018: P. Königová, Praha 4. 10. 1. 2018: M. Pražák, Brno – Venkov.
12. 1. 2018: A. Kníž, Uherské Hradiště, P. Kučerová, Jablonec n. Nisou, E. Nováková, Ústí
nad Labem.
L. Kvapilová předkládá na žádost S. Lepičové Zápisní řád KCHHMO, kde upozorňuje na
nesrovnalosti, které vznikly schválením nových Klubových dokumentů v r. 2016, 2017.
Výbor ukládá S. Lepičové a L. Svobodové nesrovnalosti opravit a předložit výboru Klubu a
následně zveřejnit členům k prostudování ve zpravodaji. Ke schválení budou předloženy
na Členské schůzi v březnu 2018.

c) Zpráva poradce HO R. Dudy: informuje SHS 1.1 2018 vrh v CHS z Vracovských vinohradů10 (4 psi a 6 fen) štěňat ze spojení EOS Kemkov dvor x Vanda z Královských chlmov. PP
fena Rock Creek Americano x Iris ze Straž. lesů- nezabřezla. NDO vydány 3 doporučení ke
krytí, nakryté feny: Aida od Spojených vod x Gastor od Oskavy, Cela Boncov majer x
Kendy z Plzínů, Zita Patric Haus x Cliff v.Nordstrand. Nově uchovněná fena, Zita Patrick
Haus.
Rozhodčí na KV v Zákupech: pro HO navrženi rozhodčí P. Buba a MVDr. Fr. Šimek. Tito
rozhodčí posoudí HO a méně obsazené třídy MOK (např. štěňata, veterány apod.). Pro
VDCH v sobotu osloví předseda CHR V. Veselý rozhodčího L. Jančíka. V neděli výběr
provede Fr. Šimek s tím, že třídy MOK posoudí A. Brůžková. Na VDCH se bude nutné
přihlásit předem. Bude možné zaškrtnout i v samotné přihlášce na výstavu. Kapacita na
jednotlivé dny bude omezena.
R. Duda navrhuje stanovit věkový limit pro NDO pro VDCH na dva roky. Probíhá diskuze.
Návrh předloží R. Duda CHR k projednání a případného zapracování na Metodiky VDCH.
Dále R. Duda upozorňuje na vhodnost pořízení reprezentativnějších pohárů pro ocenění
Klubových vůdců na vrcholných soutěžích (např. MRK, MKP). Po diskuzi se výbor shoduje,
že správce majetku J. Kopřiva zajistí s předstihem do zásoby dostatečné množství
kvalitních, reprezentativních pohárů, které se operativně využijí pro ocenění a dary
Klubu.
d) Zpráva výcvikáře M. Blažka: oznamuje, že vyúčtování I. ročníku Memoriálu Vl. Černého
bylo dodáno ekonomce Klubu.
Předkládá plán akcí pro rok 2018: 21. 4. 2018 – KZV CACT Přerov, 27. -28. 4. 2018 – NFT
letního typu CACT Uherské Hradiště, 29. 4. 2018 KPZ CACT Uherské Hradiště, 12. 5. 2018
KZV CACT Kolín, 10. 6. 2018 NFT letního typu CACT Chrudim, 21. 8. 2018 MVČ (KLZ)
Strakonice, 4. 8. 2018 KPZ CACT České Budějovice, MJM (PZ+SVP) 1. – 2. 9. 2018 CACT
Praha – východ, 6. -7. 10. 2018 MFT GT (solo, couple) podzimní s přinášením CACIT, CACT
Znojmo.
Psi/feny roku. viz minulý zápis.
Startovné na FT: M. Blažek navrhuje zvýšení poplatků na FT, a to vzhledem k vysokým
nákladům na (především koroptví) zvěř. Probíhá diskuze. Výbor se shoduje na nutnosti
snížení nákladů, ale ne na snížení úrovně a množství a kvality pouštěné zvěře. Nutné
snížit náklady na rozhodčí. Poplatky zvýšit po konzultaci s garanty akcí a dohodě se
spolupořadateli.
M. Blažek dále informuje, že budou dodány první návrhy na propozice pro MJM 2018.
e) S. Lepičová (poradce chovu MO, STA): S. Lepičová se ze zdravotních důvodů omlouvá
a zpráva bude dodána v nejbližší možné době. Z. Veselá informuje jménem S. Lepičové o
tom, že do katalogu chovných jedinců pro rok 2017 mohou být zařazeni pouze psi, kteří
obdrželi potvrzení z plemenné knihy (lomítko s rokem 2017 za zápisové číslo) o
chovnosti. Psi s rokem 2017 zde budou uvedeni. Psi uchovnění v roce 2018 budou
v katalogu následujícím. Výbor souhlasí.
f) M. Škrdlík (předseda DR): proběhla kontrola úkolů pro Výbor, které DR uvedla ve své
zprávě ve zpravodaji v roce 2017. Většina krátkodobých úkolů splněna. Otázka ohledně
inzerce ve zpravodaji. L. Svobodová odpovídá, že momentálně máme jeden placený
inzerát do Zpravodaje. Redakční rada zveřejní informaci o možnosti inzerce na webové
stránky Klubu.
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Dále probíhá diskuze k výroční publikaci. Viz níže.
Předseda DR M. Škrdlík se táže na tabulky (soupisy) účastníků (jejich jméno, plemeno,
členství v klubu a podpis) jednotlivých VDCH. Jednatelka odpovídá, že při VDCH proběhlo
vedení těchto záznamů a vše bylo předáno ekonomce a matrikářce. Pokud chybí nějaký
dokument, tak situaci ještě prověří. Zároveň předsedu DR ubezpečuje, že veškerá data
k VDCH jsou zpracována i v elektronické podobě.
Zpravodaj:
 Redakce zpravodaje opět apeluje na nutnost zaslání zpráv a materiálů do data
stanovené uzávěrky. Týden po uzávěrce většina zpráv chybí.
 Tisk zpravodaje bude v letošním roce poptán v barevné formě. P. Novotný
a H. Svobodová zašlou L. Svobodové kontakt na možné tiskárny, kdy by mohl být
zpravodaj vyhotoven. L. Svobodová poptá tisk a porovná nabídky. Výbor klubu bude
informován o předběžných nákladech. Zpravodaj bude před tiskem zaslán členům
výboru k náhledu.
 Zpravodaj bude rozeslán členům Klubu, ostatním zahraničním Klubům, partnerům
Klubu, autorům fotografií a ostatním přispěvovatelům do zpravodaje a na návrh P.
Novotného nově i spolupracujícím OMS.
 Dále probíhá diskuze o možnosti vytvoření Výročního katalogu k 25. výročí Klubu.
Redakční rada navrhuje vydání k jubilejní výstavě v Zákupech. Výbor souhlasí. Forma
bude rozpracována a na návrh předsedy DR M. Škrdlíka, zde budou zapracovány
i jednotlivé význačné osobnosti Klubu a další důležité události apod.
Členská schůze 2018:
 24. 3. 2018 v Domašově u Brna od 10:00
 VDCH při ČS od 8:00 – 9:45. Na výběr bude osloven jako rozhodčí MVDr. Fr. Šimek.
Kontaktuje jej R. Duda.
 Projekci fotografií zajistí jednatelka Z. Veselá.
 Ceny pro vyznamenané za rok 2017 zajistí M. Blažek, který se ze schůze z důvodu
cesty do zahraničí omlouvá. Ceny předá P. Novotný. Diplomy zajistí Z. Veselá.
 Prostory jsou zajištěny M. Škrdlíkem.
 Výbor proběhne v pátek 23. 3. 2018. Ubytování pro členy výboru rezervuje P.
Novotný.
Kontrola usnesení a plnění úkolů ČS 2017 :
 Kontrola dokumentů Klubu. Veškeré Klubové dokumenty projde a na nesrovnalosti
upozorní výbor L. Svobodová a H. Svobodová. Změny předloží výboru Klubu a
následně zveřejní členům k prostudování ve zpravodaji. Ke schválení budou
předloženy na Členské schůzi v březnu 2018.
Různé
 L. Svobodová: plán akcí musí být vždy předložen výboru a schválen. Bezpodmínečně
je nutné informovat zájemce o uspořádání akce pro Klub, zda Klub jejich návrhu
využije. Výbor souhlasí a domlouvá se, že zkoušky bude mít na starost M. Blažek a
výstavy L. Svobodová.
 Pořádání akcí: oslovit členy Klubu, kdo by měl zájem o pořádání akcí v roce 2019. Vše
řešit s dostatečným předstihem. Zajistí RR a jednotliví garanti.








Výstava Natura Viva v Lysé nad Labem. P. Novotný informoval o možnosti umístění
stánku na této výstavě, za účelem reprezentace Klubu. Probíhá diskuze o možnostech
personálního zajištění akce. Výbor se shoduje na vhodnosti této propagace.
Jednatelka odpoví pořadateli a dojedná podrobnosti. Konkrétní zajištění bude
dohodnuto před akcí.
P. Novotný žádá ekonomku Klubu, aby na akce a výbory Klubu vždy vozila doklady a
finanční hotovost za účelem proplacení účtů a cestovného.
J. Kopřiva (správce majetku Klubu): informuje výbor o zakoupení stanu, banneru a
dva kusy vlajek s Klubovým logem. V loňském roce již využito na Klubových akcích.
Dále vyrobeny a nabídnuty k prodeji reklamní klubové předměty. O předměty je
zájem. Budou postupně dodělány nové. Předměty se využívají i jako ceny na
Klubových akcích.
Funkce Ekonoma a Matrikáře: členové výboru Klubu diskutují ohledně problémů,
které vznikají především v komunikaci se současnou ekonomkou a matrikářkou
L. Kvapilovou. Upozorňují na jednotlivé případy. V diskuzi dochází ke shodě členů
výboru. Výbor se dohodl, že L. Kvapilová předá funkci ekonoma a matrikáře
H. Svobodové. Dozorčí rada Klubu reaguje a žádá L. Kvapilovou o dokončení její
práce za rok 2017. L. Kvapilová souhlasí. Uzavře ekonomický rok 2017, zašle zprávu
do zpravodaje a za týden dojde k předání dokumentů za účasti místopředsedy a
člena DR. L. Kvapilová bude nadále platným členem výboru. H. Svobodová bude
zajišťovat funkci ekonoma a matrikáře od 22. 1. 2018.

Petr Novotný poděkoval za účast a za to, že výbor proběhl v přátelském duchu a ukončil schůzi.

Zapsala Zuzana Veselá

