Členská schůze KCHHMO
16.3.2013, Domašov u Brna

Zahájení konference – jednatelka L. Svobodová
1) Předložen návrh programu schůze.
2) Schůze schvaluje: program
zapisovatel – L. Svobodová
řídící – V. Prouza
pracovní předsednictvo – přítomní členové výboru KCHHMO
mandátová komise – J. Sajbot, J. Kopřiva, Š. Horák
návrhová komise – S. Lepičová, M. Šafařík, Ing. Z. Veselá
3) Zpráva mandátové komise – na ČS je přítomno 60 členů, z toho 7 v zastoupení.

Zprávy funcionářů
1) Předseda klubu V. Prouza
Přivítal členy klubu.
ČS 2012 v Pitkovicích uložila výboru klubu: zajistit činnost klubu v roce 2012 dle schváleného
plánu, provést registraci schválených stanov klubu, uplatnit změny podmínek chovnosti u MKO
dle schválení členskou schůzí s platností od 1.4.2012. Všechny dané úkoly byly výborem splněny.
Referuje o akcích pořádaných v roce 2012 a děkuje organizátorům
Výbor se v období od ČS sešel celkem čtyřikrát. V březnu 2013 odstoupil z výboru p. Pavel
Navrátil.
Referuje o činnosti výboru – viz zpráva ve zpravodaji.
Dále referuje o úspěších členů klubu v roce 2013.
Ekonomická situace klubu je i nadále příznivá a byly učiněny kroky k lepšímu zhodnocení
finančních prostředků klubu. Stav členské základny je stabilizován, nedochází k úbytku v počtech
členů klubu. Za příkladné vedení účetnictví, celkové ekonomiky klubu a matriky děkuje
ekonomovi Jaroslavu Sajbotovi.
Zpravodaj připraven na vysoké úrovni, poděkování redakční radě.
Stránky klubu jsou včas aktualizovány a podávají ucelený přehled o dění v klubu.
Velké poděkování patří sponzorům našeho klubu, bez jejichž pomoci bychom na naše akce
těžko zajistili tolik kvalitních cen.
Na letošní rok připadá dvacáté výročí od založení našeho KCHHMO. Veškeré akce pořádané
v letošním roce budou směřovat k oslavě a uctění tohoto výročí. Zvláště pak víkend
11-12. května v Horce nad Moravou. 11. května proběhnou klubové ZV se zadáním titulu CACT a
12. května klubová výstava. Předseda zve jménem výboru všechny členy na tuto, jakož i další
klubové akce.

2) Jednatelka L. Svobodová
V roce 2012 se výbor klubu sešel celkem pětkrát, schůze naplánovaná na leden 2013 byla
z důvodu nepříznivého počasí a nemoci několika členů výboru zrušena.
Po odstoupení p. P. Navrátila se výbor rozhodl dalšího člena nekooptovat a dále pracovat
v počtu devíti členů.
Výbor se dále pokusil změnit delegaci rozhodčích na EV v Brně 2013, kterou v r. 2012 nahlásil
p. Navrátil. Bohužel bylo již pozdě na to, aby ČMKU akceptovala námi navržené rozhodčí. Dle
informací z ČMKU jsou pro naše plemena na posuzování na EV nyní delegováni Ing. Jozef Jursa a
RNDr. Petr Dvořák.
Referuje o klubové akci v Horce: p. V. Piskay se omluvil z posuzování, místo něj na výstavě bude
posuzovat p. Jozef Horváth (SK). Na zadní straně zpravodaje jsou chybně uvedeny uzávěrky na
KV a ZV – uzávěrka na KV je 10.4., uzávěrka na ZV je 1.5. Na přihlášce ve zpravodaji je také
uvedeno staré číslo účtu KCHHMO. Prosí členy, aby se řídili informacemi na propozicích, které
jsou zveřejněny na webu a také k dispozici vytištěné zde na schůzi.
Výbor klubu také rozhodl o vydání brožury k příležitosti 20. výročí, ve které budou uvedeny
informace z historie klubu a která bude obsahovat katalog chovných psů. Majitelé chovných psů
budou vyzváni k vyplnění formuláře s kompletními údaji o psovi a jeho zaslání redakční radě.

3) Poradkyně chovu MOD a MOK S. Lepičová
Přehled chovu MOK a MOD v roce 2012
- Kladně hodnotí rozvržení psů, kteří se podíleli na chovu v roce 2012 (seznam ve Zpravodaji)
- Pes Caro Gurdau chybí v seznamu psů, kteří v minulém roce kryli (omluva majiteli) a dále u
tohoto psa chybí titul Šampion ČR v přehledu pro zpravodaj (na stránkách je uveden)
Přehled chovu MOK a MOD v roce 2013 k 15.3.13
- Od začátku roku bylo vydáno 28 krycích listů
- Potvrzeno 17 krytí
- Počet narozených štěňat– 10 psů a 4 feny ve třech vrzích
Psi, kteří zatím zasáhli do chovu od začátku roku 2013: Luppa Vadász Piszke, Vadászpajtas AëlloAither, Piszkei Dicso, Born Again of Szedresi, Magor Oguz, Enricco Lavare Moravia, Ben
z Liderovic, Algeron Laváre Morávia, Aranyvadász Nimrod, Fox z Mečkovské skály, Drago
z Chejlavských lesů.
Upozorňuje na opakované nedostatky – neúplné informace při podávání žádosti o chovnost
psa/feny (hlavně potvrzení o provedené platbě, kontakt, fotografie). Vše, kromě originálů
dokumentů, posílat „obyčejně“.
Je třeba žádat o krycí listy s časovou rezervou, u zahraničních psů dodávat všechny potřebné
informace, včetně jména a adresy majitele psa.
Je nutné nahlašovat změny potřebné k aktualizaci informací u jednotlivých psů – změna bydliště,
kontakty, nově získané tituly, složené zkoušky.
Pokud majitelé chovných jedinců našli ve Zpravodaji nesrovnalosti nebo neúplné informace, je
potřeba je nahlásit.
Kladně hodnotí monitoring vyšetření DKK. Stále se vyskytují výsledky s vyšším stupněm DKK,
kontrola je nezbytná.
Komunikace probíhá velmi dobře, případné problémy a žádosti jsou řešeny ihned.

4) Poradce chovu NDO, PP, SHO R. Duda (nepřítomen – přečtena v zastoupení)
Omlouvá se ze zdravotních důvodů.
Informuje o chovu hrubosrstých ohařů v roce 2013.
Německý drátosrstý ohař: od ledna 2013 bylo vydáno 6 doporučení ke krytí, nakryté jsou 3 feny,
narozeno bylo ze 2 vrhů 16 štěňat, 1 fena nezabřezla. U chovných jedinců nám přibyly 3 feny –
ČB Iola od Újezdeckého mlýna a Amálka Miniara a HB Bessi z Žehuňské kovárny. Celkem máme v
chovu 45 fen, 20 ČB a 25 HB. mU psů je stav nezměněný, celkem 29 jedinců, z toho 20 HB a 9 ČB.
Pudlpointr: stav chovných jedinců je nezměněný. Celkem máme v chovu 6 hnědých psů a 7 fen,
z toho 2 černé a 4 hnědé a 1 spadané listí. Bylo vydáno 1 doporučení ke krytí a fena Arna ze
Střelnice byla nakryta 20.2.2013 psem Ibalem ze Strážišťských lesů.
U pudlpointrů se omlouvá p. Hrbkovi, kterému omylem připsal 5 narozených štěňat, která se
narodila koncem r. 2011, do stavu jedinců ve zprávě do zpravodaje r. 2012.
Slovenský hrubosrstý stavač: bylo oznámeno, že byla zakoupena chovná fena ze Slovenska Cira
zo Zezůl, ale majitel ještě neposlal průkaz původu feny, aby tak mohla být zařazena do seznamu
chovných jedinců. Celkem máme 1 chovného psa a 1 chovnou fenu.
Volají někteří majitelé chovných NDO, že jejich psi nejsou využiti ke krytí. 90% majitelů fen
ovšem v žádosti ke krytí uvádí 1 až 3 jedince, kterými chtějí krýt, povinností poradce je
zkontrolovat, zda nedochází k příbuzenské plemenitbě, a žádosti doporučení vyhovět. Ostatních
10% chovatelů žádá o doporučení psa, který je nejblíže k jejich bydlišti.
Stále se budou provádět namátkové kontroly vrhů, hlavně u jedinců, kteří mají v rodokmenu
jedince, u kterých se prokázala lysivost.
Jestli bude mít někdo dotaz ohledně chovu HO, může kontaktovat poradce mailem nebo
telefonem, rád co nejdříve odpoví.

5) Výcvikář M. Blažek
Zpráva je ve zpravodaji.
Žádá členy o zaslání kopií tabulek ze složených zkoušek, spolupráce s OMSy je čím dál horší,
pokud chtějí mít členové ve zpravodaji kompletní info, musí dodat informace sami.
Vyzdvihuje opět výborné výsledky na VZ – 5 psů v nominačních soutěžích 2013.
3 žádosti o stříbrný vůdcovský odznak.
Zve členy na klubové zkoušky, je lepší, když běží naši zástupci, než když musíme doplňovat jinými
plemeny.
Žádá P. Novotného o stručné informování o MJS.
P. Novotný – jsou k dispozici propagační letáky (rozdány na schůzi). MJS bude probíhat ve 3
honitbách v okruhu asi 15km, dobré zazvěření. V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit
na P. Novotného.
Výcvikář děkuje sponzorům klubu, bez nich by nebylo možné akce na této úrovni pořádat. Kdyby
někdo z členů věděl o sponzorovi/byl by ochoten sponzorovat klubové akce, uvítáme.
Memoriál B. Zemka (vrcholná soutěž KHS) je otevřená pro všechna plemena ohařů, tedy
z našeho klubu i MOK.

6) Ekonom a matrikář J. Sajbot
Členská základna má 364 členů, zaplaceno na rok 2013 má již 208 členů + 23 čl. platilo na ČS.
Od února 2013 je zřízen nový účet u FIO banky: 2900359229/2010, účet u Poštovní spořitelny je
nadále funkční a je k němu zřízen termínovaný účet na 5 let, na kterém je vloženo 50.000,- Kč.
Stav financí k 15.03.:
Pokladna........................................,,...19.481Kč
Účet Poštovní spořitelna...................,487.834Kč
Termínovaný účet u PS.......................,50.000Kč
Účet Fiobanka.....................................25.147Kč
Celkem:
582.462Kč
Výdaje 2013
Zpravodaj vč. poštovného....................35.965Kč
Doména ohar a webhosting...................1.603Kč
Odznaky KCHHMO.................................8.712Kč
HV k 15.03. je + 20.388,- Kč.
Příspěvky členům za reprezentaci – klub dal každému žadateli 5000Kč, ač podle směrnice mělo
být míň.
Nejproblematičtější náklady – cestovné. Navrhuje na pořádání výborů přes Skype.
Představen rozpočet pro rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Členská schůze schvaluje
jednomyslně.

Zpráva DR
Zpráva o činnosti DR za uplynulý rok je ve zpravodaji.
Výbor pracuje dobře, navazuje na práci minulého výboru pod vedením J. Dědoucha. Situace mezi DR
a výborem je dobrá. Atmosféra v klubu je dobrá a jsou výsledky.
Práce J. Sajbota jako ekonoma a matrikáře je příkladná. Náš klub hospodaří každý rok se ziskem.
Peníze se také vrací zpět ke členům.
DR již přistoupila k úspoře nákladů – fyzicky se v roce 2012 sešla dvakrát, zbývající dvě schůze DR
proběhly elektronicky.
Na DR v loňském roce nepřišla žádná připomínka.
Předseda DR se zúčastňuje jednání výboru.
DR se dohodla, že zprávu o činnosti zveřejňuje 1x za rok ve zpravodaji.
Ocenění
Stříbrný vůdcovský odznak – H. Kaprová, J. Kopřiva, J. Hynek (přebírá V. Chalupa v.z.)
Psi a feny roku – Jar z Plzínů, Xena z Těšnice, Cuba z Tišnovských revírů, D´Hunter z Vodného mlyna,
Zala Zöldmáli, Lon ze Stražišťských lesů
Vůdce roku – p. Jozef Demčák
Nejvyšší klubové vyznamenání „Čestné uznání KCHHMO“ bylo uděleno:
- p. Václavu Prouzovi

-

p. Miroslavu Šafaříkovi
MVDr. Františku Šimkovi

Návrh plánu činnosti
Představen plán výstav a zkoušek – viz zpravodaj.
J. Hrbek – zve na LZ, možnost i nácviků, kapacita 12 psů, v případě velkého zájmu možnost dělat ve
dvou terénech
Schváleno jednomyslně.

Diskuze
1) V. Prouza – žádá členy o účast na klubových akcích.
2) J. Sajbot – výstavu je možné zaplatit zde na místě.
3) Diskuze o seznamu chovných jedinců. Členové chtějí zveřejňování i rodokmenu. Již to bylo
schváleno v usnesení jedné z předchozích členských schůzí, katalog byl vydán, pak se na to
zapomnělo.
L. Svobodová – plánujeme udělat katalog chovných jedinců a následující zveřejňování nových
chovných psů ve zpravodaji.
Z. Veselá – uděláme jednotný formulář pro doplnění informací o chovných psech.
M. Škrdlík – katalog vydaný před 10 lety se nesetkal s úspěchem, neprodal se, proto se v tom
nepokračovalo.
S. Rafaj – je nutné uvádět hlavně rodiče i ve zpravodaji.
V. Prouza – v připravovaném přehledu tyto informace budou. Hodně ale záleží na majitelích
chovných psů, jestli informace dodají.
4)

Z. Veselá – bylo by vhodné mít 3 kopie krycích listů. Při zahraničním krytí vyžadují majitelé
chovných psů doklad o krytí. I v ČR by to bylo vhodné, kdyby 3. kopie zůstávala majiteli psa.
L. Zajícová – u jezevčíků je to taky tak, 3 kopie krycího listu, jeden zůstává majiteli psa.

5) J. Sajbot – znovu připomíná, že je možnost zakoupení nových klubových odznaků a samolepek.

Hlasuje se o návrhu usnesení – jednomyslně schváleno. Návrh usnesení byl přijat.

Zapsala: Lucie Svobodová, jednatelka klubu

