Členská schůze KCHHMO
28.3.2015, Praha-Pitkovice
Zahájení konference – jednatelka klubu zahájila schůzi a přivítala přítomné
1) Schůze jednomyslně schvaluje:
Zapisovatel – L. Svobodová
Řídící – V.Prouza
Návrhová komise – Z.Veselá, Š. Horák, Š.Kolářová
Mandátová komise –J. Sajbot, S.Lepičová, M.Blažek
Skrutátoři – členové mandátové komise

2) V.Prouza převzal řízení schůze a předožil ke schválení program schůze – schválen
jednomyslně.
3) Volba pracovního předsednictva – návrh: přítomní členové výboru. Schváleno jednomyslně.

4) Zpráva mandátové komise (přednesla S.Lepičová) – na schůzi je přítomno 33 členů s právem
hlasovat.
Zprávy funcionářů
1) Předseda klubu V. Prouza
Předseda přivítal účastníky, přednesl zprávu o činnosti klubu a výboru v roce 2014, zhodnotil
klubové akce – ČS, LZ, MJM, klubovou a speciální výstavu, výběry do chovu, poděkoval
organizátorům a sponzorům.
Předseda se omluvil členům za nefunkčnost webových stránek.
Poděkování ekonomovi klubu p.Sajbotovi za příkladné vedení matriky a účetnictví klubu a
součastně též za výbornou práci matrikáře. Pro zhodnocení financí klubu byl v letošním roce
založen termínový vklad u FIO banky, na který bylo převedeno část prostředků z běžného účtu.
Členové klubu v loňském roce dosáhli vynikajících výsledků na soutěžích doma i v zahraničí –
MRK, MKP, MKS, MBZ, Evropském poháru MO. Rovněž úroveň psů předvedených na MJM
byla dobrá.
Výbor kooptoval Ing.Zuzanu Veselou a P.Novotného místo dříve odstoupivších členů výboru
Ing.Indry a P.Navrátila.
Koncem loňského roku bohužel přišly tři stížnosti od členů klubu na jednání poradce chovu HO.
Výbor stížnosti projednal a došel k závěru, že všechny tři jsou oprávněné . U poradce chovu došlo
k selhání jak po stránce odborné, tak po stránce lidské. Svým jednáním překročil svoje pravomoci
a nedodržel normativy klubu.
V roce 2016 se koná volební konference klubu. Předseda apeluje na členy, aby oslovili ty, kteří
by mohli mít zájem o práci ve výboru v příštím volebím období.

2) Jednatelka L. Svobodová
Zpráva jednatele ve Zpravodaji.
Zápisy ze schůzí výboru jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách klubu a jsou taktéž
v plném znění ve Zpravodaji.
Omlouvá se za výpadek klubového webu, jednalo se o bezpečnostní chybu na serveru. Snažíme
se podniknout kroky, aby k podobným problémům již nedocházelo.
Upozorňuje členy, že je na webu, stejně jako ve Zpravodaji, uveden kontakt na redaktory webu –
správce inzerce a správce karet chovných psů. Žádosti o úpravu či zveřejnění jsou členy stále
chybně zasílány na adresu jednatelky. Zároveň prosí členy o schovívavost a trpělivost, všichni
redaktoři webu se této práci věnují ve volném čase a bez nároku na odměnu a nelze předpokládat,
že veškeré požadavky budou vyřízeny okamžitě.
Jako poděkování sponzorům jsme se rozhodli jim vyhradit místo pro reklamu ve Zpravodaji a na
webových stránkách klubu. Zároveň prosí členy, aby se ve svém okolí poptali po možnostech
sponzoringu – jak věcné ceny, tak finanční dary.
V souladu s Novým občanským zákoníkem klub musí být registrován jako zapsaný spolek.
Jedatelka předkládá ČS ke schválení návrh na doplnění Stanov KCHHMO o následující větu:
„KCHHMO je zapsaným spolkem. Členská schůze zmocňuje výbor klubu v jednání v otázce
zapsání klubu a souvisejících úkonů.“
ČS schvaluje jednomyslně doplnění stanov.

3) Poradkyně chovu MOD a MOK S. Lepičová
Zpráva o chovu MOK a MOD za rok 2014 je rozpracována ve Zpravodaji.
V jednom případu došlo k chybě v uvedeném počtu krytí psa. Arnošt Bertoni Prague měl v roce
2014 dvě krytí. Za omyl se omlouvá.
V roce 2015 bylo k dnešnímu dni vydáno 31 krycích listů pro MOK a 2 krycí listy pro MOD. Z
toho bylo již 10 krycích listů potvrzeno a již se narodily čtyři vrhy. U MOD byla kryta jedna fena.
K 28.3.2015 se narodilo ve 13 vrzích (7 vrhů na základě krycích listů v r. 2014) 92 štěňat MOK
(51 psů a 41 fen). Jedna fena nezabřezla. U MOD máme zatím jeden vrh (3 psi a 5 fen).
Dle Zápisního řádu KCHHMO může mít chovný pes maximálně 4 VRHY v kalendářním roce
(nikoliv 4 krytí). Je zde nutná spolupráce s majiteli chovných psů, neboť na krycí listy se vypisuje
více psů a pokud chovatel nedodá včas doklady, PCH nemůže vědět, kterým psem nakonec bylo
kryto, ani zda fena zabřezla. Problémy se mohou objevit hlavně na začátku roku, kdy pes může
mít krytí v roce předcházejícím, ale vrh spadá již do dalšího roku. Chovatel by měl mít
domluvené krytí s majitelem chovného psa dopředu.
Poradkyně seznámila ČS se psy, kteří již letos zasáhli do chovu (k 28.3.2015):
MOK
Apu Tajemství Karpat
Artush Vives Bohemia
Ashkii Damashca Aponivi
Bert Bertoni Prague
Crazy Tajemství Karpat
Dollar Vives Bohemia
Drago z Chejlavských lesů

Elf z Nehvizd
Enricco Lavare Moravia
Enzo Vives Bohemia
Fík Vives Bohemia
Forest z Chejlavských lesů
Josur z Panských lesů
Magyarkuti Egres
Vadászpajtás Thymos Ichnobates
MOD
Furdohazi Adás
Zahraniční psi:
MOK
Atos Artemis Moravia
Csovárberki Újenc
Duhaj z Mešínské hájovny
Yasper Skyrocket
MOD
Aldozovólgye Drótos Cinkos
Chovatelé mají povinnost včas dokládat doklady o krytí a hlášení vrhu. Ne vždy se tak děje.
Pokud nebude mít chovatel splněny všechny pohledávky z předchozího vrhu, nebudou mu
vypsány další krycí listy.
Žádosti o uchovnění nutno poslat se všemi dokumenty poštou (doporučeně pouze originál PP,
zbytek obyčejně). Žádosti o krytí je možno mailem (ne zprávou na FB). S žádostí o krytí nutno
doložit doklad o zaplacení členského příspěvku.
U dvou chovatelů stale chybí zaslané doklady (krycí list, hlášení vrhu), pokud nebude dodáno,
PCH nevystaví další krycí list.

4) Poradce chovu NDO, PP, SHO R. Duda
Nově zařazené feny NDO: HB Arina z Korábku, Alma od Zábořského soutoku, Borina od
Svákovské skalky a Bora Boncov Majer .
Vyřazené feny pro věk 8 let: Draga z Rafajova revíru, Alis z Žehuňské kovárny, u feny černé s
náprsenkou (Areta od Netušílka) vydán krycí list.
Od roku 2015 bylo vydáno 11 doporučení ke krytí, nakryto máme 6 fen a narozeny máme 3 vrhy
s počtem 16 štěňat: 5 fen HB, 2 feny ČB, 5 psů HB a 4 psi ČB.
Úhyn chovného psa Boris z Rafajova revíru.
U PP přibyla 1 chovná fena H Nona ze Stražištských lesů, byla vydána 2 doporučení ke krytí.
U SHS stav nezměněn.
U málopočetných plemen (PP a SHS) je možnost zažádat k 31.10. dotaci od klubu 3000 Kč
Budou se nadále provádět kontroly vrhů, hlavně u nakrytých fen, kde se v předchozích generacích
objevovala lysivost.

5) Výcvikář M. Blažek
V roce 2014 byl zaznamenán mírný nárůst v počtu jedinců předvedených na zkouškách, hlavně u
málopočetných plemen PP, SHO, MOD.
Omlouvá se za nekompletní přehled výsledků zkoušek, ale OMSy a ČMKJ neposílají tabulky (64
tabulek zasláno až v únoru). Dále může vzniknout chyba překlepem.
Rok 2014 byl velmi úspěšný pro zástupce KCHHMO na vrcholných akcích MRK a MKP –
výsledky uvedeny ve Zpravodaji.
Vůdcem roku se stal David Jirgala, který svými výbornými výsledky na MRK a MKP výborně
konkuroval ostatním vůdcům.
KCHHMO musí schválit soutěžní řád. Výcvikář navrhuje, že klubový soutěžní řád bude shodný s
řádem ČMMJ platným od 1.4.2014. ČS schvaluje jednomyslně.
V.Veselý – práce na živé kachně je součástí ZŘ pro MKP, ale je momentálně rozporovaná, jak
bude posuzován MJS? Na MJS prozatím bude doržováno dle rozhodnutí ČMMJ, tzn. práce na
živé kachně zařazena nebude.

6) Ekonom a matrikář J. Sajbot
Žádá členy, aby nepoužívali složenku typu A. Při převodu přes účet je třeba dbát na správný
variabilní symbol.
Při nezaplacení příspěvku do 31.3. je člen automaticky vyřazen. Zároveň ví o členech, kteří
nemají zaplaceno a přitom mají vydané doporučení ke krytí (platnost KL je 1 rok). Nutno
doplatit.
K dnešnímu dni zaplaceno CCA 200 členů z 360.
Díky výbornému HV v r.2014 byly příspěvky za reprezentaci vyplaceny již z r.2014.
Výbor se rozhodl rozdávat katalogy chovných jedinců z r.2013 účastníkům klubových akcí,
neboť již pozbývá na aktuálnosti. Každým rokem je doplňován dodatkem.
Došlo k navýšení platby za Zpravodaj vč. poštovného - celkem 60 667Kč. Dále zaplaceno
50000Kč příspěvek na MJS. Předběžná závěrka – 46 637Kč.
Předložena Zpráva o hospodaření klubu za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015. ČS schvaluje
jednomyslně.

Zpráva DR – předseda DR omluven, DR zastupuje MVDr. J. Dvořák
K vyúčtování musí být předkládány pouze hodnověrné podklady. Je nutné používat příjmové a
výdajové doklady s razítkem klubu, nebo doklady o nabytí zboží, faktury apod. V případě
vyúčtování financí vybraných při výběru do chovu doporučuje DR vypracovat tabulku jako
oficiální formulář, který bude po ukončení výběru podepsán někým, kdo je za výběr do chovu
zodpovědný. Originál předat pokladníkovi, ke kopii si přiložit kopii příjmového dokladu.
Využití finance na podporu málopočetných plemen – DR souhlasí se stanoviskem výboru klubu,
že je věcí každého chovatele zda o podporu požádá, nebo ne. Týká se zatím plemen PP a SHS.
DR požaduje dělat při výborových schůzích na závěr usnesení. DR vyhází ze Stanov KCHHMO,
kde je uvedeno, že DR má „kontrolovat usnesení orgánů klubu (výboru, ČS, konferencí, rad a
komisí)“.
Chovatelská rada má povinnost dokladovat svoji činnost na výborových schůzích zápisem a
přiložit poštu (mailová, písemná). Podléhá kontrole DR.

Ocenění
Čestné uznání KCHHMO uděleno p.Jaroslavu Košťálovi (pro nemoc omluven) a p.Štěpánu
Horákovi (přebírá ocenění).
Vůdce roku – David Jirgala – přebírá ocenění
Psi roku:
MOD Rajen z Mečkovské skály – H.Kaprová – přebírá ocenění
MOK Barcelona Star Moravia – D.Jirgala – přebírá ocenění
MOK Jantar z Chlumčanské doliny – P.Slavík – předáno v zastoupení P.Bezděkovi
NDO Benn vom Erlbachtal – M.Blažek – přebírá ocenění
NDO Kony z Plzínů – R. Duda – přebírá ocenění
PP Pedro ze Stražišťských lesů – J.Hrbek – nepřítomen
SHO Larson z Milhostovských polí – M.Urban – nepřítomen
Vůdcovské odznaky:
Bronzový – Pavel Blaška, Milan Kotvan
Stříbrný - Vítězslav Šesták
Zlatý – M.Blažek

Návrh plánu činnosti
Jednatelka přednesla plán akcí (ZV, LZ, MJS, KV, SV). Květnová akce je přesunuta z Horky do
Štěpánova, bude uvedeno v propozicích, které budou zveřejněny na webu v nejbližší době.
ČS schvaluje jednomyslně plán akcí.
J.Bezděk podává informace o MJS. Bohužel není možné na místě dělat nácviky, nicméně ve stejné
lokalitě se bude konat Memoriál Kobzy, kterého je možné se zúčastnit. Propozice MJS půjdou do tisku
v květnu. V případě sehnání dalších sponzorů prosí o zaslání kontaktů.

Diskuze
1) Š.Horák – došlo k technickým problémům v areálu v Horce, stále se řeší, zda tam bude
možnost alespoň ubytování. Děkuje členům za pochopení.
2) S.Lepičová – na VDCH se objevilo hodně MOK s tmavým zbarvením či světlým okem. Je
třeba to hlídat. Š.Horák dodává, že se take objevují problémy s agresivitou. CHR se bude na
tyto problémy zaměřovat. V.Prouza – s těmito případy se také setkal, ale chyba bývá často na
straně majitelů.
3) L.Svobodová – je nutné najít organizátory klubových akcí pro rok 2016, hlavně pro zkoušky.
Zájemci by se měli hlásit výboru klubu co nejdříve.

4) MVDr.Dvořák – příští rok jsou volby, členové klubu by si měli rozmyslet, kdo z nich by byl
ochoten v příštím volebním období pracovat ve výboru či DR.
5) V.Veselý – VDCH by měly mít výstup. Navrhuje zadat výboru klubu, aby zajistil zveřejnění
výstupů z VDCH ve formě bonitačního kódu. S.Lepičová – v minulosti existovala bonitační
karta, ale byla zrušena. Z.Veselá – nutné je hlavně mít výstup pro chovatele. L.Svobodová –
souhlasí s tím, že VDCH by měly mít výstup, není si jistá, zda bonitační kód je správným
řešením (přežité, vychází z řízeného chovu), možná slovní posudek?. V.Veselý – slovní
posudek CCA 40 psů na VDCH by způsobil velké časové zpoždění. V.Prouza – již v
minulosti žádal, aby poradci vypracovali nějaký manuál ohledně posuzování povah na VDCH.
A.Horáková –VDCH by měly být přísnější a zaveden bonitační kód. A.Kopřivová – pes s
chybějícím zubem, nestandardní na VDCH vůbec nepůjde, proto je nízké procento
nevybraných. L.Svobodová – máme evidovaný chov, můžeme vyřazovat pouze za vylučovací
vady. Š.Horák – není nutné zpřísňovat, spíše dodržovat. Z.Veselá – lze vylučovat pouze za
měřitelné záležitosti, ale můžeme chovatele více informovat. V.Prouza – navrhuje, aby CHR
zpracovala přesné pokyny na provádění VDCH, včetně limitů pro barvu, povahu atd. V.Řezáč
– bylo by možné ověřit i chování po výstřelu? V.Prouza – muselo by se dělat formou ověření
jako u ČF. J.Sajbot – je pro zavedení bonitačního kódu jako informaci pro chovatele, nikoliv
jako vyřazování psů. Předložen návrh následujícího znění: “Chovatelská rada vypracuje návrh
bonitačního kódu pro pořádání VDCH, který předloží ke schválení ČS 2016.” ČS schvaluje
jednomyslně.
6) A.Kopřivová – je možné nějak poučit rozhodčí na výstavách, aby se předešlo tomu, že
například pes, který získá CAC, nebude vybrán do chovu kvůli barvě? Odpovídá L.Svobodová
- bohužel klub nemá na rozhodčí žádný vliv.
7) V.Prouza – navrhuje, aby VZ byly uznávány jako ověření povahy psa (problém bázlivosti po
ráně). Nicméně VZ nejsou podmínkou do chovu. J.Sajbot – každý pes musí projít společným
honem, kde jsou minimálně 4 rány. V.Veselý – nelze dělat závěry na jednotlivcích, v každém
plemeni jsou jedinci, kteří se bojí, ale u MOK to zatím plošný problem není. H.Kaprová –
domnívá se, že se o plošný problém jedná. L.Svobodová – my uznáváme ZŘ ČMMJ jako
zkoušky pro chovnost, tudíž nemůžeme a priori předpokládat, že tyto zkoušky jsou
posuzované špatně. J.Sajbot souhlasí. Z.Veselá – problémy, které jsou na zkouškách (na
různých místech se posuzuje různě), budou i na případných chovných zkouškách pořádaných
klubem.
Hlasuje se o návrhu usnesení (přednesen Z.Veselou) – jednomyslně schváleno. Návrh usnesení byl
přijat.
Schůzi ukončil předseda klubu.

Zapsala: Lucie Svobodová, jednatelka klubu

