Zápis z výborové schůze KCHHMO – 30.3.2012, Praha 10 – Pitkovice

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, V. Prouza, J. Sajbot, S. Lepičová, L. Svobodová, za DR
MVDr. J. Dvořák
Omluveni: MVDr. F. Šimek, Š.Horák
Nepřítomni: P.Navrátil

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen.
3. Zprávy funcionářů
a) Zpráva jednatelky L. Svobodové
i) Podle vyjádření pí. Vladimíry Tiché je možné v případě věku rozhodčího udělit
výjimku. Rozhodnutí zůstává na pí. S. Lepičové, zdali má zájem se stát rozhodčím
z exteriéru. Výbor klubu by to považoval za žádoucí. S. Lepičová souhlasí a pokusí se
splnit stanovené podmínky.
ii) Zákupy 2012 – delegaci přijali W.Burski pro MOK, P.Buba pro HO a dlouhosrsté ohaře,
W.Casper pro NKO.
iii) Zákupy 2013 – s KKO a KDO, ostatní kluby odmítly nebo se nevyjádřily. Termín 10.8.
iv) Návrhy nových ZŘ
Problém s komunikací v rámci výboru i s ČMMJ, návrh jsme dle předsedy KK zaslali
pozdě, ale náš klub nebyl upozorněn na změnu termínu.
Kluby mají být znovu osloveny, nahlášeny aktuální adresy, snad to již bude v pořádku.
Zprávu jsme nedostali ani z ČMKU o posunutí termínu pro nahlašování klubových
výstav na 15. 8., také nahlášeny aktuální adresy (již nejméně podruhé).
v) KCHHMO má možnost se zapojit do projektu mezinárodní databáze rodokmenů
maďarských ohařů. Výbor klubu schvaluje. Do databáze je možné automaticky
přidávat základní údaje o psech (jméno, ČLP, výsledky poskytnuté klubu), ke
zveřejnění kontaktu na majitele je třeba souhlas majitele.
b) Zpráva výcvikáře M. Blažka
Ing. Z. Veselá dodala podklady pro udělení bronzového vůdcovského odznaku. Odznak jí
bude předán na zítřejší ČS. Na žádost a za poplatek byl zaslán náhradní odznak
P. Mičulkové (ztráta).
Návrh rozhodčích na MJM: pp. Šafařík, Černý, Prouza, Hlaváč, Blažek, Strnad, Uchytil ml.,
Ulhozer (SRN), Šiška (SK). Výcvikář do konce dubna osloví druhého rozhodčího z SK od
MO.
Pozdní zaslání soudcovských tabulek z OMSů – stále přicházejí.

Existuje Mezinárodní klub NDO – oslovit.
Výcvikář předkládá statuty klubových memoriálů. Statut MJS v pořádku, statut MJM bude
dopracován po konzultaci s ČMMJ/ČMKJ. MJM bude pořádán jako soutěž v polní a vodní
práci se zadáním titulů CACT a CACIT, podle vlastních tabulek a limitních známek podle
MKP (tzn. již se nebude dále jednat o PZ+SZVP, ale o jednu zkoušku s popisem disciplín
podle platného ZŘ a s vlastní tabulkou).
Výcvikář do konce dubna zašle návrh statutu MJM a návrh rozhodčích pro letošní MJM.
c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové
Od začátku roku vydáno 17 krycích listů, narozeno 9 vrhů, z toho 30 fen a 23 psů,
1 nadpočetné štěně.
2 nově uchovněné feny MOD, jeden chovný pes MOD uhynul.
2 nově uchovněné feny MOK, jedna vyřazena pro věk.
Dohodnout s MVDr.Pepříkem, aby poslal i výsledky DKK z minulých let.
Majitelé chovných psů nedoplňují informace a pak si stěžují, že jejich pes nekryje.
Nejsou kontakty na majitele chovných fen. Je třeba mít i telefonní číslo či e-mail pro
rychlou komunikaci s majiteli v případě potřeby. Údaje chybí i ekonomovi. Výbor klubu
rozhodl, že k dokladům požadovaným pro uchovnění psa i feny bude doplněn telefon
nebo e-mail jako povinný údaj.
Každý člen klubu v přihlášce podepisuje následující: „Souhlasím i s případným zveřejněním
svého jména, adresy bydliště, čísla telefonu, názvu mé chovatelské stanice, i příp.
gratulace s uvedením výročí mého narození ve Zpravodaji klubu. Souhlasím i s poskytnutím
svého jména a adresy případným zájemcům o štěňata.“ Klub má tedy pravomoc uvedené
údaje zveřejnit. Do seznamu chovných fen budou doplněny kontaktní údaje. V případě, že
si majitel chovného psa či feny zveřejnění údajů nepřeje, musí sám toto oznámit
ekonomovi, poradcům chovu a redakční radě.
d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy
Zpráva bude přednesena na ČS.
Přislíbeny ceny na MJM – 1 daněk a 2 mufloni II.věk.tř. – a na LZ – 1 daněk II.věk.tř.
e)

Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota
22 zaplacených krytí.
Pouze 240 členů má zaplacený členský poplatek na rok 2012 (o 100 méně než v 2011).
K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 519 388Kč a v pokladně 35 485Kč (celkem
tedy 554 873Kč).
P. Jiří Hrbek podal žádost o příspěvek na chov málopočetného plemene PP. Příspěvek
schválen.
Noví členové klubu: Ščuglíková Barbora, MUDr.Říhová Petra, Král Antonín, Ing. Bourek
František, Raab Lubomír, Tučímová Jana, MUDr. Heineková Ivona, Tihlařík Vojtěch,
PHDr. Kopárková Monika, Profant Petr, Vacek Jan, Svoboda Radek, MVDr. Srnec Robert,
Kučera Radek, Hiclová Yvona, Navarová Alena.

f)

Zpráva předsedy DR – v zastoupení přednáší člen DR MVDr.Jiří Dvořák
Zpráva o činnosti DR je ve zpravodaji.
V zápisu ze schůzí výboru by mělo být zřetelné, co je usnesení – jeho plnění má DR
hodnotit.

g) Zpráva předsedy V. Prouzy
Zaslána žádost Ing. Ivany Roubalové o rozšíření aprobace na rozhodčího z exteriéru pro
MOK. Výbor žádost zamítá z důvodu nedostatečné zkušenosti žadatelky s plemeny ohařů.

4. Zpravodaj
Hodnocen kladně.
Celková cena 30 000Kč.
Přílišné množství inzerce, její cena ani nepokryje náklady, pro příští rok je ji nutné zdražit.
Zároveň je nutné omezit délku textu pro příspěvky členů. K dořešení v průběhu roku.

5. Plán výborových schůzí pro rok 2012
8. 6. 2012 – Náměšť na Hané (při SV)
7. 9. 2012 – při MJM,
16. 11. 2012 – Ostrovačice u Brna
18. 1. 2013 – Ostrovačice u Brna
6. Příprava členské schůze
Návrh programu:
1. Zahájení schůze, schválení programu
2. Volba řídícího schůze – návrh: předseda V. Prouza
3. Volba zapisovatele – návrh: jednatelka L. Svobodová
4. Volba návrhové komise – návrh: S. Lepičová, M. Šafařík, Z. Veselá
5. Volba mandátové komise – návrh: J. Sajbot + 2 členové z pléna
6. Volba pracovního předsednictva – návrh: přítomní členové výboru KCHHMO
7. Zpráva mandátové komise
8. Zprávy o činnosti klubu na rok 2011
a) Zpráva předsedy V. Prouzy
b) Zpráva jednatelky L. Svobodové
c) Zpráva poradkyně chovu MOK a MOD S. Lepičové
d) Zpráva poradce chovu NDO, PP a SHO R.Dudy
e) Zpráva výcvikáře M. Blažka
f) Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota
9. Zpráva dozorčí rady
10. Návrh plánu činnosti klubu na rok 2012
11. Schválení finančního hospodaření na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
12. Předložení návrhu úprav stanov ke schválení
13. Předložení návrhu rtg DKK u plemene MOK
14. Předání klubových ocenění

15. Různé
16. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení ČS
17. Závěr schůze
Další:
Jsou připraveny diplomy pro oceněné tituly Pes a fena roku/Vůdce roku.
Ubytování zajištěno pro 8 osob, cena asi 5000Kč vč. snídaně.
Na ČS budou v souladu s platnou legislativou uznávány plné moci.

7. Plán výstav 2013
Speciální výstava v Zákupech – 10. 8. 2013 s KKO a KDO.
Klubová výstava – Horka nad Moravou. Navržený termín 4.-5. 5. 2013 nebude ČMKU
povolen, neboť v tomto termínu je MVP Praha. Nutno zvolit náhradní termín (neprodleně
zjistí Š. Horák).
Vzhledem k 20-letému výročí klubu v roce 2013 by bylo možné/vhodné uspořádat větší akci.
Areál Horky nad Moravou poskytuje možnosti ubytování a pořádání zkoušek. Například by
bylo možné uspořádat jeden den klubové ZV s CACT, případně doplněné přednáškami či
ukázkami výcviku, a druhý den klubovou výstavu. V rámci akce by byl také společenský večer.
Výbor klubu zjistí možnosti.
8. Různé návrhy
Upřesnění ne zcela jasné formulace pro udělení bronzového vůdcovského odznaku – je nutné
předvést 3 psy (klubová plemena) na 6 zkouškách (zkouška jednoho typu se jednomu psovi
započítává pouze 1x).

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

