Zápis z výborové schůze KCHHMO – 10.6.2011, Ostrovačice u Brna

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

1. Předseda přivítal účastníky a navrhl doplnění programu o následující bod:
Projednat a zaujmout stanovisko k stížnosti na údajné zmanipulování voleb do výboru klubu a
následné rozdělení funkcí.
Reaguje předseda DR M. Škrdlík – DR tuto stížnost projednala a uzavřela jako
neopodstatněnou. Považuje ji za vyřízenou.
Předseda záležitost za vyřízenou nepovažuje, neboť korespondence mezi členy výboru a
dalšími osobami pokračovala.
M. Blažek – informace podané na minulém výboru nebyly kompletní. Když někdo podává
stížnost, měl by dodat i důkazy.
R. Duda – odpověděl p. Čečetkovi na dopis ohledně lysivosti v chovu, p. Čečetka nereagoval.
Problematika odložena.
2. Zpráva předsedy DR
Na DR nedošla od minulé schůze výboru žádná stížnost.
3. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen.
4. Zprávy funcionářů
a) Zpráva jednatelky L. Svobodové
Složení nového výboru bylo nahlášeno na ČMKU a ČMKJ. Z ČMKU obdrženo potvrzení o
obdržení informace, ČMKJ nereagovala.
Na klubových webových stránkách jsou nyní veškeré kontakty aktuální.
Přišel podnět od p. Zahradníčka týkající se informací o jeho chovném psu NDO –
v souvislosti s požadavkem na uveřejnění kompletních informací ve Zpravodaji přeposlán
na poradce NDO R. Dudu, v souvislosti s uveřejněním informací na klubovém webu se
čeká, až dorazí poštou údaje o psu.
b) Zpráva výcvikáře M. Blažka
Předal zápis z VDCH v ČB ekonomovi klubu J. Sajbotovi.
MJM 2012 uspořádá MS Háj Temelín.
MVDr. Mašek poskytl sponzorský dar na MJS 2011.
Výcvikář telefonicky kontaktoval Ing. Veselou ohledně tabulek na vůdcovský odznak.
Dohodnuto s Ing. Veselou, že tabulky dodá znovu.
c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové
Nahlášeno 5 vrhů MOK, vystaveny 3 krycí listy MOK.

Zaslány svodové listy 90 jedinců MOK a 2 jedinců MOD, objevily se problémy s chybějícími
zuby.
Některé dokumenty stále chodí bývalému poradci P. Navrátilovi, bude předáno.
d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy
Chovní jedinci: PP psi 7, feny 13 – nově zařazena 1 fena
NDO psi 28, feny 45 – nově zařazena 1 fena
SHO psi 1, fena 1 – nově zařazena 1 fena
Štěňata: 41 štěňat NDO(21 fen, 20 psů)
4 štěňata PP (2 psi, 2 feny)
Zaslány svodové listy 21 jedinců.
Vystaveno 1 doporučení NDO, 1 doporučení SHO.
3 feny NDO vyřazeny z chovu pro lysivost – Saly z Těšnice (na žádost majitele p. Šafaříka),
Luna z Těšnice (na základě zaslané fotodokumentace), Dona z Mečkovské skály (na
základě zaslané fotodokumentace).
Při kontrole chovných jedinců zjištěno, že majitelé 4 chovných PP, 22 chovných NDO (z
toho byli 3 využíváni v chovu) neměli po 3 roky zaplacené členství.
Přišlo anonymní udání na lysivost v chovu, poradce NDO provedl kontrolu vrhu, vrh je
v pořádku. Výbor klubu se dohodl, že anonymní udání již nebudou reflektována.
e) Zpráva předsedy V. Prouzy
MVDr. F. Šimek se omlouvá ze schůze výboru, stejně tak z posuzování na KV v Brně. Na KV
bude místo něj posuzovat pí. Helena Dvořáková.
Delegaci rozhodčí pro NVP Olomouc 2012, MVP Brno 2012 zařídil P. Navrátil. Na NVP
Olomouc bude posuzovat Dr. Brabletz, na MVP Brno v sobotu p. Navrátil, v neděli
pí. Dvořáková. Je ale třeba zajistit delegace rozhodčích na ostatní výstavy v roce 2012.
V souvislosti s tím znovu otevírá otázku vytvoření tříčlenné chovatelské rady. Výbor
KCHHMO po diskuzi dospěl ke konsensu: chovatelská rada bude pracovat ve složení
S. Lepičová, R. Duda, P. Navrátil.
Návrh rozhodčích na ostatní výstavy v roce 2012 připraví chovatelská rada a následně
schválí výbor klubu.
Delegaci na SV v Zákupech (p. Buba, RNDr. Dvořák, p. Müller) zajistí L. Svobodová.
Otázka VDCH při SV v Zákupech: bylo by velmi neekonomické, kdyby kvůli VDCH jel na
výstavu MVDr. Šimek nebo P. Navrátil. Musíme brát ohled i na ostatní kluby, ekonomika
výstavy je společná. Výbor po diskuzi rozhodl, že pro příležitost SV Zákupy bude o
zastřešení VDCH KCHHMO požádán p. Müller, který je členem KCHHMO, a tudíž patří mezi
klubové rozhodčí.
f)

Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota
K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 502 444Kč a v pokladně 20 648Kč (celkem
tedy 523 092Kč).
Noví členové klubu: Bandoch S., Bártová A., Cordus S. E., Formánek R., Kosová A.,
Kratochvíl L., Mlejnek J., Prokeš P., Škoda J., Tichá J.
Platba za KV – prozatím zaplaceno 28 700Kč. Problém s identifikací plateb.
P. Demčák žádá zveřejnění rozpisu kruhů na internetu.

KCHHMO získal příspěvek na MJS od Moravskoslezského kraje ve výši 10 000Kč. Na MJS
dále poskytla sponzorský dar pojišťovna Halali a p. Petr Novotný.
P. Navrátilovi odeslána záloha na MJS (ubytování) – 25 000Kč.
Zaplacen poplatek 3 520Kč na ČMMJ za 352 členů.
Nahlášená nadpočetná štěňata: p. Bezděk, p. Michopulos, sl. Sedláková, p. Vilkus.
Nový účet KCHHMO – jako nejvýhodnější se jeví Fio banka. V. Prouza a J. Sajbot zajistí
založení nového účtu a převedení peněz.
5. Klubová výstava Brno (informoval P. Navrátil)
Přihlášeno 78 psů.
Administraci zajišťuje pí H. Dvořáková.
Je třeba zajistit 100ks diplomů a poháry (41ks).
VDCH provede komise ve složení P. Navrátil, S. Lepičová, R. Duda.
6. Různé návrhy
a) Ing. J. Indra – Klubová výstava 2012 v Rájci by byla možná, přístup kastelánky je vstřícný.
Pronájem prostor by se pohyboval do 10 000Kč, KCHHMO by si mohl vybírat vstupné.
Ing. Indra pověřen dalším jednáním o KV.
b) Ing. J. Indra – prezentoval návrh na vyhodnocení soutěže Ohař roku. Podmínky soutěže
byly výborem KCHHMO rámcově prodiskutovány a schváleny, detaily v části „VÝKON“
dopracuje Ing. J. Indra, detaily v části „EXTERIÉR“ dopracují Ing. J. Indra a L. Svobodová.
Následně bude zaslán členům výboru e-mail s návrhem k definitivnímu schválení. Žádoucí
je, aby se soutěž rozběhla co nejdříve.
Vítězové soutěže dostanou také finanční odměnu (1.místo – 5000Kč, 2.místo – 3000Kč,
3.místo – 2000Kč).
c) V. Prouza – dle informace předsedy DR se klubová kronika ztratila.
d) V souladu s rozhodnutím minulé schůze výboru bylo diskutováno o problematice inzerce
na klubovém webu. Výbor dospěl ke shodě, že inzerce bude omezena následujícím
způsobem: zdarma bude pouze jeden inzerát na jeden vrh či jednoho prodávaného psa.
Další budou zpoplatněny částkou 100Kč. Nečlenové klubu platí i za první inzerát. Detaily
dopracuje L. Svobodová a po schválení členy výboru zajistí patřičnou úpravu na
webových stránkách klubu.
e) J. Kopřiva – na 20. výročí KCHHMO možno vyrobit sklenice s logem klubu. Zjistí
podrobnosti. Možné i jiné reklamní předměty (trika, čepice, publikace apod.)
f)

V. Prouza – jsou připravovány nové ZŘ. Náš klub má právo podat připomínky a návrhy.
O problematice ZŘ bylo diskutováno napříč výborem, vysloveny byly tyto konkrétní
návrhy:
P. Navrátil:
• při pracích na barvě na volno by měl být pes vypouštěn již na nástřelu

•

bylo by vhodné sjednotit terminologii – vždy používat „srstnatá“ a nikoliv
„zajíc“
• pořadatelem zkoušek by mohly být i samotné kluby, ne pouze OMSy
• důležité je pravidelné proškolování rozhodčích
L. Svobodová:
• vypustit disciplínu „zájem o stopu zvěře“ ze ZV
• spojit disciplíny „klid před zvěří pernatou“ a „klid před zvěří srstnatou“
do disciplíny „klid před zvěří“
• vypustit disciplínu „nahánění z houštin“, není v souladu s legislativou
• vypustit „styl hledání“ z definice disciplíny „systém“
V. Prouza
• SZVP nejsou zkouškou, která by měla dostačovat pro loveckou
upotřebitelnost na drobnou zvěř
• zrušení limitních disciplín
• věkový limit 18 měsíců pro účast na ZV
O problematice zkušebních řádů bude ve výboru KCHHMO nadále diskutováno. Je
žádoucí, aby se vyjádřili i členové klubu – možné je to e-mailem či telefonem (kontaktní
osoba – výcvikář KCHHMO M. Blažek).

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka.

