Zápis z výborové schůze KCHHMO - 1.12.2013, Skype
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, J. Sajbot, R.
Duda, MVDr. F. Šimek
Omluveni: M. Škrdlík

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Projednání výjimky pro fenu p. Trejbala Dunu z Tišnovských revírů
Poradkyně chovu souhlasí s udělením výjimky. Členové výboru souhlasí.
Poradkyně chovu dodá zhodnocení výsledků feny a jejího přínosu pro chov, zdůvodní
výjimku.
Jedná se o jednorázovou výjimku z podmínek chovnosti KCHHMO, kdy fena Duna
z Tišnovských revírů prokázala na zkouškách jak typu FT, tak zkouškách lovecké
upotřebitelnosti (SZVP) a dalších zkouškách (vítězka KZV, Soutěž Sv. Huberta) své
vlohy, pracovní kvality a možný přínos pro chov. Majitel s ní z důvodu dalšího výcviku
pro FT nechce skládat PZ. Jedná se o velmi kvalitní fenu, která dosáhla vynikajících
výsledků pracovních – viz přehled – a je velmi úspěšná i exteriérově. Tato fena je
přínosem pro chov také z hlediska svých předků. Matkou je Diansa z PL, otcem je
nepříbuzný, pracovně výborný pes z Francie Tonga du Clos de la Baudeliere.
Seznam výsledků feny:
Zkoušky:
IFT Bernolákovo 22.4.2013 - EXC 17 b.
IFT Bernolákovo 21.4.2013 - EXC
IFT Bruntál 11.9.2012 - TB
St. Hubert Bruntál 10.9.2012 - 66 b, 3. místo
IFT Bruntál 24.4.2012 - TB
IFT Bruntál 23.4.2012 - TB 3
IFT Bruntál 20.4.2012 - TB
IFT Bruntál 17.9.2011 - TB 14 b.
Klubové ZV – I.cena, Vítěz zkoušek
SZVP – I.cena
Výstavy:
NVP Ostrava - CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz
MVP Katowice 15.3.2013 - CWC, res.CACIB
SV Náměšť na Hané - výborná
DUO CACIB Brno 5.2.2012 - CAC, CACIB
DUO CACIB Brno 4.2.2012 - Res.CAC

Jedná se o jednorázovou výjimku, nikoliv o změnu či úpravu podmínek chovnosti
KCHHMO. Jakákoliv případná další žádost o výjimku kteréhokoliv jiného člena klubu
bude posuzována samostatně a bez ohledu na rozhodnutí o udělení výjimky feně
Duna z Tišnovských revírů.

3. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Příprava zpravodaje – nedošel žádný příspěvek od členů. Dle vyjádření ekonoma
si taky žádný z členů nepožádal o příspěvek. Poradkyně chovu S. Lepičová se se
svou fenou zúčastnila memoriálu v zahraničí. Dodá příspěvek do zpravodaje.
Totéž R. Duda, který se se psem zúčastnil memoriálů. Příspěvky od členů budou
přijímány do Vánoc.
KV Zákupy – dohodnuto s poradkyní chovu že na posuzování osloví pí. Helenu
Dvořákovou. Druhý rozhodčí je MVDr. F. Šimek. KKO rozhodčího dodá.

b) Poradce MO
V roce 2013 bylo vydáno k dnešnímu dni 49 krycích listů.pro MOK a 1 krycí list pro
MOD.
K dnešnímu dni se narodilo celkově 271 štěňat (122 fen a 149 psů)
3 feny nezabřezly.
Výběrem do chovu v roce 2013 prošlo:
38 fen a 20 psů MOK
3 feny a 1 pes MOD.
K dnešnímu dni bylo v tomto roce uchovněno 26 jedinců MOK (12 fen, 14 psů) a 2
jedinci MOD.
Ve dvou případech majitelé fen nepochopili správně podmínky chovnosti. Na
webu bude upraveno – doplnit přijatelnou cenu ze zkoušek u každé z nich.
Již na minulé schůzi výbor schválil opětovné zavedení minimálního věku pro účast
na VDCH 12 měsíců. Na webu bude upraveno.
c) Poradce HO
2 feny nakryté, jedna v zahraničí.
Narozeno 8 psů a 2 feny.
Do chovu zařazeny 2 feny – Kony z Plzínů a Medina – a 2 psi – Ebon Nitrianské
Janíkovice a Kendy z Plzínů. Úhyn chovného psa Cuno vom Andorfer-Schacher.
d) Výcvikář
Zajištění cen pro vůdce na MJM – výcvikář do příštího výboru dodá, co přesně je
domluveno s OMS (kolik dostanou od klubu příspěvek a co tímto příspěvkem

pokryjí). Dále se poptá, jaké ceny (příp. sponzorské dary) je možné pro memoriál
sehnat. Výcvikář na schůzi výboru v lednu připraví návrh rozpočtu memoriálu. Dále
přepošle členům výboru e-mailovou korespondenci s OMS Prostějov.
Výbor po diskuzi schvaluje následující výši startovného na klubových zkouškách:
AKCE
Klubové ZV (CACT)
Klubové LZ
MJM (CACIT)
MJS (CACIT)

ČLEN KLUBU
600Kč
1000Kč
1500Kč
2000Kč

NEČLEN KLUBU
800Kč
1500Kč
2200Kč
3000Kč

Startovné je určeno podle modelu „člen klubu má slevu ve výši 1/3 ze základního
poplatku“ a je u některých zkoušek upraveno dle logiky věci (s ohledem na typ
zkoušky, náklady pořadatele, atd.).
Výcvikář do schůze výboru v lednu 2014 připraví návrh rozhodčích na ZV.
Kdo zajistí dar pro Psy roku/Vůdce roku?
L. Svobodová zajistí diplomy, M. Blažek zajistí ceny (plaketa).

e) Zpráva ekonoma
Pokladna: 20.658,PS účet: 362.011,Fio účet: 155.634,PS ter. účet: 50.000,Celkem: 588.303,- Kč
Předběžná účetní závěrka + 26.230,-Kč
KCHHMO má 353 členů.
Výbor KCHHMO schvaluje přijetí nový členů:
1. Lacková Romana, Zimní 1564, 253 01 Hostivice
2. Ing. Mgr. Soukal Petr, Ph.D., Heinemannova 10/2697, 160 00 Praha 6
3. Šimečková Lucie, Štíhlická 38, 251 62 Mukařov – Louňovice
4. Štefánek Petr, Štemberova 635, 155 31 Praha – Lipence
5. Henych Otto, Olšičská 1604, 696 42 Vracov
Ekonom klubu dále navrhuje zvýšit příspěvek klubu na pořádání LZ na 15 000Kč
(dosud klub dával 10 000Kč) a zavést příspěvek na pořádání ZV ve výši 5 000Kč (dosud
bez příspěvku).
Výbor klubu schvaluje udělení příspěvku na ZV ve výši 5 000Kč.

Pro LZ zůstane pořádajícímu OMS příspěvek 10 000Kč a 5 000Kč dá klub na nákup cen
(pověřená osoba pro LZ 2014 – J. Kopřiva).
Ekonom i přes urgenci stále nedostal kompletní vyúčtování LZ 2013.

f) Předseda DR
Omluven.

4. Došlá pošta
P. Soukal – dotazoval se, proč se jeho pes na v přehledu chovných jedinců neobjevil
dříve než 3 týdny po uchovnění. Zveřejňování na webu může mít proluku, neboť je
závislé na poradci chovu, který údaje o nových chovných psech může zaslat s určitý
zpožděním, stejně jako na redaktorech, kteří musí seznam aktualizovat a kteří mají i
další povinnosti a o klubový web se starají jako dobrovolníci bez nároku na odměnu.
Poradkyně chovu v tomto duchu odpoví p. Soukalovi.

5. Různé
a) MVDr. F. Šimek – není podepsaná smlouva mezi ČMKJ a ČMKU. Do konce roku
nebudou udělovány žádné tituly. Tituly pro zkoušky KCHHMO jsou odsouhlaseny.
b) Předseda – bylo schváleno, že po každé klubové akci zašle pořadatel či pověřený
člen klubu článek do časopisu Myslivost. Prozatím nevyšel v Myslivosti ani jeden
článek.
L. Svobodová – článek za Horku a Zákupy byl zaslán CCA v září, měl by být brzy
vydán.
J. Sajbot – mluvil s L. Müllerem, domluveno, že článek z MJS taktéž dodá.
L. Svobodová – L. Müller jednatelku kontaktoval, článek by měl být dodán.
Zprávu z LZ do zpravodaje dodá výcvikář M. Blažek.
c) V nových ZŘ by měly existovat dvě varianty PZ. KCHHMO pro chovnost bude trvat
na variantě A – tzn. s vystavováním.
d) V. Prouza – p. Vlastimil Resner opět žádá o zveřejnění veškerých výsledků svého
psa. Výbor klubu v souladu se svým předchozím rozhodnutím potvrzuje, že u psa

p. Resnera budou zveřejněny stejné výsledky jako u všech ostatních chovných
jedinců (tzn. cena, příp. nejlepší práce, titul, pořadí).
Ekonom J. Sajbot – podle jeho databáze nemá p. Resner v současné době
zaplacené členství v klubu.
Poradce chovu R. Duda zašle p. Resnerovi výzvu k nápravě, dokud p. Resner
nezaplatí členství, nebude jeho pes uveden v seznamu chovných jedinců.
e) V. Prouza – ze zkoušek a výstav každý rok zbývají poháry. Co se s nimi dělá?
L. Svobodová – poháry zbylé ze Zákup jsou použity na výstavě v dalším roce
R. Duda – zbylé poháry z MJM 2012 předal pořadateli MJS 2013
f) Do příští schůze výboru zajistí poradci chovu rozhodčí na VDCH v roce 2014 – při
ZV, LZ, SV Olomouc a KV Zákupy.
g) Plán schůzí výboru a termín ČS 2014 – výbor schvaluje následovně:
10.1. – schůze výboru klubu v Domašově
28.3. – schůze výboru klubu v Domašově
29.3. – členská schůze KCHHMO v Domašově
Ráno před ČS proběhne VDCH, posoudí komise ve složení MVDr. Šimek + R. Duda
+ S. Lepičová. Zájemci o účast se musí nejdéle týden před ČS nahlásit poradcům
chovu.
Majitel penzionu v Domašově na minulé ČS uvedl, že mají možnost zajistit
trubače. Bude požádán, aby ho na ČS 2014 zajistil.

Zapsala Sylva Lepičová a Lucie Svobodová

