Zápis z výborové schůze KCHHMO - 11.5.2013, Horka nad Moravou
Přítomni: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, J. Sajbot, R.
Duda za DR M. Škrdlík,
Omluveni: MVDr. F. Šimek

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru – bez připomínek.
Vyrobena kulatá razítka klubu.
Místopředseda klubu omluven z dnešní schůze, zítra posuzuje na KV KCHVO.

3. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
KV Horka.
Katalogy – vyrobeno 500ks katalogů, což se jevilo jako ekonomicky nejvýhodnější.
Díky většímu počtu chovných jedinců, než s kterým bylo původně počítáno, se
zvýšil počet stran a tudíž i náklady na tisk katalogu. Katalog bude prodáván na
klubových akcích za 100Kč, což jsou faktické náklady na tisk.
Dále by bylo vhodné jak katalogy, tak další klubové propagační materiály
nabídnout na klubovém webu, členům mohou být zasílány poštou po uhrazení
patřičné částky převodem na účet klubu. Výbor souhlasí, zajištěním pověřen
ekonom klubu.
Zápis z volební schůze ČMKJ – bude nutno dát klubové dokumenty do souladu
s novým Zápisním řádem, přechodné období 1 rok. Dále budou kluby dávat
souhals k udělování titulů CACT na akcích ostatních klubů.

b) Poradce MO
2 nadpočetná štěňata – nahlášeno ekonomovi.
MOK - v roce 2013 bylo prozatím vydáno 28 krycích listů, potvrzeno jich bylo 19,
narodilo se 14 vrhů (49 psů a 39 fen), 3 feny nezabřezly.
MOD – žádný vrh teď není.

c) Poradce HO
V Německu nelze krýt černého bělouše NDO s černým běloušem NDO a černého
bělouše s hnědákem, aby se nerodila celočerná štěňata. Náš klub by měl toto také
respektovat, neboť celočerné zbarvení je u NDO nestandardní.
Podnět od p.Jiřího Hrbka - U PP je v Německu do chovu povolena chybějící P1,
p.Hrbek by uvítal, kdyby to u nás bylo také povoleno. Důvodem je to, že chovná
základna u PP je užší a takto jsou vyřazováni další psi. Výbor o návrhu diskutuje,
názory na tuto otázku se různí. Bude nutno dále dořešit s chovateli PP.
Od března 2013 vystaveno 5 doporučení, 4 NDO a 1 PP. Nakryto 4 NDO, 3x v ČR, 1x
v zahraničí. Narozeno 7 štěňat PP, přežilo 1 (pes). 2 vrhy NDO (4 psi, 5 fen),
nezabřezly 2 feny.
V letošním roce je velký zájem o štěňata NDO, ale bohužel je nedostatek štěňat.
Chovatelé, kteří mají vrhy, mohou kontaktovat poradce, který má kontakty na
zájemce.
Předseda – v přehledu by bylo dobré uvádět počet narozených štěňat, ne těch,
která přežijí. Důvod – když je v přehledu uvedeno, že po chovném psu se narodila
např. pouze 2 štěňata, chovatele to může odradit od krytí tímto psem. Diskuze na
toto téma – chovatelé nebudou ochotni pravdivé informace podávat, protože pak
to naopak může vrhat špatné světlo na jejich chov.
d) Výcvikář
Bohužel došlo k nedorozumění a se Š.Horákem se nedohodli na tom, kdo zajistí
CACTové kartičky na ZV – účastníkům bude situace vysvětlena a kartičky budou
dodatečně zaslány poštou.
Oficielně není podaná přihláška klubového plemene na LZ. Zrušíme LZ? Názor
výboru – o tomto bude rozhodnuto až po uzávěrce, která je 1.6.
Předseda se ptá na návrh rozhodčích na LZ. Kluboví – J.Hrbek, R.Duda, p.Bartoška,
V.Prouza + p. Bambas, p. Šubrt, p. Kříž a p.Staněk za OMS.
Vyjádření KCHČF – na MJK a MFH může startovat MOD, PP, SHO, ale ne MOK,
protože je to mistrovství HO. Předseda – byla psaná dohoda o MJS/MJK a MFH
ohledně delegace psů a rozhodčích, bylo by vhodné to opět projednat. Výcvikář
projedná.

e) Zpráva ekonoma
Na účtu u Poštovní spořitelny máme 471.525,- Kč, ve Fio bance 94.913,- Kč,
v pokladně 23.764,- Kč, na termínovaném účtu 50.000,-, celkem 640.202,- Kč.
Vyřazeno 60 členů pro nezaplacení, po upozornění zaplatilo 24 lidí. Máme 340
členů. 10 nových členů ke schválení – výbor schvaluje.
Klub bude mít náklady na MJS a na katalog vydávaný k 20.výročí klubu, nciméně
náklady za katalog by se měly postupně vracet. Katalogy se budou prodávat i přes
internet.

f) Předseda DR
Nedošla žádná připomínka.

4. Došlá pošta
KCHČF – žádost o povolení zadávání CACT na Jihočeském derby. Schváleno.
MVDr. Jana Kočová – žádá o rozšíření aprobace na MOK. Po splnění podmínek výbor
schvaluje.

5. Různé návrhy
a) Návrh na zpřísnění podmínek pro udělení Vůdcovských odznaků – výbor po
diskuzi došel k závěru: zlatý – MRK nebo MKP (uspěl), stříbrný – MJS + 2xVZ (3
různí psi), z toho alespoň jedenkrát I.cena, bronzový odznak – bude dorešeno do
MJS. V platnosti bude až od roku 2014.
b) Chovatelská rada navrhne rozhodčí na výstavy v příštím roce (někteří už byli
organizátorům výstav navrženi). Po jejich schválení výborem osloví CHR navržené
rozhodčí. Rozhodčí posuzující na EV v Brně nesmí v daném roce posuzovat stejná
plemena na jiné výstavě.
c) Budeme dělat klubové ZV v roce 2014? Letos byl velký zájem, bylo by vhodné je
příští rok zopakovat. Bude ale nutné sehnat organizátora – osloven OMS
Prostějov (totéž pro MJM 2014). Potřeba dále jednat.
d) LZ 2014 – projedná J. Kopřiva s OMS Ústí nad Orlicí a s honitbami.
e) Sponzorské smlouvy a vyúčtování klub.akcí – na klub.akcích bude vyúčtován
příspěvek klubu, startovné a všechny sponzorské dary, kde je uveden jako
obdarovaný KCHHMO. Sponzorské smlouvy za klub bude podepisovat statutární
zástupce. Existující sponzorské smlouvy nutno dodat předsedovi k archivaci.
f) Nutno standardizovat poplatky na klubové zkoušky.
g) M.Škrdlík – na příští schůzi výboru by měl být projednán průběh ČS + místo a
termín další ČS.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

