Zápis z 12.výborové schůze KCHHMO -12.11.2017 – skype
Přítomni: M. Blažek, J. Kopřiva, L. Kvapilová, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H.
Svobodová, L. Svobodová, Z. Veselá
Za dozorčí radu: MVDr. J. Dvořák
Omluveni: A. Brůžková, R. Duda, M. Škrdlík,
Zapisovatel: H. Svobodová, Ověřovatelé zápisu: S. Lepičová, L. Svobodová, Usnesení: L. Svobodová

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze, který zaslal předem emailem.
Program přijat bez námitek.
2. Zprávy funkcionářů:
a) Předseda klubu: Velmi kladně hodnotí proběhlé klubové akce. Neslyšel žádnou kritiku.
Rád by pokračoval v pořádání FT, pokud se zvýší startovné, aby mohl být zajištěn
dostatek zvěře pro každého psa. Předpokládá, že letošní FT nebudou ziskové, ale je to
skvělá propagace našeho klubu. Navrhuje zamyšlení se nad podmínkami chovnosti, zdali
FT nebyly brány na stejné úrovni jako ZV. Změnu podmínek chovnosti musí schválit
členská schůze a musí být s návrhem předem seznámena. Doporučuje CHR otevřít v
letošním Zpravodaji diskuzi o případných změnách v podmínkách chovnosti tak, aby se o
návrhu mohlo hlasovat na ČS 2019.
b) Jednatelka Z. Veselá: Zaslány podklady pro změnu funkcionářů na soud. Fotogalerie je
téměř hotová a už se jen čeká na dodání dalších fotografií z klubových akcí. Fotografie
z MJS by se měly uchovat i na CD.
c) Poradce chovu S. Lepičová:
K tomuto datu bylo vydáno 47 krycích listů u MOK, 5 krycích listů pro MOD a 2 krycí listy
pro STA. Zatím mám registrováno 42 vrhů MOK, kde se narodilo 312 štěňat (150 psů a
162 fen). MOD – zatím se narodily v r. 17 4 vrhy (12 psů, 9 fen) a u STA jeden vrh (3 psi a
8 fen). Tři feny MOK nezabřezly, jednou byl oznámen úhyn vrhu před porodem. Je třeba
zabývat se příčinou.
Dle plánu proběhl VDCH při MVP v Letňanech. Bonitační karty byly předány p. Zuzaně
Veselé ke zpracování, peníze jsem předala ekonomce klubu p. Kvapilové.
Přetrvávají problémy s včasným dodáváním potvrzených KL a Hlášení vrhu, kdy musím
některé chovatele upomínat o zaslání. Paradoxně však přichází mnoho žádostí o vydání
KL obratem, jelikož fena již hárá. V mnoha případech i bez potvrzení plateb!!
Dostala jsem podnět od několika majitelů štěňat na problémy s chovatelem, kde štěňata
nebyla odčervována a na PP čekali několik měsíců. Budu to řešit.
d) Poradce chovu R. Duda:
PP zařazená nová chovná fena Sáva ze Straž. lesů a Rock Creek Americano, vydáno
doporučení ke krytí R. C. Americano x Iris ze Stražištských lesů.
NDO: Nově uchovnění psi - Argo Berrmont, Fanda z Koldínského lesa a Alda z
Mikulovického kopce. Feny – Vinnie Stella Venandi, Andy z Ratenických lán, Běta
Berrmont. Vydána 3 doporučení ke krytí. V CHS von Weidehaus narozeno 9 štěňat - 7 psů
a 2 feny.
SHS: vydáno doporučení ke krytí - Vanda z Královských chlmov x EOS Kemkov dvor.
e) Výcvikář M. Blažek:
 Nahlášená chybná data zkoušek, nutné upravit. Datum KLZ nutné dořešit, aby
nekolidovalo s výstavou v Zákupech, zašle návrh.










f)

Diskuze ohledně žádostí o příspěvky za účast na zahraničních a vyšších pracovních
zkouškách. Podmíněno dodáním článků do zpravodaje.
Zatím nepřišlo vyúčtování za KLZ od pana Bezděka.
Předkládá návrhy na jedince roku 2017 všech plemen a vůdce roku, po dalších návrzích a
hlasování výbor schvaluje psy/feny roku 2017: MOK Jantar z Chlumčanské doliny a Duna
z Tišnovských revírů, MOD Avar z Červených vršků, NDO Laky z Fančali a Běta Berrmont.
Vůdce roku: Petr Novotný
Diskuze ohledně organizace FT - přijímání přihlášek, termín uzávěrky, zvýšení
startovného kvůli zajištění zvěře, kladné hodnocení uplynulých akcí, skvělá prezentace
klubu.
Je třeba dát výzvu na web pro žadatele o vůdcovské odznaky.
Výstavy 2018:
Náměšť na Hané 16.6.2018 – Speciální výstava s CAC a titulem Vítěz speciální výstavy při
Oblastní výstavě – H. Svobodová zajistí propagaci výstavy, sponzory a administrativu.
Výbor počítá s tím, že akce nebude tolik v zisku, jako samostatně pořádané výstavy.
Závěrečné soutěže OV by měly začít až po ukončení posuzování našich klubových
plemen.
Dojednány podmínky – účast zahr. Rozhodčích pro MO p. Sándor Zsolt Szabo (Hun), pro
HO Ing. Stanovský Miroslav (SK).
Zákupy – změna data na 17.-18.8.2018 z důvodu kolize se Světovou výstavou. Dvoudenní
výstava – v sobotu s CAC a titulem Středoevropský vítěz, v neděli CAC s titulem Klubový
vítěz.
Rozhodčí pro MO schváleni pomocí e-mailového hlasování většinou členů včetně
poradkyně chovu MOK - pí.Sineád Taggart (IRL) a pí.Gerda Halff-van Boven (NL). Rozhodčí
pro HO na sobotu a neděli navrhne výboru ke schválení poradce chovu HO R.Duda.
L. Svobodová zaslala vyúčtování letošních Zákup ekonomce. Akci hodnotí jako zdařilou
s kladnými ohlasy. Zisk 20tis.Kč při dvou zahraničních rozhodčích hodnotí jako uspokojivý.
M. Blažek apeluje na to, aby rozhodčí poctivě kontrolovali počet zubů, nejen skus. L.
Svobodová informuje, že to stačí zdůraznit při poradě rozhodčích, ale stále posuzují podle
mezinárodních standardů a VDCH je od toho, aby se zuby řádně překontrolovaly pro
chovnost.
Z. Veselá navrhuje namátkové kontroly čipů a tetování na klubových výstavách. Výbor
souhlasí.
Ekonomka, matrikářka L. Kvapilová:
Předává seznam členů ke schválení. H. Svobodová upozorňuje na chybějící M.Kanieckou,
která ještě nebyla schválena.
Seznam nově přijatých členů k 12.8.2017: Kaniecká Markéta -Přerov, Martinec Jakub –
Rejštejn, Sedlák Jaroslav – Jihlava, Chlupová Jana – Blansko, Gajdošová Barbora –
Prostějov
Zpráva ekonoma dodána dne 16.12.2017 – Viz příloha

3. Ostatní:
 Návrhy na osobnost roku 2018 a čestná uznání. Na Osobnost roku KCHHMO navržen pan
Vladimír Hasta. P. Novotný ho bude kontaktovat. Čestná uznání budou udělena Pí.
Ludmile Zajícové a p. Stanislavu Rafajovi – za letitou propagaci plemene MOD.
 Řešení termínů pro zpravodaj, redakční rada zajistí jeho tvorbu, sejde se do 14 dnů. P.
Novotný chce oslovit další tiskárny, vybereme dle cenové nabídky s možností rozeslání








zpravodaje v barevném provedení. Uzávěrka článků do zpravodaje pro členy je
24.12.2017, pro výbor 7.1.2018.
Hana Svobodová upozorňuje, že dochází k pozdnímu vyvěšování zápisů ze schůzí
z důvodu pozdních dodání zpráv poradců, výcvikáře a ekonomky. Určení lhůt pro zaslání
podkladů: zprávy funkcionářů musí být zaslány předem nebo odprezentovány na schůzi,
zápis zaslaný k odsouhlasení do 7 dnů a následného vyvěšení zpravodaje na webu do 14
dnů od konání schůze.
Hana Svobodová se dotazuje, proč nebylo hlasováno po emailu o rozdělení funkce
ekonom, matrikář, když dozorčí rada neměla námitky. P. Novotný odpovídá, že bude
odloženo k osobnímu jednání v lednu.
Termín další výborové schůze je 14.1.2018 od 9h v Domašově.
Termín členské schůze 24.3.2018 od 10h v Domašově.

4. Dozorčí rada: Při konání MJS měla DR sezení bez účasti M. Škrdlíka.
 Rozdělení funkce ekonom/matrikář – rozhodnutí je zcela v kompetenci výboru klubu. DR
rozdělení funkce spíše nedoporučuje.
 Pravidlo úhrady členství na 5 let, v případě požadavku na schválení o rozšíření aprobace
k posuzování všech našich plemen, shledává za oprávněné. Toto pravidlo již u nás platí
delší dobu.
 Dotazuje se, zda-li má klub nějaké výhody z vystavení log na přední straně webu a zda
s nimi máme smlouvu. Ano, máme smlouvy a slevy na vyšetření.
 Kontroly vrhů MOK – kontroly vrhů probíhají u HO, ale neprobíhají u MOK. Chovatelská
rada by měla vypracovat metodiku kontrol vrhů po ČR. S. Lepičová určitě není proti, ona
sama by to časově nezvládala. Měla by probíhat kontrola řádného odčervení a očkování.
P. Novotný ukládá V. Veselému a J. Dvořákovi zpracovat návrhy.
 Výstava Zákupy – upozorňuje, aby na klubových akcích dbal klub na dodržování
výstavního řádu. Mají pochybnosti ohledně posuzování L. Svobodové. Rozhodčí by neměl
posuzovat psa, který byl v předchozích 6. měsících v jeho majetku. L. Svobodová
informuje, že výstavní řád dobře zná a k ničemu podobnému nedošlo. P. Novotný toto
považuje za neopodstatněné, k porušení výstavního řádu nedošlo.

Příloha: Zpráva ekonoma

