ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHHMO Z.S.
24. 3. 2018, DOMAŠOV U BRNA
Na zahájení schůze přítomno 45 členů.
Předseda klubu P. Novotný zahájil schůzi a přivítal přítomné.
1)

Předseda přednáší návrh pracovních komisí na ČS:
Řídící ČS
P. Novotný
Zapisovatel
Z. Veselá
Volba pracovního předsednictva
přítomní členové výboru
Návrhová komise
P. Blaška, P. Latinová Mičulková, L. Svobodová
Mandátová komise a skrutátoři
A. Brůžková, J. Kopřiva, H. Svobodová

Hlasování:
45 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
2)
P. Novotný převzal řízení schůze a předložil ke schválení program schůze tak, jak byl uveden
ve Zpravodaji.
Hlasování:
45 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.
3)
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je přítomno 45 členů
s hlasovacím právem. Pro případ později zapsaných členů bude počet upraven. Hlasovat budou moci
zapsaní členové, kteří budou přítomni v sále v době hlasování.
4)
Zprávy funkcionářů
a)
Předseda klubu P. Novotný
Úplná zpráva předsedy uvedena ve Zpravodaji. Předseda děkuje členům výboru za práci, členům za
reprezentaci klubu a klubových plemen. Informuje ohledně letošního 25. výročí založení klubu a o
připravované brožuře. Podrobnosti budou probrány v diskuzi. Dále seznamuje členy se změnou
obsazení funkce ekonoma a matrikáře kubu. Místo L. Kvapilové byla výborem klubu na pozici
ekonoma a matrikáře zvolena H. Svobodová.
b)
Jednatelka Z. Veselá
Zpráva jednatele uvedena ve Zpravodaji. Jednatelka děkuje všem účastníkům klubových akcí za
příjemnou atmosféru, která na akcích v loňském roce panovala. Vyzývá členy k aktivní účasti na
klubových akcích. Dále všem děkuje za výpomoc při provozu klubu, webových stránek, Zpravodaje
apod. Všechny zve na klubové akce v roce 2018.
Informuje ohledně barevné verze letošního Zpravodaje. Prosí o shovívavost v případě chyb a
nedostatků.

c)
Poradce chovu NDO, PP, SHO R. Duda
Zpráva za loňský rok uvedena ve Zpravodaji.
Chov v roce 2018:
NDO: vydáno 9 doporučení ke krytí u fen, nakryto bylo 5 fen. Odchováno bylo 12 štěňat, 5 psů a 7
fen. 5. 3. 2018 se v CHS Z Mikulovického kopce narodilo 8 štěňat, 4 psi a 4 feny. 27. 2. 2018 se v CHS
Von Wildehaus se narodila 4 štěňata, 1 pes a 3 feny. Nově byl uchovněn pes Argo z Purkrábského
lesa. Nově uchovněny dvě feny: Orka z Adamvoských revírů a Fara z Koldínského lesa. Celkem je jako
chovných vedeno 31 psů a 29 fen.
SHS: narozen jeden vrh, 1.1 2018 v CHS z Vrecovskcýh vinohradů. Celkem 10 štěňat, 4 psi a 6 fen.
PP: vydáno 1 doporučení ke krytí v zahraniční.
d)
Poradkyně chovu MOD a MOK S. Lepičová (předčítá Z. Veselá)
Omlouvá se za svou nepřítomnost na schůzi z důvodu delších zdravotních problémů.
Podrobná zpráva uvedena ve Zpravodaji.
Chov v roce 2018:
MOK: bylo vydáno 20 KL a v 9 vrzích se narodilo 34 psů a 40 fen, celkem tedy 74 štěňat. Častěji
zaznamenává nezabřeznutí fen. Jedná se o 4 fenky.
STA: máme 1 vrh – 2 psi, 3 fenky.
Informace ohledně DKK: Pan MVDr. Pepřík zaslal výsledky vyšetření DKK, patřící k roku 2017. Přišlo
49 výsledků vyšetření DKK u MOK: A – 29, B – 16, C – 4, a jedno vyšetření u MOD s výsledkem A. Dle
nové metodiky se budou již výsledky zapisovat jedním písmenem, a to horším výsledkem končetiny
(např. A/B – B). Dále přikládá informaci o tom, že MVDr. Pepřík sdělil, že jsou to poslední výsledky
zaslané přímo na Klub a že další kopie vyšetření v rámci ochrany osobních dat dodávat Klubu nebude.
S. Lepičová toto konstatuje jako nepříjemný fakt a ztrátu přehledu o chovu.
Dále poradkyně chovu opět upozorňuje na včasné dodání dokladů – potvrzené krycí listy, hlášení
vrhu. Udává, že potvrzení krycí listy přicházejí i měsíc po krytí a žádá o informaci i v případě, že fenka
nezabřezla. To samé platí o včasné žádosti o doporučení ke krytí a apeluje na chovatele, aby se
vyvarovali žádostem o doporučení ke krytí v době, kdy fena již hárá. Krycí listy jim nemusí být
vypsány! Žádosti a všechny potřebné doklady (hl. u zahraničních psů), potvrzení platby za členství na
daný rok a poplatek za krycí listy mohou být poslány i e- mailem. Jako žádost nelze však brát zprávu
na FB. Prosí vždy o přímý e-mailový či telefonní kontakt.
e)
Výcvikář M. Blažek (předčítá J. Kopřiva)
Omlouvá se za svoji neúčast na výroční Členské schůzi. Informuje, že za rok 2017 byl zaslán rekordní
počet soudcovských tabulek. Malý zlomek však stále do úplnosti chybí.
Hodnocení akcí v roce 2017: sděluje, že v minulém roce bylo uspořádáno 8 klubových zkoušek nebo
soutěží, které se vydařily a byly popsány v jednotlivých příspěvcích v klubovém Zpravodaji. Apeluje na
účast členů na klubových akcích, jako podporu klubu a zároveň pořadatele. Například akce FT byly
obsazeny pouze s třetinovou účastí klubových plemen. Účast na jiných zkouškách nebyla špatná, ale i
tak by byl rád za účast vyšší.
Akce v roce 2018: bude uspořádáno 11 klubových zkoušek, z toho 10x se zadáním titulu CACT.
Upozorňuje na mnoho titulů a přidává svůj názor, že se tím snižuje váha tohoto ocenění. Informuje o
tom, že budou uspořádány 3x FT letního typu a 1x FT podzimního typu s přinášením. Žádá účastníky
FT, aby se přihlašovali včas, ať nevznikají zbytečné komplikace a finanční náklady pro pořadatele a
Klub. Apeluje na snížení nákladů na FT a dotace na tyto akce ze strany klubu.

Informuje o Psech a Fenách roku a o udělení vůdcovských odznaků. Viz níže.
Závěrem děkuje za účast na klubových zkouškách a výstavách, děkuje sponzorům a ještě jednou
všechny zve na akce v letošním roce. Vyzývá členy k uspořádání klubových akcí a k případnému
sponzorství. Velký dík věnuje vůdcům, kteří reprezentují klubová plemena na zahraničních zkouškách
nebo soutěžích. Přeje všem zkouškové štěstí, připravenost a velmi dobrou atmosféru na našich
akcích.
f)
Ekonom a matrikář H. Svobodová
Představuje se členům. Předkládá účetní závěrku. Vyzdvihuje výhodu současného způsobu
vyúčtování klubových akcí, které v porovnání s bývalým systémem dotací vychází pro klub výhodněji.
Kladně hodnotí hospodaření klubu a snížení předpokládaného schodku rozpočtu. Sděluje, že aktuálně
má klub 353 platných členů. Za rok 2018 přibylo 49 nových členů.
Zpráva mandátové komise (přednesla A. Brůžková) – na schůzi je přítomno 44 členů, 11:00.
P. Novotný dává hlasovat o schválení hospodaření klubu za rok 2017 a stavu matriky za rok 2017.
Schváleno jednomyslně. Přijato.
g)
Správce majetku J. Kopřiva
Předkládá členům zprávu o pořízení materiálů na propagaci klubu a nakoupení propagačních
předmětů určených k dalšímu prodeji.
5)

Zpráva DR

Přednáší A. Brůžková. Zpráva DR uvedena Zpravodaji. Vyřizuje omluvu a pozdravy od předsedy M.
Škrdlíka. Upozorňuje na úpravy klubových normativů a informuje o možnosti žádat o příspěvek na
chov a reprezentaci klubu. Dále sděluje, že za rok 2017 nedošlo k žádnému porušení klubových
pravidel a řádů. Informuje o kontrolní činnosti DR.
6)

Ocenění členů Klubu

Osobností KCHHMO se stal p. Vladimír Hasta. Zároveň jsou mu předány věcné dary od klubu a
výboru KCHHMO a předsedy DR k životnímu jubileu.
Vůdce roku: Petr Novotný
Vůdcovské odznaky:
Zlatý – P. Novotný
Stříbrny – V. Veselý, Z. Veselá
Bronzový – V. Veselý
Psi roku:
MOD Avar z Červených vršků – L. Zajícová
MOK Jantar z Chlumčanské doliny – P. Slavík
MOK Duna z Tišnovských revírů – J. Trejbal

NDO Laky z Fančali – P. Novotný
NDO Běta Berrmont – R. Duda – předáno v zastoupení Z. Veselá
Dále předána pozornost za výpomoc při MJS Štěpánce Kolářové.
8)
Schválení plánu činnosti a hospodaření klubu na rok 2018
Místopředseda J. Kopřiva přednesl plán akcí tak, jak byl uveden ve zpravodaji. H. Svobodová
přednáší návrh rozpočtu na rok 2018.
Hlasování:
44 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE. Návrh byl přijat.
9)
Schválení úprav a změn v řádech KCHHMO
Zápisní řád:
L. Svobodová přednáší návrh Zápisního řádu, tak jak byl uveden ve Zpravodaji. Vypichuje změny,
které byly provedeny.
Připomínky:
Š. Kolářová předkládá protinávrh v bodu 2 předloženého návrhu: Věta "Souhrnné výsledky z
výběru do chovu jsou zveřejňovány na webu KCHHMO." nahradit větou "Bonitační kódy jsou dále
uváděny ve Zpravodaji, v seznamu chovných jedinců a dále statisticky zpracovávány pro účely klubu a
chov plemene." Probíhá diskuze.
Dále předkládá druhý protinávrh o rozporu ohledně zasílání dokumentace, kdy v Návrhu ZŘ není
připuštěna možnost předání dokumentace knapř. uchovnění psa poradcům chovu osobně. Probíhá
diskuze.
J. Blažek - předkládá v reakci protinávrh a návrh řešení, aby v čl. IV bod 2 předloženého návrhu bylo
nahrazeno slovo „zašle“ se nahrazuje slovem „doručí“.
Hlasování:
Předseda dává hlasovat o prvním protinávrhu Š.Kolářové. PRO 43, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1.
Protinávrh přijat.
Předseda dává hlasovat o protinávrhu J. Blažka. PRO 43, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Protinávrh přijat.
Předseda dává hlasovat o návrhu zápisního řádu včetně zapracovaných změn.
ČS schvaluje v počtu PRO 44, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl přijat.
Platný Zápisní řád vč. schválených změn je přílohou tohoto zápisu.
Kárný řád:
L. Svobodová přednáší návrh výboru na zrušení Kárného řádu (uveden ve Zpravodaji). Důvodem
návrhu na zrušení je neaktuálnost a rozpor s nadřazenými předpisy ČMKU. Připomínka V. Veselého
ohledně vymáhání postihů klubem. L. Svobodová vysvětluje, že vše je taxativně uvedeno
v předpisech ČMKU.

Hlasování:
Předseda dává hlasovat o zrušení kárného řádu. PRO 43, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Návrh přijat. Kárný
řád zrušen.

Organizační řád:
L. Svobodová přednáší návrh výboru na zrušení Organizačního řádu (uveden ve Zpravodaji).
Důvodem návrhu na zrušení je duplicita tohoto řádu s ostatními provozními předpisy klubu a jeho
neaktuálnost. Probíhá diskuze.
V. Veselý přednáší protinávrh týkající se vymezení pravomocí jednotlivých členů výboru, který
Organizační řád upravuje. Navrhuje, aby jednotlivé pravomoci funkcionářů byly výborem zpracovány
a následně navrhnuty pro doplnění do Provozního řádu.

Hlasování:
Předseda dává hlasovat o protinávrhu V. Veselého. PRO 36, PROTI 3, ZDRŽEL SE 4. Protinávrh
přijat.
Poté předseda dává hlasovat o zrušení organizačního řádu. PRO 42, PROTI 1, ZDRŽEL SE 1. Návrh
přijat. Organizační řád zrušen.

Probíhá pauza.

9)
Různé, diskuze
Předseda na úvod diskuze žádá o zprávu předsedu CHR V. Veselého.
1)
V. Veselý, předseda CHR – apeluje na kázeň chovatelů ohledně plnění formálních
povinností vůči Klubu, včasného dodávání dokumentů poradcům chovu. Dále apeluje na
uvážení, zda se snažit některé jedince vzhledem k jejich kvalitě a budoucímu přínosu pro
chov snažit uchovnit. Informuje ohledně stížnosti na poradce chovu R. Dudu, kterou se CHR
zabývala. Stížnost shledána neopodstatněnou.
Sděluje, že se chovatelská rada bude zabývat přípravou návrhu změn podmínek chovnosti
na základě připomínek vznesených členy klubu, a to především návrhem R. Dudy na určení
maximální věkové hranice u plemene NDO pro absolvování výběru do chovu a návrhem J.
Trejbala o možnosti uchovnění plemene MOK na základě soutěží FT v kombinaci s další
zkouškou.
Informuje ohledně rozhodnutí výboru neudělit výjimku feně Bríseovna Damashca Aponivi a
psovi Chilli-C Via Lucis. CHR se přezkoumá toto rozhodnutí a opětovně projedná s výborem
klubu.
2)
V. Veselý – reaguje na zprávu výcvikáře M. Blažka a jeho negativní hodnocení soutěží FT a
jejich dotování klubem. Vysvětluje princip soutěží FT, upozorňuje na podporu mezinárodní
spolupráce a prezentace našich vůdců na těchto soutěžích a zve všechny vůdce, aby si i tyto
soutěže, které jsou v Evropě nejvíce rozšířenou zkouškou pro ohaře, vyzkoušeli a navštívili
je.

3)

4)

5)
6)
7)

J. Navrátil – žádá členy diskuze, aby hovořili nahlas a zřetelně. Pro příští schůze navrhuje
ozvučení sálu a mikrofon. Dále hovoří o účasti na zkouškách a výstavách. Upozorňuje na
nečitelnost posudků z klubové výstavy v Zákupech a jejich sepsání v anglickém jazyce.
Reaguje L. Svobodová, že se tímto bude nadále zabývat. L. Svobodová informuje, že je
v jednání překladatelská služba na výstavě a že se bude snažit o zlepšení. Dále J. Navrátil
hovoří o přípravě MJM 2018. Zve výcvikáře a členy výboru na kontrolu terénů. Dále zve
všechny členy klubu na tuto klubovou akci.
L. Svobodová – informuje o víkendové akci KCHHMO. Dvoudenní výstavě v Zákupech, která
se bude konat v zámeckém parku, kdy tyto prostory jsou klubu pro tuto akci poskytovány
zdarma. V sobotu je v plánu výstava se zadáním titulu Středoevropský vítěz spolu s klubem
KKO. O titul je zažádáno, přiznání titulu pro jednotlivá plemena je stále v jednání. V neděli
bude pro náš klub pořádána samostatná Klubová výstava s titulem Klubový vítěz. Informuje
o webových stránkách a propozicích na akci, které zde budou zveřejněny, Dále hovoří o
VDCH, který vzhledem k množství psů bude rozdělen na oba dva dny a omezen množstvím
přihlášených jedinců. Na VDCH se bude dát hlásit i jako součást přihlášky na výstavu.
V. Veselý – reaguje na informaci správce majetku J. Kopřivy a navrhuje výrobu klubových
odznaků, bola, vest a dalších propagačních materiálů.
J. Navrátil – hovoří o možnosti vrátit startovné za klubové zkoušky, kterých se vůdce či pes
nemůže ze závažných důvodů zúčastnit. Chce užít lidský přístup. Probíhá diskuze.
Z. Veselá – informuje o připravované brožuře k 25. výročí klubu. Seznamuje členy s možným
obsahem brožury a ptá se na názor ohledně zveřejnění seznamu chovných psů
s fotografiemi a rovněž možnosti zveřejnění seznamu chovných fen. Probíhá diskuze.
Z pléna přichází mnoho návrhů, jak by měla brožura vypadat. Předseda dává postupně
hlasovat o jednotlivých návrzích.
Hlasování:
Návrh na brožuru bez chovných jedinců (jen informace o klubu) - PRO 6, PROTI 31, ZDRŽEL SE
1. Návrh nepřijat.
Návrh na brožuru s chovnými psy (bez chovných fen) - PRO 7, PROTI 30, ZDRŽEL SE 1. Návrh
nepřijat.
Návrh na brožuru s chovnými psy i fenami- PRO 28, PROTI 4, ZDRŽEL SE 6. Návrh byl přijat.
O sestavení brožury bude postupně členy klubu informovat redakční rada klubu.

8)

9)

10)

MVDr. J. Dvořák – přednáší připomínku ohledně nového zákona na ochranu osobních
údajů. Výbor reaguje, že o tomto ví a že se touto změnou bude zabývat, jakmile vstoupí
v platnost a bude aktuální.
Z. Veselá – informuje ohledně prezentace klubu na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem.
Informuje o zajištění jednotlivých dnů a možné účasti členů na této akci. Dále prosí o účast
chovatele především málopočetných klubových plemene, kdy bude prostor pro prezentaci
těchto plemen v rámci programu výstavy.
P. Novotný – přednáší návrh, že v roce 2019 by byl Memoriál Vl. Černého doplněn o
zkoušky vloh, aby zde mohl být zadáván titul CACT. Probíhá diskuze. Výbor se tímto bude
dále zabývat.

11)

Š. Kolářová – přednáší připomínku pana Vechety: „Od kdy je členství v klubu bráno jako
čestné, tzn. od kterého data je zproštěn od platby členského poplatku po dosažemí věku 70
let?“ Reaguje H. Svobodová. ČS výboru ukládá tuto problematiku dořešit.
Petr Novotný ukončuje diskuzi a prosí návrhovou komisi o přípravu Usnesení.

11) Zpráva návrhové komise – schválení usnesení členské schůze
Hlasuje se o návrhu usnesení (přednesen L. Svobodovou) – jednomyslně schváleno. Návrh usnesení
byl přijat.
Hlasování:
Předseda dává hlasovat. 37 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL. Návrh byl přijat.

Schůzi ukončil předseda klubu. Děkuje a účast, kázeň a prezentaci. Těší na setkání na Klubových
akcích a přeje si vyšší účast na členských schůzích.

Zapsala Zuzana Veselá, jednatelka klubu

