Zápis z 3. výborové schůze KCHHMO – 12.5.2018, Ratenice
Přítomni: M. Blažek, J. Kopřiva, L. Kvapilová, S. Lepičová, L. Kvapilová, P. Novotný, L. Svobodová,
Z. Veselá
Omluveni: R. Duda, P. Latinová Mičulková, H. Svobodová a členové DR
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslaným programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, zpracování usnesení L. Svobodová, jako ověřovatelé
zápisu navrženi J. Kopřiva, S. Lepičová. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
Předseda: jeho zpráva a informace budou probrány v diskuzi či v návaznosti na zprávy
funkcionářů.
Poradce chovu HO – z účasti na schůzi omluven. Zpráva zaslána předem e-mailem.
PP: nakryta fena Sára ze Straž. lesů +Laky ze Štálu (SK). V CHS ze Suchánkova Dvora 4 psi
a 2 feny, chovatel J.Dïtanský. NDO: vydané dop.ke krytí 2. Nakryté feny: Kony z Plzínů+Balu
v.d. Reiterstadt, Kora z Adam. revírů+Kendy z Plzínů, Bela od Spojených vod+ Immo
v.d. Neffelbachaue , Ali Berrmont + Laky z Fančali. Vrhy: z Adamovských revírů nar. 6 psů a 5
fen, z Purkrabského lesa 3 psi a 3 feny. SHO: stále nevydány PP na štěňata v CHS z
Vracovských vinohradů, poslán dopis na ČMKU k schválení a vydání PP.
Poradce chovu MO, STA – její zpráva zaslána předem e-mailem. V roce 2018 bylo zatím
vydáno 29 krycích listů u MOK, 1 KL u MOD a 1 KL u STA. K dnešnímu datu registrováno
15 vrhů MOK s počtem 48 psů a 61 fen. Čtyři fenky MOK nezabřezly. Je třeba, aby tuto
skutečnost chovatelé vždy oznámit poradkyni chovu. U STA je registrován jeden vrh – 2 psi a
3 fenky. V blízké době je očekáváno narození většího počtu vrhů u MOK. V několika

případech jsou již jistě štěňata na světě, ale nemám ještě Hlášení vrhu. Na zaslání
hlášení mají chovatelé 14 dní od porodu. Dle potvrzených KL očekáváme narození
zhruba 12 vrhů v období následujících dvou měsíců. U MOD je očekáván jeden vrh.
Dále informuje o přípravě VDCH při SV v Náměšti na Hané. Na VDCH se není nutné předem
hlásit. Bude probíhat v samostatném kruhu. Prostor zajistí s pořadatelem akce P. Novotný.
VDCH provede rozhodčí MVDr. Miroslav Kalich a členové CHR. Předseda CHR zajistí účast
členů na této akci. Následuje diskuze ohledně příprav SV. Vzhledem k rodinným důvodům H.
Svobodové, převezme dohled nad přípravou výstavy a zajištění akce Z. Veselá. P. Novotný
zjistí situaci ohledně tlumočníka.
Výcvikář – informuje o postupu příprav na následující klubové zkoušky.




Kubové FT červen – problém s organizačním a formálním zajištěním akce. Výcvikář
navrhuje po dohodě zrušení této akce. Výbor se shoduje, že pokud se nenaskytne jiné
řešení akce, bude zrušena.
FT říjen – garantem za Kub Petra Janíková. Příprava probíhá ve spolupráci s Klubem
BO. O postupu příprav výbor bude průběžně informován. Navrhovaní kluboví
rozhodčí: J. Drábek, J. Navrátil, L. Svobodová.









MVČ – MVDr. Fr. Šimek informoval výcvikáře ohledně zajištění akce. Navrhovaní
kluboví rozhodčí: MVDr. Fr. Šimek, A. Brůžková, M. Šafařík, J. Hrbek. O dalším
průběhu příprav bude informováno.
Předseda P.Novotný přichází s návrhem, aby v roce 2019 byl memoriál doplněn
o KZV, pro umožnění zadávání titulu CACT. Probíhá diskuze. Výbor souhlasí. Výcvikář
připraví statut memoriálu (KLZ+KZV) pro schválení výborem a následně vyřídí
potřebné formality.
MJM – garant akce J. Navrátil žádá o kontrolu připravovaných terénů. Výcvikář jej
kontaktuje a domluví se na prohlídce terénů. Diskuze o možnosti společenského
večera. Výbor je jednohlasně pro jeho uspořádání. Podrobnosti domluví výcvikář
s J. Navrátilem. Navrhovaní rozhodčí: M. Šafařík (jako vrchní rozhodčí), F. Varga (SK),
M. Stanovský (SK). Další rozhodčí za klub budou upřesněni výcvikářem.
KPZ – R. Duda jako garant akce urgentně dodá propozice na akci a výbor informuje o
přípravě a návrhu rozhodčích. Po telefonickém hovoru s R. Dudou výbor klubu
souhlasí se změnou termínu KPZ na 11. 8. 2018.

Dále probíhá diskuze k celkovému zajištění akcí. Jednatelka apeluje na včasné dodání
propozic na akce. Dále L. Svobodová upozorňuje na to, aby se termíny klubových akcí nekryly
s daty mezinárodních výstav a termíny zkoušek od KCHČF, s kterým máme dohodu. Návrh
na možnost sponzorství akcí, kdy členové a chovatelé mohou finanční částkou přispět
na zakoupení pohárů na zkoušky či výstavy, kde pak bude uveden štítek sponzora. Výbor
souhlasí. RR osloví členy klubu prostřednictvím internetu.
Ekonom a matrikář – omluvena. Zpráva zasána e-mailem.


Aktuální stav financí je

Fio
Fio -terminovaný
Era
Era – terminovaný
Pokladna

749.287,57 Kč
517.233,33 Kč
102.572,24 Kč
73.987,- Kč
50.000,- Kč
5.495,- Kč

Vyplaceny příspěvky za reprezentaci
31.000,- Kč
Vyplacen příspěvek na podporu chovu málopočetných plemen – Otto Henych 3.000,- Kč
Odeslány podklady do sbírky listin rejstříkového soudu, přiznání k dani za rok 2017 a o
srážkové dani.


Vyhodnocení akcí:
Název Akce

KZV Henčlov - Přerov

Příjmy

Výdaje

Výsledek

7 000 Kč

15 364 Kč

-8 364 Kč

FT Nivnice - Uh. Hradiště

21 800 Kč

23 058 Kč

-1 258 Kč

KPZ Nivnice - Uh. Hradiště

23 000 Kč

20 523 Kč

2 477 Kč

VDCH při ČS Domašov




3 600 Kč

1 038 Kč

2

562 Kč

Matrika: celkem 419 členů - z toho 27 čestných a k tomu dalších 10 členů k dnešnímu
schválení. Noví členové ke schálení: Šoman Marek, Praha 2; Gajec Tomáš, Ostrava;
Knot Radim, Uherské Hradiště; Batista Jaroslav (čestný člen), Protivín; Buzzoni
Claudio, Bondeno (IT) ; Oliva Petr, Ing., Miroslav; Mučková Klára, Budišovice; Hájíček
C. David, Praha 7; Danton Emmanuelle, Loreux (FR) ; Beneš Michael, Žatec. Výbor
schvaluje nové členy.
Čestné členství – od jakého data zaniká nutnost hradit členský poplatek? Probíhá
diskuze. Výbor schvaluje, že čestné členství vzniká od 1. 1. toho roku, kdy člen oslaví
své 70té narozeniny. Bude uvedeno ve Zpravodaji a doplněno do Provozního řádu.

Dále H. Svodová otvírá diskuzi ohledně plateb a vyhodnocení DKK MVDr. Pepříkovi, kdy zde
členové nemají možnost platit převodem na účet, pouze složenkou typu C. Za výbor se touto
problematikou bude zabývat S. Lepičová, která i dořeší otázku možného sdělování výsedků
DKK, jako informaci v chovu klubových plemen.
Jednatelka:
 Natura Viva – probíhá diskuze ohledně rozdělení funkcí a obsazenosti jednotlivých
dnů. Výstava bude probíhat od středy do neděle. ST, ČT bude přítomen J. Kopřiva, PÁ
– L. Svobodová, SO – Z. Veselá, S. Lepičová, NE – Z. Veselá. Psy pro prezentaci plemen
zajistí Z. Veselá. Prostřednictvím R. Dudy osloví i chovatele méně početných
klubových plemen. Propogační materiály zajistí J. Kopřiva. Zástupcům klubu bude
proplaceno cestovné a příp. nocleh.
 Provozní řád – probíhá diskuze o připravovaném návrhu, dle zadání ČS. Návrh
předloží L. Svobodová výboru klubu do konce října 2018.
 Ochrana osobních dat – vhledem k novému zákonu je nutné připravit koncept na
změny v klubových dokumentech a změny v údajích prezentovaných na webových
stránkách. Probíhá diskuze. L. Svobodová předloží v co nejkratší možné době koncept
pro postup změn a návrh úprav, aby vše bylo v souladu.
4. Souhlasy se zadáním titulu CACT:
K výboru klubu byly vzneseny dva dotazy členů klubu A. Veselíkové a P. Zoubka na nezadání
titulu pro klubová plemena na MVV od klubu KKO a dalších akcích ostatních klubů.
Probíhá diskuze a výcvikář informuje výbor. Uznává své hrubé pochybení, kdy oficiálně
neinformoval výbor klubu o tom, že neudělil souhlas se zadáním tituů CACT na samostné ZV
a PZ. Předkládá, že souhlas udělil na kombinace těchto zkoušek s další zkouškou, na FT
a zkoušky vyššího typu. Bohužel došlo k situaci, kdy konkrétně na MVV, který lze za zkoušku
vyššího typu považovat, nebyl tento titul zadán, a to i z důvodu toho, že žádost o zadání
souhlasu přišla ze strany KKO bez uvedených termínů a typů jednotlivých zkoušek, přestože
o ně následně výcvikář žádal. Tímto se výcvikář celému výboru omlouvá, rovněž i vůdcům
klubových plemen. Jednatelka zašle vyjádření členům klubu, kteří se dotazovali.

Dále probíhá debata o následném postupu schvalování titulů CACT. Pro rok 2019 bude
udělení souhlasů schvalovat výbor jako celek a seznam soutěží, kde byl souhlas uveden, bude
uveřejněn na webu a ve zpravodaji. Dále bude sestavena metodika pro udělování souhlasů,
která bude předložena ke schválení ČS a návrh uveden ve zpravodaji.
5. Čestná uznání 2018 – výbor se shoduje na zadání čestných uznání kubu pro členy kubu
Ludmilu Zajícovou a Ing. Stanislava Rafaje. Uznání jim bude předáno při příležitosti Klubové
výstavy v Zákupech. Zároveň by zde jménem klubu výbor rád poblahopřál k životnímu jubileu
členům V. Prouzovi a MVDr. Fr. Šimkovi. O této skutečnosti je písemně uvědomí jednatelka.
6. Různé a dikuze:
Poháry na MRK, MKP – pro vůdce klubových plemen zajistí J. Kopřiva. Předá zástupce
z přítomných členů výboru.
Cestovné – předseda žádá o proplacení cestovních výloh na klubové akce, kterých se účastní
coby statutární zástupce klubu v roli diváka a organizátora. Výbor klubu souhlasí
s proplácením cestovného pro tyto účely, a to v tomto případě i pro jiné členy vedení klubu.
Webhosting – jednateka z pozice předsedy RR informuje o překročení kapacity kubových
webových stránek. Po dohodě výbor souhlasí se změnou poskytovatele webhostingu. Zařídí
Z. Veselá ve spolupráci s H. Svobodovou.
Výstava v Zákupech – L. Svobodová informuje výbor o průběhu příprav výstav v Zákupech.
Ohledně zadání titulu Středoevropský vítěz stále probíhají jednání. Proto pozdržení možnost
přihlašování na akce. Jinak vše probíhá dle plánů.
7. Termín příští výborové schůze bude upřesněn dle průběhu akcí.

Předseda děkuje členům výboru za účast, přátelskou a konstruktivní atmosféru, ukončuje výbor a
přeje všem šťastný návrat domů.

Zapsala Zuzana Veselá

