Zápis z 4. výborové schůze KCHHMO – 6.8.2018, Skype
Přítomni: J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Novotný, L. Svobodová, H. Svobodová, P. Latinová Mičulková,
Omluveni: Z. Veselá, M. Blažek, R. Duda,
Za dozorčí radu: MVDr. Jiří Dvořák
Zapisovatel: P. Latinová Mičulková

Usnesení: L. Svobodová

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze, který zaslal předem emailem.
Program přijat bez námitek.
2. Jako zapisovatel navržena P. Latinová Mičulková, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, S. Lepičová,
zpracování usnesení L. Svobodová Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
Předseda klubu: Předává k projednání výboru stížnost p. Horákové na postup chovatelské
rady v souvislosti s vyřízením její žádosti o povolení krytí na výjimku dvou fen Grácie Laváre
Morávia a Grace Laváre Morávia, po dovršení 8 let věku. Tato stížnost byla doručena
prostřednictvím e-mailu i dozorčí radě.
K této stížnosti se vyjadřuje poradkyně chovu S. Lepičová a podává výboru kompletní
informace o fenách Grácie Laváre Morávia, ČLP/MOK/3561 a Grace Morávia ČLP/MOK/3562
nar. 15. 4. 2010, DKK A/A , uchovněné v r. 2013
otec: Ahary z Rákosového břehu
matka: Angelica Danubius Family
Grácie - jedna výstava VD
Zkoušky: ZV, PZ - I.c
Grace - jedna výstava VD
zkoušky: ZV - I.c., PZ - II.c.
a popisuje způsob komunikace se stěžovatelkou i komunikaci chovatelské rady.
Předseda klubu žádá přítomné členy o vyjádření se k žádosti p. Horákové o udělení povolení
krytí na výjimku u fen Grácie Laváre Morávia a Grace Laváre Morávia.
Členové výboru se jednotlivě vyjádřili a výbor rozhodl tak, že
Výbor, na základě vyjádření přítomných členů, jednomyslně rozhodl o tom, že neuděluje
souhlas k prodloužení platnosti krycího listu tj. pro výjimku ke krytí feny Grácie Laváre
Morávia, ČLP/MOK/3561 po dosažení věku 8 let. Stejně tak neuděluje souhlas
k prodloužení platnosti krycího listu tj. pro výjimku ke krytí feny Grace Laváre Morávia,
ČLP/MOK/3562 po dosažení věku 8 let.

O rozhodnutí výboru o žádosti p. Horákové o udělení povolení krytí na výjimku, bude
žadatelku neprodleně informovat jednatelka klubu Z. Veselá. Součástí odpovědi na žádost
bude i omluva za časové prodlení.
Za dozorčí radu MVDr. Dvořák žádá, aby bylo žadatelce podáno i odůvodnění neudělení
výjimky.
K činnosti chovatelské rady poradkyně chovu uvádí, že část členů chovatelské rady není
dostatečně aktivní a nekomunikuje pružně. Poradkyně chovu S. Lepičová opětovně potvrdila,
že na VDCH v Zákupech bude jen jeden den, a to v neděli. V sobotu nebude přítomna
v Zákupech a je tedy nutné zajistit účast poradce chovu p. R. Dudy na VDCH.
Poradkyně chovu informuje členy výboru o žádosti o uchovnění feny MOK Cira od Prokopova
blesku, majitele p. D. Navrátila. K této žádosti nebyly doloženy kompletní podklady, žádost
z uvedeného důvodu nemohla být prozatím vyřízena.
Poradkyně chovu dále písemně komunikuje s MVDr. Pepříkem o možnosti zasílání plateb na
účet a zasílání výsledků DKK v souvislosti s poskytováním informací (GDPR), věc zatím není
dořešena, úkol trvá. Statistika DKK bohužel hovoří o zhoršení výsledků a je tedy maximálně
vhodné, aby klub měl možnost, získat informace o DKK.
Poradkyni chovu S. Lepičovou kontaktovala majitelka feny MOK p. Šuterová s prosbou o radu.
Fenka má v devíti měsících vážné problémy na předních bězích - lokty. Dle odborného lékaře
se jedná o vrozenou vadu. Vyšetření ukázalo, že je nutná operace k částečné nápravě. Pana
Suka, chovatele, o tom informovala a překvapil ji nezájem z jeho strany. Pana chovatele také,
na žádost majitelky feny, kontaktovala poradkyně chovu a o daném problému s ním hovořila.
Tento případ je ještě v jednání.
Poradce chovu HO – z účasti na schůzi omluven. Zpráva bude předložena při dalším jednání
výboru.
Výcvikář – není jednání výboru přítomen
Výboru nebyl výcvikářem předložen plán zkoušek. Výcvikáři se ukládá, aby do dalšího jednání
výboru byl plán zpracován a výboru předložen ke schválení.
Předseda rozešle e-mailem seznam žádostí o schválení udělení pracovního titulu CACT na
zkouškách, aby se členové výboru mohli k jednotlivým žádostem vyjádřit. Po zpracování
seznamu soutěží, kde byl souhlas udělen, trvá úkol výboru o uveřejnění seznamu na webu a ve
zpravodaji.
V souvislosti s plánem akcí, předseda klubu předává členům výboru informaci o nabídce p. S.
Sehnalíkové o uspořádání zkoušek a výstav p. S. Sehnalíkovou. Výbor tuto nabídku bere na
vědomí, bude dořešeno při další schůzi výboru.
Přišla nabídka na uspořádání klubových PZ nebo ZV od p. P. Königové.

P. Novotný nabízí možnost uspořádání Mem. Černého (LZ) na okrese Olomouc.
MVDr. J. Dvořák požádán o zjištění možností pořádání MJS na okrese Ml. Boleslav. S. Lepičová
nabízí pomocnou ruku se zajištěním. Stejně tak výpomoc s pořádáním MJS na okrese
Ml. Boleslav nabízí i L. Svobodová.
L. Svobodová předběžně nabízí uspořádání FT, podrobnosti budou dořešeny po letošním
ročníku FT v Jablonném.
Plán klubových akcí zůstává otevřen do dalšího jednání výboru dne 13.8.2018
Předseda sděluje, že kontrola terénů na MJM proběhla bez účasti výcvikáře. Kontrolu
provedla Š. Kolářová.
Předseda žádá L. Svobodovou o informace k akcím FT Jablonné a Výstava Zákupy.
L. Svobodová sděluje, že FT je plně obsazen, došlo ze zdravotních důvodů ke změně v osobě
rozhodčího. Posuzovat FT namísto p. Drahoty bude p. A. Sedláčková. Pro potřebu FT je
připraveno více než 30 ks zvěře.
Výstava Zákupy – na SO přihlášeno 227 psů, na NE – 120 psů
Navrhuje, aby do budoucna byla zachována jednodenní výstava v Zákupech, s tím, že
dvoudenní výstavu navrhuje pořádat např. po 5 letech.
Brožura k výročí k klubu
L. Svobodová informuje o stavu zpracování brožury vydávané k výročí klubu. Brožura je
připravena k tisku. Závazně objednáno je 120 kusů. Probíhá diskuze o počtu výtisků. V tisku
budou zahrnuty brožury za účelem propagaci klubu. Tisk výbor odsouhlasuje v nákladu počtu
300 ks. Prodejní cena za kus je 300,-Kč.

Předání ocenění na výstavě v Zákupech
Čestná uznání budou předána členům klubu Ludmile Zajícové a Ing. Stanislavu Rafajovi na
sobotní výstavě v Zákupech. Zároveň v Zákupech jménem klubu, výbor bude blahopřát
k životnímu jubileu členu MVDr. Fr. Šimkovi. V. Prouzovi pro nepřítomnost v Zákupech, bude
blahopřání předáno na MJM.
Jednatelka – z účasti omluvena, předseda obdržel e-mailem stanovisko jednatelky k žádosti
p. Horákové.
Jednatelka má zpracován seznam k plánu výstav, tento bude rozeslán k seznámení členům
výboru e-mailem.
Jednatelce výbor ukládá, aby zajistila výměnu věcné ceny, kde je uvedena písařská chyba ve
štítku věcné ceny p. Durďoviče, předané mu na MJS 2017
Ekonom a matrikář

Ekonomka zasílá finanční zprávu, včetně zprávy o matrice – viz příloha
Předseda klubu na dotaz ekonomky k proplacení cestovného A. Straňákovi na kontrolu vrhu,
sděluje, že cestovné bude proplaceno po zaslání zprávy o provedené kontrole vrhu poradci
chovu. Předsedou klubu byla cesta na kontrolu vrhu schválena.
Doporučení rozhodčích z exteriéru
Předseda klubu navrhuje výboru, aby při plánování rozhodčích byly na klubové výstavy
delegovány dvě nově působící rozhodčí z exteriéru, a to Alena Brůžková a Lucie Svobodová.
Výbor souhlasí s návrhem předsedy a doporučuje k posuzování rozhodčí z exteriéru
L. Svobodovou a A. Brůžkovou.
Nákup čteček čipů k identifikaci psů
Výbor schvaluje nákup tří kusů čteček čipů k identifikaci psů. K zajištění řádné identifikace psů
označených čipem, je třeba zajistit potřebný počet kusů. Nákup zajistí MVDr. Jiří Dvořák.
Čtečky budou přítomny na všech klubových akcích, včetně výběru do chovu.
Zajištění pohárů na memoriály a soutěže
Poháry na MRK, MKP – pro vůdce klubových plemen. Předá zástupce z přítomných členů
výboru. Na MRK startují zástupci z řad vůdců V. Šesták a R. Duda. Na MRK předání zajistí
L. Svobodová, včetně pořízení pohárů.
Poháry na MKP zajistí v případě účasti zástupců klubových plemen předseda klubu. Klubem
budou poskytnuty i poháry na soutěže v zahraničí, a to na Mem. B. Zemka, Mem. Slimáka a
Mem. Š. Hrnčára. Tyto poháry zajistí předseda klubu, včetně předání.
Poháry budou pořízeny ve velikosti a ceně odpovídající soutěžím a memoriálu.

4. Termín příští výborové schůze je stanoven na 13. 8. 2018 v 20:00 hod. SKYPE

Předseda končí jednání výboru a děkuji za účast.

Zapsala Pavla Latinová Mičulková

