Zápis z výborové schůze KCHHMO, konané dne 20.6.2008 v Pelhřimově
Přítomni: J.Dědouch, J. Sajbot, MVDr. F. Šimek, P. Navrátil, M. Šafařík, V. Prouza
Omluveni: V. Černý, D. Trnka, Z. Sedláková
Dozorčí rada: M. Škrdlík
1.

Zahájení - provedl předseda Dědouch, přivítal přítomné a nechal schválit navržený program

2.

Kontrola zápisu poslední výborové schůze. Z úkolů dosud trvá: Doložení dokladů k účetnictví od p. Spěváka
Klubová razítka a nové vůdcovské odznaky – p. Škrdlík

3. Zhodnocení členské schůze ze dne 29. 3. 2008 v Katusicích. Hodnocení provedl předseda J. Dědouch a ve
všech oblastech hodnotil velice kladně. Usnesení z členské schůze je umístěno na internetových stránkách
klubu a nebude zasíláno členům písemně.
4. Klubová výstava Slavkov 10. 5. 2008 - hodnocena ve všech směrech velice pozitivně. Děkujeme p.
Škrdlíkovi, Dědouchovi, Šimkovi, Sajbotovi ,Navrátilovi a Trnkovi za přípravu výstavy a zajištění jejího
hladkého průběhu. Dále děkujeme MVDr. Kopcové a Fy. BRNĚNKA za sponzorování výstavy.
5. Speciální výstava klubu Protivín dne 23. 8. 2008 – platí dohoda o zajištění výstavy mezi naším klubem a klubem
ČF dle propozic. Poháry zajistí ekonom klubu p. Sajbot.
6. Memoriál MVDr. J. Michálka 6. – 7. 9. 2008 Mladá Boleslav - Veškeré náležitosti dohodne výcvikář klubu
M. Šafařík s MVDr. Dvořákem. Může startovat 24 psů, navrženo 10 rozhodčích. Na klubových
memoriálech poběží jen plemena zastřešena naším klubem + Český fousek.
7. Návrhy na pořádání klubové a specielní výstavy v r. 2009:
Klubová výstava navržená ve Slavkově v první polovině května 2009. Generální sponzor výstavy Fy.
BRNĚNKA. V září 2008 nutno vyvolat jednání s majitelem zámku Slavkova.
Speciální výstava KCHHMO 2009 – výborem klubu byl projednán a doporučen návrh sl. L. Svobodové na konání
výstavy na Liberecku. Termín výstavy je konec měsíce srpna, podmínky dojedná p. Dědouch.
8. Memoriál prof. J. Svobody 2009 proběhne v okrese Ústí nad Orlicí. Garantem memoriálu p. P. Chalupa.
9. Informace z ČMKJ
Na posledním zasedání ČMKJ byl zvolen do předsednictva pan MVDr. František Šimek, člen výboru
našeho klubu a poradce chovu.
10. Zpráva dozorčí rady:
Předseda DR M. Škrdlík neměl žádné námitky k práci výboru. Pouze doporučuje uvést klubové
dokumenty do souladu s usnesením členské schůze konané ve Třebíči, dne 3. 3. 2007.
11. Zprávy funkcionářů:
Poradci chovu:
MVDr. Šimek – NDO vydáno 12 doporučení ke krytí , nakryto 11 fen, narozeno štěnat: 39 psů, 43 fen,
čtyři feny nezabřezly.
P. Navrátil – MOK vydáno 44 doporučení ke krytí , 21 vrhů, narozeno 81 psů, 75 fen
MOD vydáno 3 doporučení ke krytí, 1 vrh, narozeno 10 štěňat
V chovu MOK – 30 psů, 57 fen
V chovu MOD – 7 psů, 10 fen.

Každý výstavní rozhodčí našeho klubu bude během jednoho kalendářního roku posuzovat vždy jen jednu
národní a jednu mezinárodní výstavu na Moravě a jen jednu národní a jednu mezinárodní výstavu
v Čechách. Na ostatní výstavy budou delegováni jiní rozhodčí, splňující podmínky FCI.
Ekonom klubu:

p. J. Sajbot – stav financí: banka – Kč 280 396 ,--, pokladna Kč 30 842,-Členská základna činí 340 členů, 4 čestní členové, 82 vyřazeno pro nezaplacení členských příspěvků.
Jednatel klubu:
p. V. Prouza – do příští výborové schůze zajistí místo konání členské schůze na rok 2009 (lokalita
Pardubicko)
Schválení nových členů klubu: Vodičková Dana, Uriánková Jana, Šrámek Karel, Sokolová Klára, Česáková
Jolana, Říháček Petr.
12. Změna ve vedení WWW. stránek klubu:
Paní Petra Bergrová z časových důvodů (změna zaměstnání) končí s vedením webových stránek a na její
místo je navržena sl. Lucie Svobodová. Její zaškolení provede p. Škrdlík, včetně převedení domény na klub.
13. Příprava Zpravodaje 2009:
Úkolem pro členy výboru i členskou základnu je zajistit jiného vydavatele Zpravodaje za přijatelnou cenu v
odpovídající kvalitě. Jedná se o 500 ks výtisků ve formátu A5.
14. Doplnění Zápisního řádu klubu
Výbor schválil doplnění ZŘ klubu (upraveného a schváleného ČS klubu dne 3.3.2007) o tyto dodatky:
– u plemene pudlpointr je pro chov nepřípustné vzájemné páření dvou jedinců černé barvy. K černě zbarvenému
jedinci se při sestavování chovného páru musí vždy vybrat jedinec barvy hnědé. Vzájemné páření dvou hnědých
jedinců je povoleno a žádoucí
– platnost krycích listů je 12 měsíců od dne jeho vydání
– doplnění chovných podmínek na základě schválení ČS
15. Různé
Ujednotit vydávání doporučení ke krytí. Platnost 12 měsíců od data vystavení.
Presentaci Klubové výstavy ve Slavkově pro Myslivost zajistí p. Škrdlík. Presentaci Speciální výstavy
v Protivíně pro tisk zajistí p. MVDr, Šimek.
16. Závěr
Jednání ukončil předseda Dědouch v 21.30 hod..

Zapsal: jednatel p. V. Prouza

