Zápis z výborové schůze KCHHMO – 6.1.2012, Ostrovačice u Brna

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, , P. Navrátil, V. Prouza, J. Sajbot, L. Svobodová, za
DR M. Škrdlík
Omluveni: S. Lepičová
Nepřítomni: MVDr. F. Šimek

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat.
2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen.
3. Zprávy funcionářů
a) Zpráva jednatelky L. Svobodové
Proběhlo internetové hlasování – Vůdce roku, Osobnost KCHHMO. Zvoleni p. Pavel
Blaška a p. Josef Dědouch. Nicméně opět problém s komunikací, je nutné lépe
komunikovat e-mailem, na schůzích není čas vše projednat.
Webové stránky – špatná komunikace s webmasterem. Nutné opakované urgence, nyní
již několik měsíců čekáme na požadované úpravy (urgováno opakovaně, bez reakce).
Reaguje M. Škrdlík – je třeba zasílat žádosti i jemu, on s webmasterem dojedná.
Dále dotazy členů na možnost placené dlouhodobé inzerce na klubovém webu
(internetové obchody, apod.). Dobrá možnost dalšího přivýdělku pro klub. Výbor hodnotí
návrh kladně, ale je třeba domyslet praktické provedení.
Přehled vrhů z ČMKJ – ČMKJ zasílá jedno CD s přehledem vrhů. Důležité pro poradce a do
zpravodaje, příp. na webové stránky, mezinárodní databáze. Návrh – posílat CD na
adresu jednatele, ten přepošle poradcům. Výbor návrh schvaluje.
Zákupy 2012 – výstava dohodnutá s KKO a KDO, i se Zámkem. Platí datum 11.8.2012.
KCHHMO pořádá výstavu klubovou. Návrh rozhodčích – W. Burski (PL) pro MOK, pro
hrubosrsté ohaře musí být společný rozhodčí s KDO, probíhá jednání se zástupci klubu.
Výbor schvaluje návrh rozhodčího pro MOK s připomínkou, že zahraniční rozhodčí
nemůže dělat výběry do chovu. Bylo by neekonomické, aby kvůli VDCH jel do Zákup
některý z klubových rozhodčích, o zastřešení VDCH bude požádán Ing. V. Vlasák.
Zpravodaj – v přípravě. Uzávěrka pro členy výboru je 15.1.2012. Předpokládané vydání
v polovině února. Velké množství inzerce – do budoucna bude nutné zvýšit její cenu.
b) Zpráva výcvikáře M. Blažka
Kompletní zpráva bude ve zpravodaji, ale vyzdvihuje fakt, že v letošním roce hodně
zástupců KCHHMO výborně uspělo na VZ.
Je nutno dořešit, kde budou pořádány klubové LZ.
c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové (přečtena L. Svobodovou)
Kompletní zpráva o chovu MOK a MOD za rok 2011, včetně přehledu vrhů a seznamu
chovných jedinců, bude ve zpravodaji.

15 nadpočetných štěňat. Jmenovitý seznam byl průběžně doplňován a pro kontrolu
zasílán J. Sajbotovi.
Seznam stávajících chovných psů a fen na webových stránkách zkontrolován a doplněn.
Nově uchovnění jedinci jsou na stránky uváděni průběžně – kladné ohlasy od členů.
Žádost o dodání dalších materiálů k chovu – hlavně výsledky vyšetření DKK z předchozích
let.
Rtg DKK u MOK: Poradkyně chovu ve své zprávě otevřela otázku DKK u MOK. Výbor o
problematice diskutoval. Konference KCHHMO 2011 uložila výboru dopracovat a předložit
ČS návrh na zpřísnění podmínek u MOK a taktéž zabývat se návrhem RNDr. Staňkové na
zrušení monitoringu (viz „Usnesení Konference KCHHMO, konané dne 19.3.2011
v Ostrovačicích“). Návrh RNDr. Staňkové výbor jednomyslně zamítá. Výbor schvaluje návrh
na vyřazení jedinců se stupněm DKK 3 z chovu, tento návrh bude uveřejněn ve zpravodaji
a předložen ČS ke schválení. Formálně návrh pro uveřejnění ve zpravodaji dopracují
S. Lepičová a L. Svobodová.
d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy
Kompletní zpráva o chovu MOK a MOD za rok 2011, včetně přehledu vrhů a seznamu
chovných jedinců, bude ve zpravodaji.
Lysivost u NDO: Konference KCHHMO 2011 uložila výboru zabývat se otázkou lysivosti u
NDO (viz „Usnesení Konference KCHHMO, konané dne 19.3.2011 v Ostrovačicích“).
Poradce chovu zpracuje do zpravodaje přehled kroků, které byly v souvislostí s lysivostí
učiněny, zhodnotí a příp. navrhne další kroky.
e)

Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota
K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 536 690Kč a v pokladně 13 157Kč (celkem
tedy 549 847Kč).
Noví členové klubu: Hegrová L., Hušková H., Knížek J., Kopřivová A., Kotalová K., Koutný L.,
Labudová L., Netíková H., Práchenský M., Rašková T., Smutný P., Vršecký J., Wallnerová P.
Došly 3 žádosti o příspěvek za reprezentaci – Lukáš Jordán (MAM), 2x P. Zoubek (Europa
Cup a MS v lovu s ohaři). Nikdo další o příspěvek nepožádal, i přesto, že členové články do
zpravodaje zaslali. Výbor schvaluje příspěvek 5000Kč L. Jordánovi a 5000Kč P. Zoubkovi za
Europa Cup. Na MS fena P. Zoubka neuspěla, proto nemá na příspěvek nárok.
Návrh – mezi čestné členy automaticky zařadit členy, kteří přesáhnou 70let věku. Výbor
jednomyslně schvaluje.

f)

Zpráva předsedy DR
Od minulého jednání výboru na DR žádný podnět nepřišel.
DR se sejde do 10 dnů.
Předseda DR již podruhé výbor upozorňuje, že nemá informace, které se komunikují se
členy výboru (mimo schůzi výboru klubu) a tím je DR odříznuta od této detailnější (avšak
velmi důležité) komunikace, která pak souvisí i s další problematikou.

g) Zpráva předsedy V. Prouzy
Z ČMKU došlo potvrzení klubové i speciální výstavy.
Po problémech v loňském roce je zřejmé, že musí být určena osoba zodpovědná za dodání
materiálů z klubových výstav na ČMKU atd. – výbor pověřuje L. Svobodovou. Pro SV 2012
musí být vykomunikováno s pořadateli oblastní výstavy.
Ing. Indra odstupuje z funkce člena výboru KCHHMO a člena redakční rady. Výbor bere na
vědomí a jednomyslně odmítá možnost kooptace 11.člena.
Komunikace s K. Kolářem ohledně možnosti uspořádání Evropského poháru MOK v ČR.
Žádost p. Radima Fialy o rozšíření aprobace na klubová plemena. P. Fiala nemá zkušenosti
s žádným plemenem ohařů, proto výbor KCHHMO nedoporučuje rozšíření jeho aprobace
na plemena klubu. V tomto duchu odpoví p. Fialovi předseda klubu.

4. Pes/fena roku
Poradci chovu předložili následující návrhy:
Pes roku MOK – Arky z Hanačova (vítěz MJS)
Fena roku MOK – Alerta Boglarca (výstavní úspěchy)
Pes roku MOD – neudělen
Fena roku MOD – Zala Zöldmáli (vítězka Evropského poháru MO)
Pes roku NDO – Kid od Letu (zkouškové úspěchy)
Fena roku NDO – Ela ze Žďárských luk (zkouškové úspěchy)
Pes roku PP – Ibal ze Stražišťských lesů (zkouškové úspěchy)
Fena roku PP – neudělena
Výbor schvaluje návrhy.
5. Příprava členské schůze
Členům byla rozeslána pozvánka v rámci novoročního přání. ČS se koná 31.3.2012
v Pitkovické hospodě, Žampionová 25, Praha 10 – Pitkovice (poblíž dálnice na Brno), začátek
v 10h. Schůze výboru ve stejných prostorách v pátek, ubytování pro výbor z pátku na sobotu
bude zajištěno.
Návrh programu:
1. Zahájení, volba řídícího schůze, zapisovatele, návrhové a mandátové komise, skrutátorů,
schválení programu
2. Volba pracovního předsednictva
3. Zpráva mandátové komise
4. Zprávy o činnosti klubu na rok 2011 – zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu,
výcvikáře, ekonoma a matrikáře
5. Zpráva dozorčí rady
6. Návrh plánu činnosti klubu na rok 2012
7. Schválení finančního hospodaření na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
8. Předložení návrhu úprav stanov ke schválení
9. Předložení návrhu rtg DKK u plemene MOK
10. Různé
11. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení ČS
12. Závěr schůze

6. Různé návrhy
a) P. Navrátil – KCHHMO má navrhnout rozhodčí na Evropskou výstavu 2014 a k ní
přidruženou Národní výstavu. P. Navrátil navrhuje sebe jako rozhodčího pro EV a
H. Dvořákovou jako rozhodčí pro NV.
Po krátké diskuzi výbor hlasuje o návrhu P. Navrátila – 5 pro, návrh přijat. P. Navrátil
předloží návrh rozhodčích (EV – P. Navrátil, NV – H. Dvořáková) ČMKU.
b) V. Prouza – došlá pošta od členek klubu A. Horákové a M. Slabové – požadují častější
pořádání VDCH. Výbor o problematice VDCH, včetně otázky četnosti výběrů, mnohokrát
diskutoval již v minulosti. Otevřena nová diskuze, na jejímž základě se dochází k vytvoření
závazných a konečných „Pravidel pro pořádání výběrů do chovu“. Výbor tato pravidla
schvaluje, budou uveřejněna na klubovém webu a ve zpravodaji.
c) Zpravodaj je nutno poslat i zahraničním klubům. Kontakty na kluby hrubosrstých ohařů
zajistí R. Duda a M. Blažek a zašlou je redakční radě. Kontakty na kluby MO zajistí
L. Svobodová.
d) Výbor navyšuje poplatek na KV a SV o 100Kč – 600Kč za prvního psa, 500Kč za druhého
psa, člen klubu má slevu 100Kč na každého psa.
e) J.Sajbot – návrh na zvýšení odměny za posuzování rozhodčích z výkonu na klubových
zkouškách – 500Kč/den posuzování (700Kč/den pro vrchního rozhodčího). Výbor
jednomyslně schvaluje.
f)

V. Prouza – na příští schůzi výboru předloží výcvikář návrh rozhodčích na MJM ke
schválení výborem klubu.

g) Řešena problematika MJM. Memoriál musí mít schválený statut. Návrh – MJM si zachová
titul CACIT a převezme limitní známky pro polní a vodní práci z MKP. Výcvikář do příští
schůze připraví návrh statutu pro schválení ČMKJ, a to pro oba klubové memoriály (MJM,
MJS).
h) Výbor se zabýval otázkou stanov: do stanov bude doplněno umožnění chovu nečlenům
klubu, formulace „zpravodaj nejméně jednou ročně“, definice statutárních zástupců
(předseda, místopředseda, jednatel), sídlem klubu je adresa předsedy klubu. Stanovy
budou předloženy členům ke schválení na ČS v březnu.
i)

Výbor se zabýval problematikou nových ZŘ. Z členů se nikdo k problematice nevyjádřil,
ačkoliv byli vyzváni (viz zápis ze schůze výboru ze dne 10.6.2011). L. Svobodová zpracuje
připomínky vznesené na výborové schůzi a rozešle členům výboru e-mailem k doplnění,
následně se návrh odešle na ČMKJ.
Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

