Zápis z výborové schůze KCHHMO – 2.8.2015, Skype
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, L.Svobodová
Omluveni: MVDr.Šimek, M.Blažek, M.Škrdlík, Š.Horák, Z.Veselá, P.Novotný

Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.

1. Kontrola zápisu z minulého jednání.
Předseda DR M.Škrdlík měl jednat se spol. SALENA o předání práv k plné administraci
webu – prozatím neinformoval jednatelku o aktuální situaci.
Výcvikář M.Blažek s KCHČF prozatím nejednal.
KZV v Nupakách neschváleny místním MS. Nutno nalézt jiné místo nebo KZV
nepořádat.
Jednatelka stahuje návrh na soutěž Pes/Fena roku.
Jednatelka se informovala o nové registraci stanov (dle informací na stránkách
ČMKU). Ještě prokonzultuje s právníkem. Na registraci je čas do června 2016.
Pravděpodobně bude třeba nechat stanovy znovu schválit ČS a evidovat prezenční
listinu, která má být přiložena k žádosti o registraci.

2. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Včera proběhly KLZ, kterých se jednatelka zúčastnila jako rozhodčí. KLZ byly
výborně připraveny, v ideálních podmínkách (terény, počasí). Zúčastnilo se 14 psů
(11 z KCHHMO a 3 okresní). Připravenost psů byla průměrná. Zkoušky dokončili 3
psi v I.ceně a 5 psů v II.ceně, 6 psů nedokončilo. Výsledky budou zveřejněny na
webu po jejich obdržení z OMS.
V.Prouza – výcvikář M.Blažek měl vysvětlit otázku krácení dotací, které zmínil
Ing.Formánek, ale výcvikář není přítomen.
Jednatelka dále informuje, že nebyl čerpán příspěvek 5000Kč na ceny, ale bylo
využito sponzorských darů (HFOshop a krmivo Naturina) a příspěvku na ceny
předeveného z loňského MJM dle schválení výborem (nákup koženého zboží).
Jednatelka informuje o přípravě Sdružené výstavy Zákupy 2015.
Jednatelka překládá návrh na uspořádání výstavy v Zákupech jako klubové
výstavy dne 6.8.2016 a zároveň navrhuje rozhodčí p.Atillu Czeglédiho z Maďarska
a p.Petera Beyersdorfa z Něměcka (s oběma rozhodčími předběžně projednáno).
Výbor jednomyslně schvaluje.

Jednatelka navrhuje p.Jaroslava Vosáhla jako čestného člena KCHHMO. Výbor
jednomyslně schvaluje. Matrikář J.Sajbot žádá o zaslání přihlášky pro p.Vosáhla
do evidence členů.

b) Poradce MO
Od začátku roku bylo vydáno 40 krycích listů. K dnešnímu dni se ve čtyřiceti vrzích
(včetně vrhů na základě KL vydaných v r. 2014) narodilo 295 štěňat (146 psů a 149
fen).
7 fen MOK nezabřezlo, jedno krytí bylo zrušeno a fena již kryta nebude.
U MOD se narodilo ve třech vrzích 12 psů a 10 fen. Nyní je jedna fena nakryta.
Jarními svody prošlo v letošním roce 92 jedinců MOK (51 psů a 41 fen).
Výbor byl informován o aktualizaci karet chovných psů a požádán o souhlas
oslovit majitelé starších chovných psů. Budou osloveni majitelé psů, jejichž věk
dosáhl 12 let.
Výbor byl informován o jednání s pí. Chrobákovou ve věci prodlení dodání
dokumentů k vrhu, který proběhl v minulém roce. Veškerá komunikace probíhá
doporučeně, CHR dostává kopie dopisů.
Je potřeba opravdu dodržovat termíny dodání jednotlivých dokladů (potvrzené
krycí listy a hlášení vrhů), tak jako ihned nahlásit skutečnost, že fena nezabřezla.
Přehled o narození nadpočetných štěňat bude poslán p. Sajbotovi.
Chovatelé zasílají krycí list spolu s hlášením vrhu (ne ihned po krytí) a tím vzniká
prodleva v získávání informací o nakrytých fenách a počtu krytí chovných psů.
c) Poradce HO
U plemene PP zařazen do chovu pes Pollo ze Stražištských lesů - černý s
náprsenkou, maj.Zdeňek Ašenbrenner.
7.6.2015 u plemene NDO provedena kontrola vrhu v CHS Lesní vánek, majitel
Emanuel Černý, fena Ela ze Žďárských luk, bez známek lysivosti, štěňata
vyrovnaná, dobře živená.
Zařazen do chovu pes Kyr z Plzínů, HB, maj.R.Duda
Narozeny 3 vrhy v počtu 15 štěňat:
- CHS z Bolfáku o: Benn vom Erlbachtal x Lira z Bolfáku- 5+3
- CHS od Letu o: Drago vom Bahnerberg x Arina z Korábku - 1+1
- CHS z Adamovských revírů o: Gastor od Oskavy x Cherry z Adamovských revírů
1+4
Nakryta 1 fena (o: Benn vom Erlbachtal x m: Alma od Zábořského soutoku).
Při klubové výstavě ve Štěpánově 31.5.2015 byl proveden výběr do chovu, kde
bylo vybráno 8 NDO: ČB 2 psi a 3 feny, HB 1pes a 2 feny; 1 PP černý s náprsenkou.
U plemene SHS zařazena do chovu fena Vanda z Kráľovský chlmov, maj.Otto
Henych.

d) Výcvikář (zpráva zaslána e-mailem)
Tel. rozhovor s J.Bezděkem – MJS zajištěn. Zajištěno 70ks pernaté (bažant,
kachna), terény. Rozpočet 230-240 tisíc Kč. Propozice zveřejněny na webu
KCHHMO a zaslány výcvikáři KCHČF, dále má k dispozici asi 30ks tištěných propozic
pro zaslání delegovaným rozhodčím a případně na slovenské kluby. Navrhuje
startovné pro zahraniční účastníky zachovat stejné jako pro členy klubu, má obavu,
že se jinak nebudou zúčastňovat. V tento moment je přihlášeno 7 psů.
Navržení rozhodčí:
- KCHHMO: Vladimír Černý (vrchní), Lucie Svobodová, Stanislav Vodička, Jan
Bezděk, Martin Blažek, Ján Šiška (SK) + jeden klubový schází
- okresní: Ivan Švábek, p.Jeslínek, Jiří Štich, Jan Šlauf, Josef Fiala, Luboš Kříž,
František Varga (SK), náhradní – Miroslav Březina, Jiří Jiroušek
Výbor schvaluje navržené rozhodčí. L.Svobodová – oslovovala p.Martina Hartla,
který je ochoten se přihlásit do klubu a na MJS přijet posuzovat jako klubový
rozhodčí. Výbor schvaluje, osloví výcvikář.
V.Prouza – mělo být s předstihem zajištěno oznámení v Myslivosti. Dle R.Dudy
zasílal výcvikář propozice na Slovensko, ale neví komu. L.Svobodová – propozice na
Slovensko je možné zaslat e-mailem.
Výcvikář dále uvádí, že prozatím neví o pořadateli MJM a KLZ 2016. Výbor
navrhuje jednat s MVDr.Dvořákem (OMS Mladá Boleslav) v otázce uspořádání
MJM.

e) Zpráva ekonoma
Pokladna: 6 013Kč
PS účet: 66 135,6Kč
Termínovaný účet: 50 000Kč
Fio banka: 411 627,63Kč
Termínovaný účet Fio: 100 607,34Kč
Celkem: 634 383,63Kč
Předběžná uzávěrka: - 42 445Kč
Počet členů KCHHMO 299.
Uhrazeno ČMKJ 3.640,- Kč za členy KCHHMO za rok 2014, odeslán 1x zpravodaj na
Slovensko (Jozsa).
Uhrazená nadpočetná štěňata: 1x Térová, 3x Munžilová, 2x Kníž, 1x Kropíková, 2x
Duda.
Neuhrazená a urgovaná: 1x Profant, 2x Bouzek.

Vyúčtování ZV 05/2015: + 895,- Kč.
Dtto KV 05/2015: + 9.235,- Kč.
Noví členové ke schválení:
Nežná Zuzana, Alžbětin Dvor 323, Miloslavov, 900 42 Senec
Fic Jakub, Rychaltice 131, 739 46 Hukvaldy
Mencl Vratislav, Veselá 55, 337 01 Rokycany
Kopečná Jana, Skuherského 1405/86, 370 01 České Budějovice
Zelená Mrkvička Barbara, Mahenova 494/3, 150 00 Praha
Šemberová Kateřina, Mgr., Starovičky 319, 693 01 Hustopeče u Brna
Kašjaková Alexandra, P.O. Hviezdoslavova 1, 03861 Vrútky, SK
Výbor jednomyslně schvaluje.

f) Předseda DR
Omluven.

3. Došlá pošta
V.Prouza – žádost o schválení zadávání CACT na Memoriálu Kobzy a Poháru Hejtmana
Pardubického kraje. Předseda potvrdil oběma pořadatelům.

4. Různé
a) V.Prouza delegován jako rozhodčí na MAM. Za klub dá pohár/cenu. Výbor
schvaluje.
b) Zprávu z jednání CHR zašle Š.Horák. CHR se zabývá situací se členkou klubu
Z.Chrobákovou.
c) Klubová akce Štěpánov – zprávu ze zkoušek měl dodat vrchní rozhodčí (V.Prouza),
z výstavy poradci, ale bylo by vhodné, aby byla sepsána souhrnná zpráva za obě
akce, jak bylo řešeno v e-mailové komunikaci. Nedorozumění mezi poradci a
předsedou. Souhrnnou zprávu do Myslivosti za obě akce zajistí v co nejkratší době
poradci chovu. Dále posuzování na vypuštěné zvěři – je třeba posuzovat s citem. I
když se jednalo o CACTovou zkoušku, je třeba přihlížet na specifické podmínky při
práci na vypuštěné zvěři.
d) Diskuze o výši startovného na zkouškách. Ekonom J.Sajbot je toho názoru, že výše
startovného by měla být stanovena tak, aby byly zkoušky pro zahraniční účastníky

zajímavé. Předseda V.Prouza se domnívá, že startovné na zkoušky je v našem
klubu obecně příliš vysoké a chce otázku startovného otevřít na příští ČS.
Jednatelka L.Svobodová se domnívá, že aktuálně nastavená výše startovného
odpovídá současnému trendu a snižovat by se startovné nemělo.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

