Zápis z výborové schůze KCHHMO – 15.11.2015, Skype
Účastníci: Z.Veselá, M.Blažek, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, L.Svobodová
Omluveni: V.Prouza, MVDr.Šimek, S.Lepičová, M.Škrdlík, Š.Horák, P.Novotný

Jednatelka z pověření předsedy (nepřítomen ze zdravotních důvodů) přivítala účastníky a
seznámila 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. Dle informací od M.Škrdlíka momentálně pracuje na plnění úkolu, úkol trvá.
S KCHČF prozatím nikdo nejednal. M.Blažek připraví návrh smlouvy a zašle výboru ke
schválení. Nicméně výbor se domnívá, že je lepší do smlouvy nedávat požadavek
vzájemné delegace 2 rozhodčích (způsobilo by problémy organizátorům).

2. Zprávy funkcionářů klubu
a) Jednatelka
Poveřena předsedou klubu k projednání několika otázek:
1/ Zaslání děkovného dopisu OMS Plzeň za uspořádání MJS. Výcvikář M.Blažek
žádá, aby mohl dopis na OMS zaslat on. Zařídí výcvikář.
2/ Požadavek maximálního počtu psů 10 na ZV – zdůvodnění? Dle M.Blažka OMS
Prachatice nechce uspořádat zkoušky, které nebudou finančně únosné.
L.Svobodová – proč 10? Z ekonomického hlediska je lepší uspořádat ZV pro 8
psů (1 skupina) než pro 10. J.Sajbot souhlasí. M.Blažek – nedomnívá se, že počet
10 je zcela striktní. Jde jen o to, že OMS se bojí, aby nebyl klubem nucen
uspořádat ZV např. pro 3 psy.
3/ Otázka krácení dotací na KLZ. Dle M.Blažka se jednalo o nedorozumění v jednání
s OMS. Dotace krácena nebyla a nebude.

Zpráva jednatelky:
Určení místa a data ČS: výbor schvaluje uspořádání ČS dne 19.3.2016 v Domašove
u Brna nebo okolí. Schůze výboru se uskuteční v pátek 18.3. tamtéž. J.Sajbot osloví
M.Škrdlíka a projedná s ním zajištění schůze.
Schůze výboru v lednu: výbor schvaluje termín schůze výboru v pátek 8.1.2016 v
Domašove u Brna v 17h.

Uzávěrka Zpravodaje – uzávěrka pro členy klubu je 24.12.2015 a pro výbor
10.1.2016.
Dotazuje se na zprávu z MJS do Myslivosti a Zpravodaje. R.Duda dořeší s
J.Bezděkem.
Navrhuje registraci klubu ve společnosti Genomia. Na základě registrace budou mít
členové klubu 10% slevu na všechny prováděné testy. Čleství bude Genomií
ověřeno u ekonoma a matrikáře. Výbor souhlasí s registrací.

b) Poradce MO (omluvena, zpráva přečtena jednatelkou)
V roce 2015 bylo k 15.11. vydáno 55 krycích listů pro MOK. Počet vydaných krycích
listů se do konce roku samozřejmě ještě zvedne.
V tomto roce se zatím ve 48 vrzích (17 vrhů na základě krycích listů z r. 2014)
narodilo 369 štěňat – 189 psů a 180 fen. Nezabřezlo 6 fen.
U MOD máme 21 štěňat ve 3 vrzích – 11 psů, 10 fen.
Byl vydán také krycí list pro uchovněnou fenu frízského ohaře (stabyhound).
K tomuto datu máme zaznamenaných 19 nadpočetných štěňat. Seznam byl zaslán
p. Sajbotovi pro průběžnou kontrolu.
U dvou vrhů MOK se narodila dlouhosrstá štěňata. ChR byla o obou případech
informována. Dva jedinci se narodili ze spojení Cindy Zlatý kámen x Azsu z
Tišnovských revírů, dva ze spojení Bellisima Channy Boglarca x Aranyvadász
Nimrod. Ihned po zjištění jsem kontaktovala v prvním případě p. Jiřího Dvořáka,
který pouze zaštítil vrh svou chov. stanicí. Na dalším postupu jsme se dohodli –
všechna krátkosrstá štěňata budou testována na gen dlouhosrstosti v případě, že
by měla jít do chovu. V případě druhém jsem byla upozorněna na inzerát, nabízející
nestandardní štěňata MOK. Oslovila jsem p. chovatelku písemně. Ihned se se mnou
spojila p. Hulatová (sestra chovatelky) a informovala mě o situaci a také jsme se
dohodly na způsobu řešení. Dlouhosrstí jedinci budou kastrováni. Ostatní štěňata
budou testována na gen dlouhosrstosti.
Vzhledem k výskytu dlouhosrstých štěňat by bylo potřeba se tímto zabývat a začít
testovat alespoň nově uchovněné jedince. Majitelé by si měli ve vlastním zájmu
před plánovaným vrhem svoje zvířata nechat testovat. Vyhnou se tak
nepříjemnému překvapení ve vrhu.
Ostatní:
Byla nám předána povinnost plnění celkové agendy ohledně zařizování nejen
návrhu rozhodčích na posuzování na výstavách, ale také zajišťování všech dalších
kroků.
Návrh rozhodčích na výstavy byl k 15.8.15 zajištěn. Všechny žádosti pro jednotlivé
organizátory jsem vyplnila, ale protože nejsem klubem oficiálně pověřená osoba,
vše jsem přeposlala Lucii Svobodové, aby to odeslala organizátorům výstav. Tímto
bych chtěla jednatelku klubu požádat, aby oslovila prostřednictvím ČMKU SKJ o
dobrozdání pro posuzovatele Vlado Piskay, který mi účast na posuzování naší
klubové akce potvrdil. Pokud máme zařizovat celou agendu, museli bychom dostat
pověření od klubu. Jinak by to mělo zůstat u návrhu rozhodčích a následné předání
jednatelce klubu. Reaguje jednatelka L.Svobodová – domnívá se, že výbor klubu

na ČS v Horce, kde došlo k pověření CHR touto činností, došlo zároveň i k pověření
CHR k jednání za klub v těchto záležitostech. Jednatelka se nedomnívá, že o
otázkách chovu, delegace rozhodčích, apod. musí jednat pouze statutární zástupci.
S PK také jednají poradci chovu přímo. Výbor souhlasí a pověřuje tímto CHR k
jednání s nadřazenými institucemi a s pořadateli výstav v otázce zajištění všech
kroků pro návrh a delegaci rozhodčích na výstavy.
Jednatelka klubu vznesla dotaz ohledně podezření na nadpočetné využívání krytí
psem Aranyvadázs Nimrod. I když je to hlavně povinností majitele psa hlídat si
počet krytí a následných vrhů, samozřejmě si to také hlídám. Je však jasné, že z
pochopitelných důvodů to je dost obtížné. Myslím, že s ostatními majiteli nejsou
žádné problémy a komunikace funguje dobře. K 6.10. 15 byl u psa Aranyvadázs
Nimrod dán stop stav ohledně doporučení ke krytí v roce 2015. Jsou po něm tři
vrhy narozené, jedno krytí s nepotvrzenou březostí a jedno náhradní krytí s
potvrzenou březostí. Reaguje jednatelka L.Svobodová – dle jejího názoru se
náhradní krytí take započítává do počtu 4 krytí, Zápisní řád o žádné výjimce v tomto
směru nehovoří. Nicméně navrhuje, aby toto bylo projednáno na schůzi výboru v
lednu za přítomnosti poradkyně chovu.
c) Poradce HO
SHS - bylo vydáno doporučení ke krytí, fena Vanda z Královských Chlmov byla
nakryta v SR Larsonem z Milhostovských polí, během příštího týdne očekává vrh.
PP - vydáno doporučení ke krytí, m: Aida od Malého jezírka, o: Gerry vom MariaTheresia-Schlossl.
NDO - vydáno doporučení ke krytí, m: Zita z Těšnice, Irma od Oskavy nezabřezlanárok na náhradní krytí. Vrh v CHS z Ratenických lán o: Benn vom Erlbachtal x Alma
od Zábořského soutoku, narozeno 13 štěňat, odchováno 5 štěňat - 4psi a 1fena.
9.11.2015 byla provedena kontrola vrhu v CHS od Praporského lesa, černá fena NDO
Cira od Netušílka, která byla na vyjímku nakryta po schválení většiny členů výboru s
nesouhlasem poradce chovu. Fena byla nakryta psem HB. Narodilo se 7 černých
nestandardně zbarvených štěňat, 2 psi a 5 fen.
Poradce volal p.Pavlíkovi (černá štěňata NDO), prozatím nemá mnoho zájemců.
MVDr.Šimek navrhl označení štěňat jako nestandardně zbarvená v PP. Chovatel
upozorňuje zájemce, že štěňata nepůjdou do chovu. L.Svobodová – poradce HO
může zavolat na PK a zeptat se na postup pro označení rodokmenů. R.Duda zavolá
na PK a informuje výbor o dalším postupu.
Pozn: Dne 16.11. informoval poradce chovu e-mailem, že mluvil telefonicky s PK a
domluvil se s nimi na označení rodokmenů štěňat jako nestandardní. Chovatel
souhlasí.
Žádost o příspěvek za vrh málopočetných štěňat SHO p.Oto Henych. Štěňata se mají
narodit příští týden. Výbor jednomyslně schvaluje, že příspěvek bude vyplacený
letos (předběžná závěrka výrazně v plusu).

O uchovnění feny frízského ohaře nic neví. Ve zprávě S.Lepičové je uvedeno, že je
fena uchovněna a je na ni vystaven KL.
M.Urban není členem KCHHMO. Poradce chovu ověří, zda nezapomněl zaplatit
příspěvky a případně budou jeho psi staženi z klubového webu.

d) Výcvikář
ZV v Prachaticích zajištěny, dohodnuta výše příspěvku a co za něj bude zajištěno
(organizace zkoušek, rozhodčí, zvěř – každý pes musí mít pernatou na vystavení,
ceny). Jako vrchní rozhodčí je navržen MVDr.F.Šimek (zástupce klubu a místní).
Ohledně minimálního počtu psů (viz výše) se domnívá, že je s OMS Prachatice
možno dále jednat.
LZ v Benešově (11.6.2016) a MJM v Mladé Boleslavi (10.-11.9.2016).
Všechny akce potvrzeny ČMKJ.
Vyúčtování MJS zasláno ekonomovi.
Členové výboru žádali o zaslání tabulek za účelem rozhodnutí o udělení titulů Pes,
Fena a Vůdce roku. Výcvikář uvádí, že do dnešního dne dostal pouze asi 30 tabulek,
což je naprosto nerelevantní. Z toho důvodu bude take seznam absolvovaných
zkoušek vypuštěn z letošního ročníku Zpravodaje. Výbor klubu jednomyslně schválil
ocenění následujících jedinců:
MOK – Pes roku – Aiden z Gessayovho chotára (MJS, MKP, MJH a další)
MOK – Fena roku – Fréa Vives Bohemia (MJS, MKS, VZ 493b a další)
NDO – Pes roku – Ebon Nitranské Janíkovce (účast na nominaci na MRK, VZ I.cena)
NDO – Fena roku – Cira z Koldínského lesa (MJS)
MOD – Fena roku – Roxy z Mečkovské skály (MFH, VZ 492b)
MOD – Pes roku, PP, SHO, STA – neudělen
Vůdce roku – Štěpánka Kolářová
Diplomy oceněným zajistí redakční rada. Plakety zajistí M.Blažek (budou uděleny
všem oceněným).
Žádost o stříbrný vůdcovský odznak zaslali pí.Pavla Mičulková a p.Vítězslav Šesták a
o bronzový p.Jozef Demčák.
Je nutné zajistit nové diplomy na Čestná uznání a vůdcovské odznaky. Zajistí
jednatelka.

e) Zpráva ekonoma
Pokladna: 6 317Kč
PS účet: 94 082Kč
Termínovaný účet: 50 000Kč
Fio banka: 411 627,63Kč
Termínovaný účet Fio: 100 967Kč
Celkem: 720 791Kč
Předběžná uzávěrka: + 43 964Kč
Počet členů KCHHMO 312
Příjmy: z ČMKJ za PP 30.825,-; VDCH MJS 500,-; VDCH Praha 1.400,- Kč..
Noví členové ke schválení: Hartl Martin, Dymáček Tomáš, Mgr. Rezková Eliška,
Francová Martina, Bártová Beata, Langr Jan, Erbenová Tereza, Žurek Vilém.
Výbor jednomyslně schvaluje.
U p.Jana Langa – trest na ČMMJ již vypršel, výbor schvaluje přijetí za člena KCHHMO.
Žádost o příspěvek za reprezentaci klubu na zahraničních akcích si podala Š.Kolářová
a R.Duda. Na proplacení startovného za MKP má nárok J.Ďurďovič. Všichni dodají
článek do Zpravodaje do data uzávěrky pro členy.

f) Předseda DR
Nepřítomen.

3. Došlá pošta
V.Prouza má pozvání na výroční sjezd ČMKJ dne 26.11. v Praze. Ze zdravotních důvodů
se nebude moct zúčastnit. Požádal jednatelku, aby ho zasoupila. Jednatelce se nehodí
termín, nicméně navrhuje jako delegáta místopředsedu klubu MVDr.F.Šimka, který
bude jistě přítomen jako člen předsednictva. Výbor souhlasí.

4. Různé
a) Rozhodčí na SV v Náměšti: V.Piskay (SK) a MUDr.M.Kalich (potvrdí R.Duda).
Rozhodčího na VDCH je třeba dořešit.
b) Kandidátky pro zájemce o členství ve výboru v příštím volebním období – členové
výboru by měli oslovit členy klubu, co by měli potencionálně zájem. Na začátku
roku (schůze výboru v lednu) výbor shromáždí kandidáty a na webu zveřejní
informace.
c) Jednatelka přeposlala výboru komunikaci s pořadateli VZ v Litoměřicích (klub,
OMS). Je zřejmé, že k pochybení došlo na straně organizátora, ač to není ochoten
přiznat. Nicméně se domnívá, že nyní již nemá smysl celou záležitost řešit. Výbor
souhlasí.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

