Zápis z výborové schůze KCHHMO - 30.6.2013 (Skype)
Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, MVDr. F. Šimek, L. Svobodová,
J. Sajbot, R. Duda
Omluveni: Š.Horák, M. Škrdlík

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru:
CACTové karty ze ZV byly zaslány vůdcům.
Nutno doplnit souhlas s udělením titulu CACT pro klubová plemena na Jihočeském
derby (zařídí jednatelka).
Předseda prozatím nedostal kopii žádné ze sponzorských smluv z akcí pořádaných
v minulých letech – nutno zaslat (ekonom, jednatelka a organizátoři všech klubových
akcí z posledních let).
Katalogy a samolepky – nutno doplnit stálý odkaz na web, aktualita, která se
postupně posune dolů, nestačí.

3. Body programu
a) Frízský ohař
ČMKJ požádala KCHHMO o zastřešení plemene frízský ohař.
Pro klub to neznamená žádnou změnu, jedná se pouze o poskytnutí
chovatelského servisu. V ČR je momentálně asi 5 jedinců, z toho majitel jednoho
má zájem o chov.
Informune MVDr. Šimek – pro KCHHMO to znamená pouze to, že se tohoto
plemene ujme jeden z poradců chovu a v případě požádání vystaví doporučení ke
krytí. Podmínky chovnosti v Holandsku žádné nejsou.
Vyjádření členů výboru:
J. Sajbot – pro
M. Blažek – pro
MVDr. Šimek – pro
S. Lepičová – pro
L. Svobodová – pro, ale měly by být určeny alespoň minimální podmínky
chovnosti zahrnující zkoušku z výkonu, v souladu s filozofií KCHHMO.
MVDr. Šimek a S. Lepičová souhlasí s požadavkem zkoušek.
R. Duda – pro, ale pes by měl prokázat alespoň vystavování.
V. Prouza – pro, detaily mohou být dorešeny později.
J. Kopřiva – pro
Výbor schvaluje zařazení plemene frízský ohař do KCHHMO.

b) Klubová a Speciální výstava 2014
Nabídka z OMS Olomouc k připojení jedné z výstav našeho klubu k jejich Oblastní
výstavě v Náměšti na Hané, která se koná 14.6.2014. Přítomní členové výboru
jednomyslně souhlasí, KCHHMO by v Náměšti pořádal výstavu speciální. KV by pak
mohla být samostatně v Zákupech.
V. Prouza – nutné dojednat konkrétní podmínky a ujednotit poplatky, na minulé
výstavě v Náměšti byly poplatky jiné, než má KCHHMO schváleno. Pokud bude mít
OMS Olomouc poplatky nižší, měli by je pro náš klub zvednout a zaplatit nám
rozdíl. J. Sajbot, MVDr. Šimek – v tomto směru asi nebude OMS Olomouc ochoten
poplatky měnit, znamenalo by to pro ně organizační komplikace.
L. Svobodová – na minulé výstavě v Náměšti si KCHHMO platil poháry sám, výstava
byla v zisku, ale ne až tak výrazně.
MVDr. Šimek, V. Prouza, J. Sajbot – nicméně je to pro náš klub zcela bez práce.
Jednatelka odpoví OMS Olomouc a pokusí se dojednat detaily.

c) Návrh rozhodčích na výstavy 2014
Hrubosrstí ohaři – SV Náměšť – Ing. Jozef Jursa, KV Zákupy – MVDr. F. Šimek
Maďarští ohaři – SV Náměšť – Luděk Müller, KV Zákupy – ještě je čas toto dořešit.
L. Svobodová – rozhodčí na MVP a NVP 2014 byli nahlášeni v březnu po dohodě
s poradci chovu. CHR připraví návrh na rok 2015.
V. Prouza – stačí, aby rozhodčí na KV a SV byli schváleni na příští schůzi výboru.
d) Klubové zkoušky 2014
MJM a ZV budou pořádány ve spolupráci z OMS Prostějov, potvrzeno z OMS, je
třeba domluvit termín.
LZ – J. Kopřiva – předběžný souhlas OMS Ústí nad Orlicí a příslušných honiteb,
ještě dojedná osobně. Termín – ideálně týdena až 14 dní po okresních LZ, které se
konají ve stejných terénech, tzn. někdy v první polovině srpna.

e) Klubové akce 2013
ZV – špatné počasí, ale organizace dobrá, kladně je hodnocen vysoký počet
přihlášených psů.
KV v Horce – výhodou byla možnost přesunout výstavu do haly, nicméně
ubytovýání v Horce je velmi drahé a úroveň ubytování pro rozhodčí/členy výboru
byla velmi špatná.
LZ – dobrá organizace, ale problém s přihláškami. Zahraniční účastnice – dle
tvrzení výcvikáře byla její účast na zkouškách odmítnuta, ale ona tvrdí, že žádné
info nedostala, a proto se na zkoušky dostavila. Vůdkyně A. Kopřivová – v pořádku
zaplaceno a přihlášeno, přihláška se ale ztratila, nebyla na startovní listině a nebyly

tabuky. Přihlášky musí chodit přímo organizátorovi zkoušek, nikoliv výcvikáři, aby
v tom nebyl zmatek. J. Sajbot – přihlášky musí chodit na pořádající OMS i z toho
důvodu, že OMS má pověření k pořádání zkoušek od ČMMJ.
V. Prouza – v každé skupině měl být alespoň jeden klubový rozhodčí. R. Duda –
nahlášeno to tak bylo, ale změnil to vrchní rozhodčí v den zkoušek.
V. Prouza, MVDr. Šimek – není možné mít 3 různé poplatky na zkoušky (člen klubu,
nečlen klubu, nečlen ČMMJ). V případě klubových zkoušek je relevatní pouze
členství vs. nečlenství v klubu, nikoliv v ČMMJ.
L. Svobodová – LZ byly dobře zorganizované, ale proč si to děláme pro vlastní psy
těžší, než je nutné (velmi staré barvy, těžké lišky, apod.)? Nebudou pak lidé
preferovat okresní LZ před klubovými?
MJS – stále nejsou propozice, podle informací od P. Novotného budou do konce
týdne. Přihlášky – ve zpravodaji byly dvě různé informace o tom, kam posílat
přihlášky na MJS. Nutno dát info na web, že přihlášky budou posílány výhradně na
OMS Olomouc. Pokud nějaká přihláška přijde na adresu výcvikáře, ten ji
neprodleně přepošle na OMS.

f) Zpráva ekonoma
Pokladna – 16 175Kč
Termínovaný účet – 50 000Kč
Poštovní spořitelna – 389 501Kč
FioBanka – 107 267Kč
Celkem 563 267Kč
K dnešnímu datu má klub v roce 2013 zisk 1 194Kč, zaplaceny LZ, katalog, poplatky
ČMKJ, nicméně není ještě zaplaceno 50 000Kč OMS Olomouc na MJS a není plně
vyúčtována akce v Horce. Taky se očekává zisk z výstavy v Zákupech.
Klub má 342 členů.

4. Došlá pošta
P. Vladimír Kulhánek – žádost o rozšíření aprobace na posuzování plemen sdružených
v KCHHMO – po splnění podmínek daných klubem výbor schvaluje.

5. Různé návrhy
a) Do Zákup je nutno připravit Čestná uznání, která budou oficiálně předána.

b) R. Duda se nezúčastní SV v Zákupech, VDCH provede MVDr. Šimek + S. Lepičová +
J.Kopřiva.
c) RNDr. Petr Dvořák a časopis Svět psů věnovali na SV sponzorský dar – pohár +
předplatné časopisu.
d) MVDr. Šimek – posuzuje na KV slovenského Vizsla Clubu a na MAM, klub má letos
40.výročí. Věnuje náš klub cenu/dar? Po diskuzi výbor rozhodl, že KCHHMO
věnuje pohár pro vítěze MAM v hodnotě 1000Kč (zajistí MVDr. Šimek) a předseda
napíše dopis (gratulaci) slovenskému klubu.
e) Otázka ČS 2014 bude projednána na příštím výboru.
f) Poplatky na klubové zkoušky nutno pořešit osobně, pro letošní rok už stejně
nedojde k žádné změně, poplatky jsou již dány.

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka

