ZÁPIS
ze schůze výboru KCHVO 28.1.2016 - Praha Korunní 60 –
zahájení v 17.00 hod.
Přítomni:
Kočí, Bárta, Čech, Daněk, Kazda, Kuška, R. Marková, Němečková, Píchová, Šonka, Špaček
s účastí DK: Dr. Bednářová, Varga
Program podle pozvánky:
1. Zahájení
2. Informace a novinky
3. Příprava Č.S.
4 Seznámení se SW
5. Informace chovatelské rady a poradce chovu
6. Výcvik – zkoušky 2016
7. Výstavy – organizace, rozhodčí
8. Ekonomika klubu
9. Zprávy z DK – výsledky, stanoviska
10. Výstavní a propagační materiál – příprava a výběr poptávky, ceny, množství
11. Příprava programu oslav 50. výročí, projekt pro případné získání dotace
12. Různé
13. Závěr
Ad 1) Předseda klubu přivítal přítomné a zahájil schůzi.
Ad 2) Informace a novinky
2.1. - v září po výstavě obdržel klub žádost městského úřadu Kladno v rámci přestupkového řízení
vedeného na podnět Ivety Novákové. Předseda postoupil úřadu rozhodnutí dozorčí komise ve
věci.
2.2 – pamětní listy (připravuje V. Kuška)
2.3 – změna stanov - Př. Daněk informoval o jednání o změně sídla KCHVO na nové sídlo ČMKJ;
Interlov jako majitel budovy udělil souhlas s umístěním sídla. Změna sídla bude předložena
ČS.
Ad 3)….viz dále
Ad 4) Př. Daněk seznámil se stavem zavedení SW Silver. Představil současný stav a předvedl jej
Ad 5) Informace poradců,
Dr.Šonka
2015 celkem VOK 323 štěňat průměr na vrh 7, chovu se zúčastnilo 79 jedinců;
celkem 132 vyšetřeno na DKK (7,5% horších než B/B; 1,5% horších než C)
- více majitelů žádá o radu při výběru psa ke krytí
- zveřejnění vahou selekce sledují i v zahraničí
Dr. Čech
VOD; v chovu působí 21 psů + 20 fen; 6 vrhů; 42 odchovaných štěňat (narozených 48)
Dotaz př. Vargy: proč omezení zahraničního krytí, jde podle něj o nekoncepční přístup. Pro
zahraniční psy by mělo být požadováno především splnění zkoušek z výkonu srovnatelných
s našimi. V odpovědi Dr. Šonka vysvětlil koncepci současné chov. praxe; snaha po omezení
působení neprověřených jedinců v chovu.
K otázce testu vlastností poradce informuje, že plemenná kniha je informována, že do části
záznamů pro klub bude do rodokmenu výsledek dobrovolného testu povahy zapisován
/Wesensfestigkeit/.
Ad 6) Př. Kazda

-

-

žádá o uveřejnění žádosti o sponzory na 50. výročí KCHVO
propozice na MRJ; opo diskuzi výborem odsouhlasen počet psů 24 (z toho 10
zahraničních) a cena za zkoušky 2000,- Kč; (pro člena klubu 1500,- Kč); pro platbu ze
zahraničí 80 EUR (60 EUR pro člena klubu); V propozicích bude zdůrazněno, že
pořadatel má právo výběru účastníků. Číslo účtu bude zasíláno až s potvrzením přijetí
přihlášky společně s výzvou k platbě;
uzávěrka přihlášek 20.6.2016
ceny na MRJ 2015 – výše výborem odsouhlasena kolem 50 tis. Kč
příprava MRJ- prohlídka revíru /Kočí + Kazda/; odsouhlaseno jmenování funkcionářů
MRJ
rozhodčí – vyzvat místní kynologickou komisi k doporučení rozhodčích
k zajištění zvěře na zkoušky /60 bažantů, 2 srnce,min.6 zajíců, min. 4 lišky, kachny/
pro zahraniční účastníky min 6 střelců;
vedoucí skupin- budou provádět skupinu celý den, tlumočníci
předseda prověří možnost využití program na zpracování výsledků
všeobecná informace – grafické karty /návrh, odsouhlasení, tisk- p. Plundra/
pozvánky na kluby – písemně poštou od předsedy
připravit grafický pamětní list na ruční papír (obdoba byla na Telč - jednatel)
Olšina- 3. květnový víkend (20.-22.5.) ??

Ad 7) Výstavy
- propozice připraveny
- karty CAC, RES. CAC, BOB…vytiskne výstavní referentka
- hl. rozhodčí navržen Dr. Šimek
- ohlášení akce na obec + na veterinární správu - výstavní referentka
- cena za výstavu (3 zahraniční rozhodčí) navýšena na ???? – Němečková? O 200,- Kč
- pamětní štítky pro rozhodčí a účastníky zkoušek
Ad 8) Ekonomika klubu
Celkové příjmy za 2015 - 323 tis. Kč, celkové výdaje 477 tis. Kč, ztráta 150 tis. Kč – podle
předpokladu.
Plán na 2016 - obvyklé výdaje + mimořádný výdaj na MRJ (výstava+zkoušky+společenský
večer) - odhad cca – 250 tis. Kč;.
Poháry: voda, pole, les, barva.
Sponzoring
Úkol pro ekonomku – předat DK co a kdy se má pravidelně platit - pro umožnění kontroly
DK
Ad 9) DK.
Dr. Bednářová podala informaci o činnosti DK, 14.1. 2016 si DK zvolila nového předsedu –
JUDr. Bednářovou
Představila návrh změny Stanov a kárného řádu. Pokud bude výbor určen k jednání o odvolání
– měla by být stanovena přesná procedura
K minulým causám:
Causa Pifková: kontrola vrhu; oficiální podnět DK byl doručen od poradce chovu až s datem
01/2016
Causa Nováková: 1. C. promlčení
2.C. Vrh 10 štěňat bez PP a následuje další vrh 8 štěňat s PP- fena nakryta
po 8 měsících; Rozhodnutí - Kárné opatření - doručeno 23.12.2015; proti rozhodnutí podala I.
Nováková odvolání. S touto causou – která se stala 12.12.2013 a (12.12.2015 byla
promlčena)- DK seznámí členskou schůzi v rámci zprávy.

Ad 10) Výstavní a propagační materiál
- objednány broušené půllitry (á 450,- Kč) – vzhledem k výši pořizovacích nákladů
doporučeno především jako ceny
- vodítka, obojky
- nože (objednat zavazák 1 ks a zavírák 1 ks - jednatel)
Ad 11) Příprava programu oslav 50. výročí,
Diskuse o programu;
Čtvrtek 4.8. …18.00 sraz, rozlosování, veter. přejímka, porada rozhodčích
Pátek 5.8……..7,15 sraz; 7.30 zahájení MRJ, 8.00 odjezd do honitby; 17.00 příjezd; 19.00
prohlídka zámku, 20.30 společná večeře
Sobota 6.8……7.15 sraz; 7.30 zahájení 2. dne; 18.00 vyhlášení výsledků; 20.00 společenský
večer
Neděle 7.8……Výstava; 8.00 přejímka psů a porada rozhodčích; 9.00 zahájení výstavyprogram do ca 16.00 hod
Pro rozhodčí….18 x desky A4/A5 s nálepkou a klipem; pro účastníky desky s logem
Tlumočníci- požádat: Pavla Plzáková, Martin Böhm, Radim Teuer + případní další
Ad 12) Různé
- Matrikář přečetl přihlášky 13 uchazečů o členství. Výbor uchazeče přijal jednomyslně
(č.1/16- 13/16).
- Čl. příspěvky má uhrazeno ke včerejšímu dni 207 členů
- Věrnostní medaile budou předány na ČS. (Př. Vlk, Zdena Krejčová, Jan Špaček)
- Dr. Píchová – vznesla dotaz na možnost podání písemného dotazu o stavu věci Pavla
Kubeši; výbor odsouhlasil
- Další jednání výboru proběhne 12.2.2016 od 19 hodin ve Škrdlovicích – příprava ČS a
MRJ, konkrétní úkoly
Ad 13) Závěr
Jednání ukončeno ve 21.40 hod.
Zapsal:
Špaček

