KLUB CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ z.s.
Českomoravská kynologická jednota
141 00 Praha 4 – Chodov, Lešanská 1176 / 2a

Praha 16. listopadu 2016

Schůze výboru
Praha , Korunní 60, 17.00 h.
Přítomni: Kočí, Daněk, Kuška, Němečková, Píchová,Čech, Kazda, Bárta, Špaček
Omluveni: Marková , Šonka
Program:
1) Schůzi zahájil předseda klubu, přivítal přítomné a omluvil nepřítomné.
2)
-

-

informoval o:
udělených souhlasech za klub /CACT Venhoda aj,/
nabytí účinnosti rozhodnutí v cause Pifková
ohlasech na MRJ
dobíhajících fakturách za Třeboň – MRJ
doručené poště; - z FÚ, klub dluží na dani (silniční) 76 Kč – vyřešila ekonomka
distributor krmiva CANDY – kanadská kompletní granulovaná krmiva - oslovili
předsedu, dodali 15 kg vzorek; nabízí dlouhodobější spolupráci
povolení výstav, odeslal předseda Janě Němečkové
výstava 7.5.2017, je třeba sladit termíny uvedené v propozicích a zpravodaji – výstava
bude v sobotu POZN. V rámci diskuse k bodu předseda informoval, že na klubové
výstavě v Německu i Rakousku může posuzovat zkušený uznávaný chovatel (nemusí
být rozhodčí FCI)
Dr. Píchová informuje o dopise př. Kubeši; výbor souhlasí, aby Dr. Píchová jako
tiskový referent napsala jménem klubu dopis.

3) Funkčnost zaváděného SW – informaci podal Dr. Daněk. Firma bohužel v poslední
době komunikuje velmi omezeně. Výbor pověřil Dr. Daňka ke zpracování a odeslání
vážného varování firmě.
4) Informace chovatelské rady a poradce chovu: za nepřítomného Dr. Šonku čte jeho
zprávu př. Bárta
Hlavní poradce informoval o případu vyskytnuvšího se rozštěpu patra u štěněte;
informace o vyjádření části Chovatelské rady a vyhodnocení poradce ve smyslu omezení
krytí psa a nutné informace pro chovatele feny. Výbor postup odsouhlasil.
Informace o výběru do chovu budou uveřejněny ve zpravodaji.
.
5) Vyhodnocení MRJ vč. ekonomického výsledku – přednesl Dr.Daněk
Shrnul průběh oslav 50. výročí vzniku samostatného KCHVO ze všech podstatných
hledisek. Členové výboru doplnili své postřehy a poznatky; lze obecně konstatovat, že
proklamace a sliby některých členů se nenaplnily resp. zklamaly; o to víc museli napřít
síly ostatní. Výbor konstatuje, že akce proběhla důstojně. Ekonomická bilance je příznivá
v tom smyslu, že schodek minus 141 tisíc Kč je cca 50 % předpokládané výše nákladů,
které byly v plánu uvažovány.

Veškeré dotace a dary včetně Ministerstva zemědělství jsou plně vyřízeny.
Dr. Daněk na závěr navrhl, aby byly všechny poznatky vyhodnoceny a sepsány jako
„manuál“ pro budoucnost, pro pořádání podobné vrcholové klubové akce novým
výborem. Předseda navrhl, aby mu všichni zaslali do poloviny prosince své poznatky.
6) Výstavy a zkoušky + delegace rozhodčích - skutečnost
Př. Kazda konstatuje, že na zkoušky stačí delegace uvést do termínu výroční schůze.
Výstavy: 6. 5. 2017 společně s jarními zkouškami v Rožnově pod Radhoštěm – 7.5.2017
rozhodčí: Müller, Nehyba, Kočová;
26. 8. 2017 na Olšině společně barvářskými zkouškami v Nové Peci 27.8. 2017
rozhodčí: Fialová, Buba, Krepsová
.
7) Návrh úpravy stanov
Návrh předsedy na změnu stanov; člen může volit a být volen do orgánů klubu
v případě, že jeho členství v klubu trvá alespoň 2 roky
K tomu členové výboru př. Kuška, Špaček, doporučují znění: právo volit po délce členství
min. 2 roky; být volen do orgánů klubu po délce členství 5 let.
Výbor k návrhům nezaujal žádné společné stanovisko. Návrhy budou předneseny čl. schůzi
k rozhodnutí.
8) Zprávy z DK – z DK se nikdo jednání nezúčastnil
9) Výstavní a propagační materiál – dohodnuta nabídka přes web a doplnění některého
materiálu.
10) Zpravodaj – koncept zpravodaje Dr. Píchová rozeslala členům výboru – diskutován
obsah některých navržených článků, nutnost doplnění fotografií z oslav.
11) Různé: Přepracovaný článek Dr. Jany Kočové přečetl předseda, v této verzi výbor
souhlasí s uveřejněním ve Zpravodaji
- Noví členové: Výbor přijal hlasováním nové členy: Chomistek Milan, Feber Václav,
Kreuz Jakub, Smejkalová Kamila, Kokrda Martin, Teplý Jakub.
- návrh, aby staré klubové tisky a plastiky byly uloženy v Muzeu Ohrada
- jednatel informoval výbor o zprávě, kterou obdržel z Německa. Německý klub slaví
v příštím roce 120. výročí svého založení. Termín konání je stanoven na 30.6. až 2.7. 2017;
místo konání oslav Nörten – Hardenberg (severně od města Götttingen. Součástí oslav bude i
mezinárodní výstava. Další podrobnosti obdržíme později.
Výbor poděkoval předsedovi Ing. Martinovi Kočímu za úsilí vynaložené k zajištění průběhu
oslav 50. výročí založení samostatného klubu a předal mu pamětní list.
12) Schůzi ukončil předseda ve 22.30 h
zapsal. M.Špaček
Návrh na úpravu Stanov KCHVO z.s.
V čl. 4 odst. 6. Stanov se navrhuje nové znění písmen c) a d):
c) volit do orgánů klubu, pokud jeho členství v klubu trvá alespoň 2 roky,
d) být volen do orgánů klubu, pokud je ho členství v klubu trvá alespoň 3 roky (5 let),
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako e) a f).
Uvedená úprava by měla zaručit dostatečné obeznámení člena s děním v klubu, než se zapojí
do řízení klubu. Současně by měla umožnit seznámení se členů s postoji a chováním možného
kandidáta na členství v orgánech klubu.

