Klub chovatelů výmarských ohařů z.s.
Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov
IČO:47922753
www.weimaraner-club.cz

Zápis č. 4
ze schůze výboru dne 2.9.2018 v penzionu Eliot Brno-Žebětín
Začátek: v 16:40 h
Přítomni: - za výbor KCHVO: J. Daněk, L. Trčková, J. Píchová, M. Böhm, L. Čech, M.
Odložilová, M. Varga, R. Marková, J. Němečková, M. Tipplová, J. Santarius
- za DK: Z. Němcová
Proběhlá elektronická hlasování:
21.5.2018
- předčasné krytí Dixie od Potoka Kačáku - schváleno
13.6.2018
- změna podmínek inzerce na klubovém webu – schváleno
20.6.2018
- noví členové č. 51-58/18 – schváleno
20.7.2018
- noví členové č. 59-67/18 - schváleno
1.8.2018
- noví členové č. 68-71/18 – schváleno
11.8.2018
- nominace rozhodčích na národní a mezinárodní výstavy 2019 (viz příloha
č. 1) - schváleno
- termíny klubových výstav 2019 (4.5.2019 - SV Brno a okolí, 31.8.2019 - KV
Konopiště) – schváleno
- předběžná nominace rozhodčího na WDS 2021 – navrženi MVDr. Jana
Kočová, p. Václav Koldinský a Ing. Jozef Jursa, schválen Ing. Jozef Jursa
31.8.2018
- složení komise pro výběr do chovu na KV Brno-Žebětín (MVDr. Čech,
MVDr. Šonka, Ing. Helešicová, Ing. Krepsová) - schváleno
Program schůze výboru:
1) Zahájení
2) Informace a novinky
3) SW – úpravy, stav
4) Ukládání dokumentů klubu
5) Přijetí nových členů
6) Informace chovatelské rady a poradců chovu
7) Příprava PZ a VZ KCHVO
8) Příprava Zpravodaje č. 2/2018, informování o činnosti klubu
9) Schválení plánu zkoušek na rok 2019
10) Ekonomika klubu
11) Informace DK
12) Různé (např. zastupování klubu na společenských akcích)
13) Závěr
Ad 1)
Předseda přivítal přítomné a poděkoval za plnou účast.
Ad 2) Žádosti o udílení titulu CACT schváleny/neschváleny dle rozhodnutí ČS, předseda

zpracuje tabulku odsouhlasených soutěží, která bude následně vyvěšena na webu. Výbor zváží
navržení změny v povolování členské schůzi 2019.
Ad 3) Podepsána smlouva o spolupráci s firmou Vivian. Do 14 dnů nahlásit návrhy úprav SW
Silver za svou působnost.
HPCH: domluven s hlavní poradkyní chovu klubu bernských salašnických psů na detailním
seznámení s programem – připomínky dodá poté.
Výstavní referent: požadavek na prezentaci postupu přihlášení na výstavu před členskou
schůzí. Návrh zpracovat tutorial na web a do Zpravodaje.
Ad 4) Každý z členů výboru povinen archivovat došlé dokumenty. Stále nutno základní
chovatelské dokumenty zasílat fyzicky.
Zadat firmě přípravu webového souhlasu se zpracováním osobních údajů přes automatický
mail pro členy přijaté před květnem 2018.
Matrika bude uchovávat přihlášky 10 let po ukončení členství, pak nutno skartovat.
Zopakování pravidel pro obnovování členství (1 rok možno doplatit zpětně, členství
nepřerušeno více již přes nové přijetí). Poradce chovu požaduje akutní schválení bývalého
člena p. Procházky – nutné vystavení chovatelských dokumentů.
Ad 5) Noví členové: č. 72/18 Pacholík Jiří, 73/18 Zita Rens, 74/18 Olesz Rostislav, 75/18
Turečková Hana, 1/12 Procházka – schváleno.
Ad 6) Hlavní poradce chovu – požaduje na webu uveřejnit informaci o postupu v případě
nefunkčnosti mikročipu (konkrétní postup dodá tiskové referentce).
Návrh na projednání možnosti proplácet testy DNA provedené u jiných laboratoří než
u Genomie dle stejných pravidel jako v případu Genomie – po diskuzi jednomyslně
schváleno. Diskutována akreditace dalších laboratoří, zjistit na plemenné knize uznávané
laboratoře – seznam vyvěsit na web do nově zpracované záložky „DNA“ (vložit formulář
žádosti o proplacení, který připravila ekonomka).
Jarní svody budou konány na vybraných klubových akcích, kde bude přítomen exteriérový
rozhodčí, pravidelně když bude přítomen hlavní poradce chovu, zvýhodněný poplatek 100
Kč/psa.
Za poslední měsíc nezabřezlo 5 fen. Důsledek veder nebo špatného načasování krytí?
Poradce VOD – standardní agenda.
Ad 7) PZ Mžany – vše zajištěno, 4 skupiny, přihlášeno 16 psů, volná místa cca 4, rozhodčí
schváleni a potvrzeni, zvěř vyřešena (bažant, králík, kachna), velký předpoklad divoké zvěře,
kartičky upotřebitelnosti a CACT zajištěny.
VZ Plzeň – nutno vyznačit barvy (1-2 dny před zkouškami), zvěř zajištěna v místě, rozhodčí
posláni na schválení (vrchní V. Kuška), aktuálně přihlášeno 14 psů. Problém s rákosem, který
z důvodu sucha nevyrostl – nutno vyřešit na místě s vrchním rozhodčím, náhradní lokality
připraveny. Kapelu nahradit trubači, preferujeme možnost volné zábavy a hovoru.
Ubytování a stravování – agendu převezme jednatel, nutno uhradit zálohu, následně vyúčtovat
od účastníků. Občerstvení bude pouze v centru zkoušek, nutno zajistit snídaně a obědy SO +
NE, večeře PÁ + SO, technicky stravenkami.
Přítel Sládek zajistil sponzora Profine, stejně jako na PZ. Výstavní referent zajistí desky pro
rozhodčí (formát A4, 20 ks). Desky pro vůdce nechat vytisknout klubové univerzální. Hlavní
cena hodnotný nůž nebo dámská brašna, peněženky, půllitry…
Z výboru budou přítomni: předseda, jednatel, výcvikář, ekonom, HPCH spíše ano, matrikář
dle hárání feny, skladový bez ubytování. S ohledem na přítomnost členů výboru se jednání
uskuteční v jiném termínu.
Ad 8) Několik chybně oříznutých/sesazených kusů Zpravodaje 1/2018, nikdo ze členů
nereklamoval, nebudeme požadovat dotisk. Návrh na snížení počtu řádků na stránku.

Motivovat členy a další majitele VO k zasílání fotek, na publikování vybrat jen takové, které
mají potřebnou kvalitu, aby mohly být max. 2 na stránku. Univerzální propozice na výstavu
přímo do Zpravodaje, nikoliv jako příloha. Zpracovat kompletní výsledky ze všech klubových
zkoušek 2018. Uzávěrka 30.9.
Diskuse o podobě sociálních sítí a webu, na webu zveřejňovat úspěchy členů v části výcvik na
speciální stránce.
Diskuse o nákupu plastových směrových tabulí nebo šipek s logem – univerzální pro všechny
klubové akce. Elektronicky vybrán typ nůžkového stanu větších rozměrů, diskusí s výrobci
zjištěno, že nabízené ceny platí pouze pro jednu předem danou barevnou variantu bez nášivek
apod. Výběr barvy + event. nášivky prodraží cca dvojnásobně. Aby se vešel do vozíku je
možný max. rozměr 3 x 6 m. Bočnice nejlépe nechat vyrobit samostatně na míru.
Klubové košile: na Natura Viva pouze dvě firmy, dohoda možná spíše s fy Luko (šablona 500
Kč, výšivka 20 Kč/ks) – není omezen min. počet. Diskuse k podobě výšivky – shoda na malé
šedé siluetě obou plemen. Místopředsedkyně zjistí podmínky ve firmě Janek. Vyřídit do
členské schůze.
Ad 9) Zkoušky vloh CACT Měnín – kolize termínu 4. 5. 2019 s výstavou, výcvikář prověří
možnost uspořádat v neděli 5. 5. 2019 Možnosti výstavy: Židlochovice bez zájmu, Slavkov
pouze samostatně, oslovené kluby odmítly společné výstavy, znovu Žebětín.
14. 9. 2019 PZ CACT Olomouc
31. 8. 2019 LZ Praha-venkov, k tomu výstava 30. 8. 2019 Konopiště
Diskuse o motivaci zasloužilých, zkušených členů a vůdců k účasti na klubových zkouškách.
Ad 10) Příjmy letos 402 tis. Kč, výdaje (bez dnešní výstavy) 221 tis. Kč, do výdajů půjde 2x
Zpravodaj a 2x zkoušky. Genomia dnes 19 vzorků (na Točníku 29) – propad asi kvůli
špatnému umístění stánku Genomie a malému povědomí členů (udělat propagaci na webu,
FB, hlásit na nástupu). Hodně majitelů také čeká na úspěšný výběr do chovu a vyšetření nechá
udělat až poté.
Po zkušenosti z dnešní výstavy předseda navrhl zařadit do organizace výstavy funkci
„pořadatele“, který bude dohlížet především na „rozložení“ materiálu vystavovatelů, aby se
neopakovalo, že na místě pro nástup stály stany.
Ad 11) DK nemá žádné podání, HPCH avizuje jeden podnět – nedodržení minimální lhůty
pro krytí.
Ad 12) Nominace rozhodčích na SV Brno: p. Kalich, p. Nehyba, Ing. Jursa, příp.
p. Stanovský. Výstavní referentka navrhuje schvalovat nominace na jarním výboru.
Po zkušenosti se zajišťováním rozhodčích na zkoušky doporučil výcvikář zpracovat vyzvu
pro členy – rozhodčí z výkonu, aby se mu hlásili.
Návrh na určení finančního limitu na nutné drobnější výdaje, např. na „reprezentaci“ pro
členy výboru bez nutnosti schvalování výborem nebo předsedou. Po diskuzi navržen limit 2000 Kč (projednání vyvolal případ zabezpečení věnce na pohřeb rozhodčího, může jít ale i o
razítka apod.) – schváleno.
Probrán termín předání mysliveckých vyznamenání bývalým členům výboru – po diskuzi
rozhodnuto předat na příští členské schůzi.
Diskutována možnost větší spolupráce se slovenským klubem. Pokusit se koordinovat na rok
2019 termíny klubových akcí. Budeme mít 3 akce na Moravě, tedy ze Slovenska dobře
dostupné.
Další schůze výboru do konce roku nutná – shoda na všední den v odpoledních hodinách
v říjnu na Vysočině, předseda zajistí vhodná místa a termíny a rozešle.
Ad 13) Závěr v 18:30
Zapsala: J. Píchová

