Zápis z výborové schůze Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s. konané dne 8. února 2020 v motelu
Podkova v Kloboukách u Brna
Přítomni: Mgr. Eva Illová, Ing. Lucie Studýnková, Taťána Bednářová – Wilczková, Zdeněk Hejzlar, Martin Slouka (na
základě plné moci vystavené pro Taťánu Bednářovou), Olga Vránová, dr. Čestmír Šrámek, Jana Sedláková, Miloš Knotek
Nepřítomni a řádně omluveni: Mgr. Martina Müllerová, Pavel Thiel Ing. Karolina Vybíralová, Mgr. Hana Bočková, Lenka
Horáková Janečková
Program výborové schůze:
1. Zahájení
2. Volební výroční členská schůze MSKAO 8.3.2020
3. Zprávy členů chovatelské komise
4. Zpráva matrikáře
5. Klubové výstavy 2020
6. Diskuse, různé
7. Závěr

1 Zahájení
Bylo konstatováno, že výborová schůze je usnášeníschopná. Přítomní členové výboru se jednomyslně shodli, že
zapisovatelem bude jednatel Zdeněk Hejzlar a ověřovatelem zápisu místopředsedkyně Ing. Lucie Studýnková.
2 Volební výroční členská schůze MSKAO 8.3.2020
a) Přítomní členové výboru jednomyslně potvrdili termín a místo konání Volební výroční členské schůze. Termín
8.3.2020 je v souladu se stanovami a odpovídá zvyklostem z let minulých. Místo konání, tj. Hostinec u Palánů,
Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov vychází z dobrých zkušeností s tímto prostorem, dobrou dopravní
dostupností ze všech částí republiky, neboť klub má celorepublikovou působnost.
b) Za aktivní účasti všech přítomných byl sestaven a následně přítomnými členy výboru jednomyslně odsouhlasen
níže uvedený program Volební výroční členské schůze, která se bude konat dne 8.3.2020:
Program Volební výroční členské schůze Moravskoslezského klubu anglických ohařů, z.s.,
dne 8. března 2020 v Hostinci U Palánů, Havlíčkův Brod – Perknov:
1. Zahájení a vyhodnocení usnášeníschopnosti volební výroční členské schůze
2. Zprávy předsedkyně klubu a členů chovatelské komise
3. Usnesení výroční členské schůze MSKAO 2019
4. Schválení předsedajícího a programu volební výroční členské schůze
5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z volební výroční členské schůze
6. Volba komisí – mandátové, volební a návrhové
7. Uzavření kandidátky pro volbu orgánů spolku, tj. výboru a kontrolní komise, představení kandidátů
8. Chovné podmínky, včetně hlasování o jejich případné změně
9. Vyloučení dvou členů ze spolku, včetně hlasování o platnosti rozhodnutí výboru spolku
10. Volby do orgánů spolku, tj. do výboru a kontrolní komise
11. Přestávka
12. Vyhlášení výsledku hlasování o chovných podmínkách
13. Vyhlášení výsledku hlasování o vyloučení dvou členů ze spolku
14. Vyhlášení výsledku voleb do orgánů spolku, tj. do výboru a kontrolní komise
15. Zpráva ekonoma, včetně hlasování o schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a hlasování o schválení
návrhu rozpočtu na rok 2020
16. Zpráva matrikáře
17. Zpráva kontrolní komise
18. Stanovy spolku, včetně hlasování o jejich změně
19. Vyhlášení Pes roku v kategorii exteriér a výkon
20. Ocenění zasloužilých členů a gratulace jubilantům
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21.
22.
23.
24.

Diskuse
Informace o rozdělení funkcí v nově zvoleném výboru a kontrolní komisi spolku
Návrh a hlasování o schválení usnesení volební výroční členské schůze
Ukončení

3 Zprávy členů chovatelské komise
a) Hlavní poradce chovu dr. Čestmír Šrámek informoval o výsledku hlasování o nových chovných podmínkách na
Výroční členské schůzi Českého pointer a setter klubu, z.s. , která se konala 2.2.2020. Návrh nových chovných
podmínek, který byl připraven ve spolupráci obou klubů, byl přijat členskou základnou ČPSK v následující
podobě:
1 ZDRAVÍ
A) Původní chovné podmínky
- rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) – maximálně stupeň 2/2 (= nově značeno C).
2 VÝSTAVY
A) Původní chovné podmínky
- známka výborná nebo velmi dobrá
- získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR
- v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 12 měsíců
- v posudku z výstavy, JS nebo v rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka
- skus – nůžková (ev. klešťový)
- chrup – úplný
- minimální kohoutková výška u feny 58 cm
- minimální kohoutková výška u psa 62 cm
- barva oka - dle standardu
Bylo odsouhlaseno původní znění chovných podmínek týkající se výstav, takže je nutné upravit minimální
kohoutkovou výšku, aby neodporovala standardu FCI pro IS – psi 58 cm, feny 55 cm.
3 ZKOUŠKY
B) nové chovné podmínky
- úspěšné absolvování zkoušky typu FT – (Derby, NFT, MFT, FT-GT) nebo
- absolvování zkoušky dle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ) a zkoušky, jejíž zkušební řád vychází ze
zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ) v I. Nebo II. ceně.
O návrhu nových chovných podmínek v této podobě bude hlasováno členskou základnou MSKAO na volební
výroční členské schůzi dne 8.3.2020.
b) Předsedkyně Mgr. Eva Illová přečetla zprávu, kterou poslala poradkyně chovu pro plemeno gordonsetr Ing.
Karolina Vybíralová: Ke dni konání výborové schůze je 18 chovných psů a 16 chovných fen. Nově zařazeni do
chovu: fena Abigail Scotch do pole (převedena z ČPSK, majitelka Romana Rychlá), pes Barnaby Scotch do pole
(majitelka Dana Dušková), fena Sangerfield JiJi (uchovněna na výjimku, majitelka Olga Vránová) a fena
Beraccuda Neverending Grace (majitelka dr. Darja Musilová). Vyřazeni z chovu: fena Amelie od Zámeckého
kopce (dovršení věku 8 let, majitelka Zuzana Bártová). Vydané krycí listy: 5/2019 na fenu Caffé Racer Manon
Lescaut (majitelka Zuzana Nedavašková), 1/2020 na fenu Abigail Scotch do pole (majitelka Romana Rychlá).
Narozené vrhy: CHS z Holubické stráně – 4 psi a 4 feny, CHS Manon Lescaut – 1 pes a 4 feny. Dále Mgr. Eva
Illová tlumočila informaci od poradkyně chovu pro plemeno pointr Lenky Horákové Janečkové. Byl vystaven
jeden krycí list pro fenu Affi ze Zaječích polí, majitelky Ing. Zlaty Zajícové.
c) Předsedkyně Mgr. Eva Illová informovala, že MVDr. Ing. Veronika Chrpová, PhD. Bude na Klubové výstavě
v Náměšti na Hané hospitovat při posuzování exteriéru na plemeno irský setr a gordonsetr, kde součástí
hospitace bude i závěrečná zkouška.

4 Zpráva matrikáře
Místopředsedkyně Ing. Lucie Studýnková přednesla zprávu v zastoupení omluveného matrikáře Pavla Thiela a
konstatovala, že klub měl ke dni 31.12.2019 celkem 216 členů.
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Dále informovala o nových členech, kteří se přihlásili do MSKAO od minulé výborové schůze: Bc. Sylva Černá, Chrudim;
Barbora Hubáčková, Částkov; Bohumila Patáková Koníčková, Zlín; Martin Vykoukal, Bučovice; Eliška Skalická Faltová,
Třebechovice pod Orebem; Ing. Eva Michalová, Praha; MVDr. Petra Němcová, Nýdek; Jiřina Zedníková, Hrabětice;
Zuzana Kurincová, Praha; Pavlína Pudil, Praha; Petr Pudil, Praha; Pavel Měkota, Roztoky; Martina Jandusová,
Neratovice; Jiří Jandus, Neratovice; Tereza Valoušková, Veltruby; Jiří Valoušek, Veltruby; Gregor Bukovianský, Praha,
Alžběta Bukovianská, Praha; Jitka Brožová, Bojov; Ing. Olga Hořejšová, Podlesí; Adam Rychlý, Praha; Ivana Drobílková,
Řitka; Hana Zajíčková, Milín, Ing. Jiří Dušek, Chrást; Petr Gloza, Veselí nad Moravou. Přítomní členové výboru
jednomyslně schválili nové členy spolku.

5 Klubové výstavy
a) Ing. Aleš Pernica oslovil členy spolku a výboru o možnost uctít památku zesnulého dlouholetého člena pana
Vojtěcha Kohoutka, mimo jiné zakladatele a organizátora klubových výstav ve Slavkově. Výbor spolku
jednomyslně odsouhlasil, že letošní klubová výstava MSKAO konaná dne 9.5.2020 ponese název: Klubová
výstava MSKAO 2020 se zadáváním titulu Klubový vítěz – věnovaná památce Vojtěcha Kohoutka.
b) Jednatel Zdeněk Hejzlar informoval, že došlo ke změně rozhodčího pro Klubovou výstavu (bez KV) v Náměšti
na Hané (13.6.2020). Z rodinných důvodů se z posuzování omluvil rozhodčí Dr. František Šimek a naše plemena
posoudí rozhodčí pan Petr Buba. Na Klubové výstavě (s KV) – věnované památce Vojtěcha Kohoutka ve
Slavkově u Brna (9.5.2020) anglické setry a pointry posoudí německá rozhodčí Dr. Katrin Schmidt, irské setry
a irské červenobílé setry posoudí belgický rozhodčí pan Ronny Blomme a gordonsetry německá rozhodčí paní
Claudia Pelka.
c) Ekonomka Taťána Bednářová informovala o smluvním zajištění prostoru pro konání výstavy ve Slavkově a
upozornila na skutečnost, že pronajímatel nyní nedisponuje dostatečným množstvím stanů, které budou
tradičně potřeba. Navrhla zakoupení jednoho nůžkového stanu, který samozřejmě zůstane v majetku klubu
nadále a bude moci být využíván i při jiných klubových akcích. Přítomní členové výboru jednomyslně
odsouhlasili zakoupení takového stanu, a to do hodnoty Kč 3.000,00.

6 Diskuse, různé
Všichni přítomní aktivně diskutovali především o organizačním zajištění Volební výroční členské schůze 8.3.2020, o
návrhu personálního obsazení komisí, evidence prezence…
Bylo konstatováno, že Ročenka 2019 bude rozeslána všem členům MSKAO na jejich adresy do konce měsíce února
2020.

7 Závěr
Na závěr schůze se přítomní dohodli, že další výborová schůze se sejde před Volební výroční členskou schůzí, tj.
8.3.2020 v 9 hodin v Hostinci U Palánů, Havlíčkův Brod - Perknov.

Zapsal: Zdeněk Hejzlar, v.r.

Ověřila: Ing. Lucie Studýnková, v.r.
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