
Zápis z výborové schůze KCHHMO – 18. 11. 2020, Skype 

Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová, 
Z. Veselá 
Za dozorčí radu přítomen: A. Brůžková 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. 
2. Jako zapisovatel navržena P. Z. Veselá, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, H. Svobodová, 

zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Zprávy funkcionářů 
Zpráva jednatele: Z. Veselá informuje o zaslání dopisu ČMKJ s vyjádřením dotazu na formálně 
chybně nahlášený vrh J. Šedové. Vše konzultováno s poradkyní chovu MOK. Dále podává 
informaci o jednání o nabídce sponzoringu akcí od firmy výrobce krmiv. Výbor se shoduje, že 
tento způsob není pro náš klub atraktivní.  
Správce majetku: J. Kopřiva – stav majetku se nemění. Prodejní zboží - trička téměř 
vyprodána. Na další akci nutno zajistit nová trička. Dále informuje, zda na nadcházející akci – 
EU CUP maďarských ohařů 2021 nezajistit klubové odznaky pro všechny soutěžící (cca 80ks). 
L. Svobodová informuje, že přihlašování na soutěž bude probíhat už v průběhu jara. 
Připomíná nutnost zajistit dostatek ostatních prodejních reklamních předmětů na tuto akci.  
Zpráva poradce chovu NDO, PP: SHS: J. Kopřiva – do této doby za rok 2020 vydáno 
24 doporučení ke krytí NDO, 3 pro PP, 0 pro SHS. Narozen 1 vrh PP v počtu 13 -ti štěňat. Ve 
12 vrzích narozeno NDO 74 štěňat, 29 fen a 45 psů. V současné době je nakryto 7 fen NDO. 
Dva vrhy se narodí ještě tento rok, další budou v roce 2021. V současné době není ani jeden 
chovný jedince SHS. U PP nyní tvoří chovatelskou základnu pouze feny. Nově uchovněni 2 psi 
NDO, 5 fen NDO a u PP 2 feny. 
Poradce chovu MOK, MOD, STA: S. Lepičová – zpráva zaslána předem na e-mail. Upozorňuje 
na vzrůstající počet krytí. Kryjí se feny s minimem zkoušek a výstav. Je znepokojená tím, že se 
kryje především z finančního důvodu. Za rok 2020 máme do této doby vydáno 78 krycích 
listů. Další žádosti ještě přicházejí. Stále ještě se budou rodit i štěňata z loňských KL. Nyní 
máme hlášeno 65 vrhů MOK - 211 psů a 235 fen tj. 446 štěňat. Nyní ještě poradkyně čeká 
i na některá hlášení vrhu u již narozených štěňat. Narozeny 3 vrhy MOD – 10 psů a 7 fen. 
U plemene STA nyní nejsou aktuální vrhy ani vydané krycí listy. Ohledně krytí fen co hárání 
bohužel nemůže poradkyně chovu nic dělat, pouze upozorňuje, že feny jsou mnohdy mladé či 
kryté často. S. Lepičová hovoří o chovu na feně, která je rozena 2015 a má již 4 vrhy a žádá 
o 5 vrh. Probíhá diskuze. L. Svobodová upozorňuje na další podobný případ. Bohužel, 
poptávka po štěňatech MOK je vysoká, vede to chovatele k zvýšení využití fen v chovu. 
Poradkyně upozorňuje, že mnoho fen je dle jejích záznamů bohužel kryto každé hárání. 
Bohužel v tomto případě není možné oficiálně podniknout kroky, krytí je v souladu s pravidly 
KCHHMO. Nyní lze pouze upozornit chovatele. Vrh J. Šedové – bohužel zde došlo 
k formálnímu pochybení zápisu vrhu štěňat. Klub zde vydal prohlášení, že fena byla řádně 
uchovněná v ČR a členka klubu J. Šedová plní řádně své členské povinnosti a je to slušná 
chovatelka. Klub zde odkázal přímo na chovatelku, která jim předá více informací. Poradkyně 
chovu doufá, že řešení bude ku prospěchu štěňat. Případ je nyní v kompetenci ČMKJ, který jej 
předal ČMKU. 
Zpráva ekonoma a matrikáře: zpráva výboru předem zaslána e-mailem a je přílohou tohoto 
zápisu. Zároveň byl zaslán seznam členů ke schválení (z 6.10.2020 a 18.11.2020). Výbor 
schvaluje jednomyslně. Seznam přílohou tohoto zápisu.  
Nyní máme na klubovém účtu 1.000.000,-Kč. Zisk za letošní rok je 229tis.Kč. Skladem je nyní 
kolem 80 ks brožur. Významné platby: štěňata 44.100,-Kč. Vráceny poplatky za zrušený 
VDCH. Ohledně zkoušek jsme cca 6tis.Kč v plusu. Výstavy: celkem 61tis. KČ v plusu. Nyní 



máme 516 členů, seznam nových členů zaslán ke schválení. V červnu vyřazeno cca 40 členů. 
S. Lepičová žádá o seznam těchto členů. Klubový web: vázne komunikace s tvůrcem webu.  
Poznámka ohledně bannerů – nyní je dostatek finančních prostředků na tvorbu bannerů či 
nových propagačních předmětů. Probíhá diskuze. J. Kopřiva osloví reklamní agenturu, 
ohledně možnosti dodělání odznaků, propagačních materiálů a nových flérů a bannerů ke 
klubovým akcím. Poté informuje výbor klubu. L. Svobodová se pokusí oslovit grafika 
a informuje výbor.  
Zpráva výcvikáře: P. Latinová Mičulková – seznam schválených žádostí o zadání titulů CACT. 
Je přílohou tohoto zápisu. Dále prezentuje seznam klubových zkoušek pánovaných na rok 
2021. Rovněž přílohou tohoto zápisu. Zatím nepřišla odpověď od ČMKJ  a schválení znění 
navrženého statutu MJS. Žádost byla podána v květnu. Dále probíhá jednání s klubem ČF 
ohledně rezervace míst. Jednání stále trvají. Výcvikářka informuje o předání plaket, které byly 
předání v rámci klubových akcí. Dorazily dvě žádosti na příspěvek za reprezentaci – J. Trejbal, 
M. Kaniecká. Žadatelé musí dodat články do konce listopadu letošního roku. L. Svobodová 
navrhuje vyplatit odměny již z účetnictví z tohoto roku, protože je zisk již nyní jistý. Výbor 
jednohlasně souhlasí s výplatou v maximální výši stanovené pro jednotlivce (5.000,-Kč) a 
proplacení startovného na Nom. soutěž MRK, MRK, MKP. Dále přišly 3 žádosti o bronzový 
odznak (P. Kiška, P. Dvořák, Z. Heuslerová). Všichni mají vše doloženo. V rámci zkoušek, které 
proběhly dohodnuty i články do zpravodaje. 
Osobnost KCHHMO – ? 
Vůdce roku – Markéta Kaniecká 
Fena MOK – Barbouche Rebel of Rusty Suzie 
Pes MOK – Hector Bertoni Prague 
Fena NDO – Janka III Nonatula 
Pes NDO – Tristan Stella Venandi 
Pes SHS – Cash Danibull 
Pes MOD – Baron z Červených vršků 
Plakety zařídí výcvikářka, diplomy jednatelka. 
L. Svobodová – Výstavy: proběhlo hlasování přes e-mail ohledně sdružené výstavy ohařů při 
WDS 2021. Probíhá společná spolupráce MSKAO a VOK v 30.9.2021 Kroměříži.  
Zpravodaj: navrhuje posunout uzávěrku zpravodaje, výbor se shoduje na datu 20.12. 
Články do zpravodaje ke zkouškám domluveny, články k výstavám - KVP Horka nad Moravou 
– výcvikářka osloví S. Sehnalíkovou, SVP Břve – L. Svobodová osloví P. Königovou. VDCH – 
hovoří J. Kopřiva- že v případně zrušeného VDCH, pokud to dovolí situace, se VDCH může 
udělat v náhradním termínu. Pokud to bude nutné. J. Kopřiva hovoří také o tom, že VDCH 
není nutné absolvovat s mladými psy bez jiných výsledků.  
EU Cup – organizace se řeší s P. Zoubkem, P. Latinovou Mičulkovou, Z. Veselou. Organizačně 
je akce velmi náročná. L. Svobodová informuje o průběhu plánování. 
Členská schůze – jedná se o volební konferenci. Probíhá diskuze o tom, zda vzhledem 
k situaci neposunout termín. Výbor se shoduje na termínu víkendu 20.-21.3.2021, a v případě 
nutnosti bude jednat o změně termínu. Schůze by měla proběhnout v Domašově. Pokud 
nebude moci schůze proběhnout z důvodu vyšší moci, tak bude dále fungovat stávající výbor, 
a to až do náhradního termínu volební konference. Příprava volební konference bude 
detailně probrána v lednu při osobním výboru. 
Zpráva dozorčí rady – Alena Brůžková – na dozorčí radu žádné podněty nepřišly. Dále hovoří 
o podnětu o chovu plemene MOK S. Sehnalíkové, který řeší Komise pro chov a zdraví ČMKU. 
Popisuje situaci a upozorňuje na další možná jednání s klubem. Vše se bude odvíjet od 
rozhodnutí předsednictva ČMKU. 
 
 
 

 



4. Diskuze 

Návrh na ohodnocení práce pro klub při klubových akcí: Hana Svodová navrhuje ohodnotit 

organizátory akcí, VDCH apod. Návrh zaslán e-mailem předem výboru klubu. Probíhá diskuze. 

Návrh doplněný o body vzešlé z diskuze předloží H. Svobodová výboru ke schválení do 15.12. 

5. Termín příští schůze výboru je stanoven před ČS na 8.1.2021 v 18 hodin v Domašově. 

 
 
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 

Zapsala Zuzana Veselá 


