
Zápis ze 2. výborové schůze KCHHMO – 31. 8. 2021, Skype  

Přítomni: M. Cerman , J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Novotný, P. Latinová Mičulková, 

H. Svobodová, M. Touš, Z. Veselá, A. Veselíková, V. Veselý 

Omluveni: L. Svobodová 

Za dozorčí radu: všichni omluveni 

 

1. Předseda P. Novotný přivítal účastníky a seznamuje je s programem schůze (vyřízení 

došlé pošty, organizace nadcházejících klubových akcí, plán klubových akcí pro r. 2022). 

2. Jako zapisovatel navržen M. Touš, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, P. Novotný, zpracování 

usnesení M. Cerman. Schváleno jednomyslně. 

3. Jednatelka Z. Veselá (Došlá pošta): 

Informuje členy výboru o došlé poště od organizátorů výstav a o nabídce pořádání 

klubových výstav. Jednatelka informuje, že pořádání klubových výstav bylo nahlášeno do 

uzávěrky termínu hlášení těchto akcí. Výbor bere na vědomí. 

 

Všem členům výboru byl mailem zaslán dopis/podnět p. Rýsla v záležitosti úprav pravidel 

pro účast psů na klubových zkouškách. Konkrétně návrh na omezení věku při startování 

na klubových zkouškách vloh. 

Výbor bere došlý podnět na vědomí a bude probrán později a pečlivě. Výbor uložil 

jednatelce vyrozumění p. Rýsla. 

 

Jednatelka Z. Veselá informuje, že ve spolupráci s poradkyní chovu S. Lepičovou byly 

v termínu odeslány nominace rozhodčích na národní a mezinárodní výstavy. A. 

Veselíková dodává, že návrh by měl být před odesláním předložen i ostatním členům 

výboru. Výbor bere informaci na vědomí. 

 

4. Zpráva poradců chovu: 

Poradce chovu pro plemena NDO, PP, SHO Jan Kopřiva informuje o počtu narozených 

štěňat, počtu vrhů a provedených krytí. Narozeno 124 štěňat NDO v 18-ti vrzích. 

V současné době jsou nakryté 2 feny pudlpointra. 

 

Poradce chovu pro MOK, MOD, STA  S. Lepičová informuje o mírném poklesu počtu nově 

narozených štěňat MOK oproti 1. polovině letošního roku. 

 

Výbor bere informace od poradců chovu na vědomí. 

 

V souvislosti s chovem MOK A. Veselíková navrhuje připomenutí problematiky přenášení 

genu dlouhé srsti v připravovaném zpravodaji, viz článek cca před 5-ti lety. Výbor s tímto 

návrhem souhlasí. 

 

5. Ekonom, matrikář H. Svobodová: 

Informuje výbor o průběžných činnostech spojených s konáním klubových akcí (platby 

startovného na klubových zkouškách, platby za výběr do chovu). 



Zmiňuje problematiku zaplacených výběrů do chovu a následnou absencí přihlášených 

bez předchozí omluvy. Navrhuje doplnit propozice k VDCH o metodiku platby a popsat, 

kdy se poplatek vrací a kdy nikoliv. 

Výbor ukládá koordinátorovi VDCH M. Toušovi doplnit propozice VDCH o metodiku platby 

a připravit k projednání na příští členské schůzi. 

 

Matrikář H. Sovobodová informuje výbor o došlých přihláškách ke členství v KCHHMO, 

celkem 12 osob a nechává hlasovat o přijetí jejich členství: 

Kovalčík Richard Horní Lideč 

Moric František  Polešovice  

Hanuška Roman Blučina 

Jelen Václav  Doubravice  

Diepolt Jiří, Ing.  Praha 9 

Zapletal Ludvík  Osek nad Bečvou 

Spišák Alexandr, Ing. Mnichovo Hradiště 

Hledíková Denisa Dačice 

Večeřa Jaroslav  Budišov  

Demlová Eliška  Týnec u Břeclavi 

Fenyková Veronika Trutnov 

Baloun Jiří  Praha Kolovraty 

  Výbor jednomyslně schválil žádosti výše uvedených osob o členství v KCHHMO. 

6. Výcvikář P. Latinová Mičulková: 

Informuje výbor o plánu kynologických akcí pro rok 2022. 

- KZV, OMS Olomouc/Štěpánov, 30. 4. 2022 

- KZV, OMS Plzeň sever/Mladotice-Královice, 14. 5. 2022 

- KPZ, OMS Praha východ/Tismice, 15. 10. 2022 (možná 28. 10. 2022), termín se 

upřesní později 

- KLZ (Mem. Černého), OMS Praha západ, 9. 7. nebo 23. 7. 2022, termín se upřesní 

později 

- Mem. Michálka, OMS Olomouc, 17. – 18. 9. 2022, termín bude potvrzen později 

- Národní Field Trial – letní typ, Jablonné v Podještědí, 12. 8. 2022 

- KPZ, OMS Chrudim, datum bude upřesněno později (jaro 2022) 

Plán uvažovaných akcí bude upřesněn dle výsledků jednání s dotčenými OMS a 

honitbami, která probíhají. 

Jsou vyřizovány žádosti OMS a klubů o zadávání titulů CACT. 

Proběhla diskuse ohledně výše odměny za pořádání KPZ pro pořádající MS Tismice (okr. 

Kolín) za ulovenou zvěř (pernatá i srstnatá). Výbor jednomyslně navrhuje odměnu ve výši 

5 000,- Kč pro MS Tismice. 

 

Dále proběhla obecná diskuse o výši odměn pro pořádající myslivecké spolky, o celkové 

ekonomické bilanci kynologických akcí a zvážení zvýšení startovného a návrh na zvýšení 

poplatku za střelce na kynologických akcích na 200,- Kč/osobu. 

Výbor navýšení startovného a poplatků projedná znovu na základě ekonomických 

výsledků akcí konaných v r. 2021. 



Informace o připravovaných KPZ 16. 10. 2021, přihlášeno 6 psů, výcvikář P. Latinová 

Mičulková navrhuje jména rozhodčích a jejich obeslání i osobní jednání. 

Projednání výzvy pro zadávání titulů CACT pro klubová plemena na akcích pořádaných 

Asociací myslivosti ČR Stříbro, zkoušky pořádané v MS Litohoř. 

Výbor hlasoval: 1 se zdržel, 9 proti. 

Výbor uložil výcvikářce (P. Latinová Mičulková) vyrozumět Asociaci o neudělení souhlasu 

se zadáváním titulů CACT. 

Výcvikář P. Latinová Mičulková informuje o kompletním seznamu startujících na 

Memoriálu prof. Svobody, startuje 20 psů. 

Je požadováno dodání všech sponzorů a jejich grafických log pro uvedení v katalogu před 

zadáním katalogu k tisku. 

Diskuse o zhotovení a počtu pohárů za účast klubových plemen na Mem. Knolla a Mem. 

Podhajského. Mem. Podhajského se koná 25. – 26. 9. 2021. 

J. Kopřiva zajistí výrobu a dodání pohárů. 

7. Koordinátor VDCH Milan Touš: 

Vznesl dotaz na termín pořádání podzimního VDCH. 

Proběhla diskuse a návrh rozhodčího, který bude pro akci osloven. Pro konání byl navržen 

hotel Rabbit, Trhový Štěpánov. 

Byl navržen a výborem odsouhlasen termín 28. 10 .2021 (čtvrtek, státní svátek). 

Koordinátorovi VDCH výbor uložil zajištění rozhodčího a prostor pro konání VDCH. 

 

8. Správce majetku Michal Cerman: 

Informuje o převzetí majetku od předchozího správce. 

Vznesl dotaz, co vše je třeba dovézt na připravovaný Mem. Svobody (ozvučení, bannery, 

trička, odznaky, bola). 

Dále informuje probíhajícím převodu webu do nové podoby. 

 

9. Viktor Veselý: 

Upozorňuje na povinnost informování příslušného OMS o probíhající kynologické akce vč. 

ohlášení na dotčené obce (např. Evropský pohár ohařů). 

 

10. Předseda redakční rady A. Veselíková: 

Vyzývá k přípravě článků z kynologických akcí do připravovaného zpravodaje (zkoušky, 

výstavy, apd.). 

Dále upozorňuje výbor na extrémně dlouhé dodací lhůty plemenné knihy při vydávání 

průkazů původu pro narozená štěňata. Navrhuje zaslání oficiální stížnosti na ČMKJ. 

Předseda osobně projedná problematiku dlouhých lhůt při vydávání PP s předsedou ČMKJ 

p. Daliborem Smékalem a bude výbor informovat. 

 

11. Předseda KCHHMO P. Novotný: 

Žádá finální sestavení chovatelské rady. 

J. Kopřiva navrhuje doplnění CHR o Ing. Zuzanu Veselou 

Probíhá diskuse o jmenování a ustanovení chovatelské rady, návrhy na další osoby v CHR 

a rozšíření počtu členů. 

Rozšíření počtu členů nebylo odhlasováno. 



Jednatelka Z. Veselá byla pověřena přivítat členy chovatelské rady a informovat je o 

poslání chovatelské rady a vyzvat členy chovatelské rady k volbě předsedy ze svého středu 

a následně o této volbě výbor informovat. 

 

Předseda P. Novotný předává k projednání dotazy, které zaslala k projednání Lucie 

Svobodová (ze Skype jednání omluvena): 

- Propagační předměty pro připravovaný Evropský pohár, 

Odznaky objednány, tašky v jednání (budou, řeší M. Touš a M. Cerman), budou 

k dispozici i brožury k 25. výročí klubu KCHHMO 

- Úhrada startovného 

Výbor se jednomyslně shodl na úhradě startovného, jako formu sponzoringu klubem 

KCHHMO pro členy klubu KCHHMO reprezentující ČR.  

- Personální náhrada výstavního výboru pro Mimořádnou speciální výstavu při WDS 

v Kroměříži za Hanu Svobodou. 

Přihlásila se Pavla Latinová Mičulková, výbor změnu bere na vědomí. 

- Výpomoc pro Evropský pohár ohařů 

Přítomnost na akci přislíbila A. Veselíková a případně zajistí stánek s propagačními 

předměty Klubu. Na zahájení akce bude přítomen předseda P. Novotný  

- Delegace rozhodčích pro Evropský pohár ohařů 

Delegace rozhodčích vyřešena a rozesláno výcvikářkou P. Latinovou Mičulkovou. 

- Sponzoring Evropského poháru ohařů 

Další možný sponzoring přislíbil Petr Novotný, pivovar Litovel – možná? 

 

12. Diskuse/Různé: 

Byl diskutován návrh na provádění náhodných testů paternity. 

Výbor se shodl, že je třeba připravit metodiku náhodného výběru a realizace testování 

paternity vč. ekonomické studie této činnosti. 

Návrh pro zajištění ceny na mem. Svobody pozvání na zaječí/bažantí hon. 

 

Konec jednání ve 23:45, Předseda P. Novotný se se všemi rozloučil a poděkoval za účast. 

Příští jednání navrženo na pondělí 1. 11. 2021, Skype. 

 

 

 Zapsal Milan Touš 


