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Zápis z členské schůze KCHHMO, z.s. Louňovice 27.3.2022 

 

1. Zahájení členské schůze KCHHMO 

 Předseda přivítal v 10:30 přítomné členy klubu a přednesl program členské schůze. Dále 

probíhá volba řídícího schůze, volba zapisovatele, pracovního předsednictva, návrhové 

komise, skrutátorů a ověřovatele zápisu. 

 ŘÍDÍCÍ SCHŮZE: Petr Novotný 

 ZAPISOVATEL: Zuzana Veselá OVĚŘOVATEL ZÁPISU: Anna Veselíková 

 PRACOVNÍ PŘEDSEDNICTVO: Členové výboru 

 NÁVRHOVÁ KOMISE: Lucie Svobodová, Milan Touš, Dagmar Munžilová 

 MANDÁTOVÁ KOMISE: Hana Svobodová, Michal Koupelka, Adéla Vičlová 

 SKRUTÁTOŘI: Členové mandátové komise 

HLASOVÁNÍ: vše schváleno všemi hlasy 

 

2. Schválení předneseného programu schůze 

HLASOVÁNÍ: vše schváleno všemi hlasy  

 

3. Zpráva mandátové komise 

 Hlasovat může přítomných 58 členů. 

 

4. Zprávy funkcionářů klubu o činnosti klubu za období 2021 

 PŘEDSEDA KLUBU: Zprávy funkcionářů uvedené ve zpravodaji. Nejprve prosí o tichou 

vzpomínku za zakládajícího člena MVDr. Františka Šimka, který nás v loňském roce opustil a 

za člena Václava Maňhala, který nás rovněž nedávno opustil.  

Předseda klubu dále poděkoval celému výboru, ale i dalším členům za jejich činnost. Dále 

poděkoval všem sponzorům. Dále poděkoval všem organizátorům Evropského poháru MOK, 

který byl výborně zajištěn. Mrzí ho jen nízká účast ze strany chovatelů. Dále uvedl, že by klub 

rád uspořádal v následujících letech vždy první klubové podzimní zkoušky jako „KPZ O Pohár 

MVDr. Františka Šimka“. Výbor akci připravuje a členská základna bude včas informována. 

 JEDNATEL KLUBU: Zpráva jednatelky přednesena ve zpravodaji. Jednatelka přeje členům 

úspěšnou kynologickou sezónu. Dále uvádí, že stoupá počet vrhů a štěňat našich klubových 

plemen a žádá chovatele, aby se zamysleli, jak zkvalitnit naše chovy, a to především po 

stránce udržení typických loveckých vlastností, zdraví a povah. Nechovat pouze za účelem 

zisku, ale zlepšování vlastností klubových plemen. 

 PORADCE CHOVU NDO, PP, SHO: SHO nebyl žádný vrh ani vydáno doporučení ke krytí. 

Plemeno PP bylo kryto 4x v zahraničí. Bohužel feny nezabřezly. V loňském roce byl historicky 

nejvyšší počet vrhů NDO, a to 20 vrhů, celkem 141 štěňat (71 psů, 71 fen). V současné době 

nakryto 8 fen NDO, evidován jeden vrh NDO (8 štěňat). Nakryto 8 fen NDO. Dále nakryty 2 

feny PP: 
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 PORADCE CHOVU MOK, MOD, STA. Zpráva poradkyně chovu za rok 2021 uvedena ve 

zpravodaji. V roce 2022 bylo vypsáno 32 krycích listů MOK. Zatím registrováno 10 vrhů (28 

psů, 43 fen). MOD 3 krycí listy. Aktuálně jsou narozeny 2 vrhy (10 psů, 6 fen). Kompletní 

výsledky vyšetření DKK za rok 2021. Celkové vyšetřeno 83 jedinců. S výsledkem A – 51 

jedinců, B 25 jedinců, C 7 jedinců. Na DLK vyšetřeno 49 psů s výsledkem A. Ovšem vyšetření 

ukázalo, že se začínají objevovat vyšší stupně DLK (stupeň B a C). Poukazuje na nutnost 

řešení tohoto problému v budoucnu. 

Poradkyně chovu opět apeluje na včasné dodávání potřebných dokumentů k zápisu vrhů a 

uchovnění jedinců. Není možné nakrýt jedince bez krycích listů! 

 VÝCVIKÁŘ. Pavla Latinová Mičulková přivítala členy. Uvádí, že ve zpravodaji se snažila uvést 

všechny významné události a úspěšné vůdce za loňský rok, poblahopřála všem 

nanominovaným a poukázala na klubová ocenění, které budou předána. Dále uvádí možnost 

zažádání o příspěvek pro členy, který reprezentují naše klubová plemena na vrcholných 

akcích. Přednesla plán akcí na letošní rok. Uvedla vysokou úroveň přípravy klubových 

zkoušek, zazvěření honiteb či zajištění zvěře pro korektní přezkoušení psů. Mrzí ji, že mnoho 

členů nevyužije klubové akce pro předvedení jejich jedinců. Je škoda, že naše zkoušky nejsou 

plně obsazené. Apeluje na udržení vloh našich loveckých plemen. Výcvikářka žádá členy o 

nabídku možností uspořádání klubových zkoušek. Pro příští rok 2023 zatím nemáme honitbu 

pro uspořádání klubových lesních zkoušek - MVČ. Dále hovoří o přehledech zkoušek, kde 

bohužel nejsou uvedené zkoušky klubové, pouze okresní. Ráda bude členům jakkoli 

nápomocna. 

 EKONOM A MATRIKÁŘ. Přivítala členy. Přehled hospodaření uveden ve zpravodaji. Uvádí, že 

bychom měli dále investovat do lidí, kteří pořádají naše klubové akce. Upozorňuje, že je tato 

podpora důležitá. Uvádí zvyšující se náklady na zvěř. Stav matriky je nyní 608 členů, 59 

nových členů. Zájem o členství v klubu roste.  

Hana Svobodová předává slovo Petrovi Novotnému, který žádá o schválení o Návrhu 

hospodaření klubu za rok 2021. Petr Novotný dává hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: schváleno všemi hlasy  

H. Svobodová dále hovoří o novém webu, který bude mít členskou sekci, kde bude člen moci 

spravovat svou činnost klubu on-line. Veškerá činnost bude jednodušší. Součástí bude i e-

shop.  

 

 SPRÁVCE MAJETKU: zpráva a výčet majetku uveden ve zpravodaji. Předvádí nové roll-upy a 

klubová trička. Budeme se snažit nadále pracovat na ještě lepší prezentaci a upomínkových 

materiálech pro účastníky klubových akcí. 

 KOORDINÁTOR VÝBORŮ DO CHOVU. Milan Touš přednáší svou zprávu za rok 2021. 

V loňském roce proběhlo 6 výběrů do chovu, kde bylo posouzeno 169 psů, vybráno 158 psů, 

nevybráno 11 jedinců. Pro rok 2022 plánujeme 4 VDCH. Jeden proběhl při ČS. Dále bude 

29.5. Červený hrádek, 18.6. Náměšť na Hané, 13.8. Zákupy, Vždy při klubových výstavách. 

Informace budou na webu. V případě velkého zájmu, bude vypsán mimořádný VDCH na 

podzim. 

 VÝSTAVNÍ REFERENT: V roce 2021 byly v plánu 4 klubové výstavy, kdy to bylo o 1 výstavu 

více, a to o mimořádnou výstavu při Světové výstavě v Brně. První výstava se zadáváním CAC 
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byla bohužel zrušena kvůli COVID-19. Lucie Svobodová dále hovoří o nově navázané 

spolupráci s KVO, která ji velmi těší. Dále je ráda za účast zahraničních rozhodčích na našich 

akcích, i přes složité cestování v současné situaci. V roce 2022 budou 3 klubové výstavy. 

První bude 29.5 v Červeném hrádku v okrese Chomutov. Bude to první ročník, který prověří, 

zda budeme ve spolupráci pokračovat i v příštích letech. Druhá výstava bude v Náměšti na 

Hané, okr. Olomouc. Výstava je rozdělena na 2 dny. Klubové výstavy budou v sobotu 18.6 a 

Oblastní výstava bude 19.6. Je možná účast našich klubových plemen na obou výstavních 

dnech. Třetí výstava bude v Zákupech u České Lípy. Na výstavu jsou opět delegování 

zahraniční rozhodčí. Dále děkuje všem, kteří se podílejí na pomoci při organizaci výstav, 

která je náročná. 

 PŘEDSEDA CHOVATELSKÉ RADY. S výsledky výběru do chovu seznámil Koordinátor výstavy 

do chovu. Dále hovoří o navýšení zájmu o VDCH. Kdy v loňském roce byli dva mimořádné 

VDCH. Tyto akce byly samostatně uvedené. Bohužel účast byla nižší než kapacita těchto 

výběrů. Viktor Veselý uvádí, že je škoda, tyto VDCH nevyužít. Odvolání proti výsledku VDCH: 

Dnes bylo vyhověno jedné žádosti o přezkoumání výsledku VDCH, kdy bylo žádosti vyhověno 

a pes NDO byl do chovu vybrán. 

Dále se CHR a výbor zabývá možnou změnou chovných podmínek. Jedná se o především o 

plnochrupost u STA, monitoring či povinnost DKL, OCD u MOK a DKK u hrubosrstých ohařů. 

Dále se bude výbor zabývat připomínkou člena klubu ohledně povah psů.  

 PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY. Anna Kopřivová seznamuje členy s novou redakční radou a 

seznamuje je s jejich úlohou. Hovoří o zpravodaji, kdy žádá členy o spolupráci při kontrole 

zpravodaje či připomínkám ke klubovému webu. Uvádí jako kontaktní e-mail, který je 

uveden na úvodní straně klubového webu. Na závěr děkuje všem fotografům klubových akcí. 

5. Zpráva dozorčí rady klubu za rok 2021 

A. Brůžková uvádí, že byla provedena kontrola hospodaření a práce výboru, kdy dozorčí rada 

neshledala žádné nedostatky a děkuje výboru za dobrou práci pro klub a přeje, aby výbor 

pracoval dobře i nadále. 

6. Udělení klubových vyznamenání. 

Odprezentováno a předáno předsedou Petrem Novotným a výcvikářkou Pavlou Latinovou 

Mičulkovou: 

 Čestné uznání klubu: Hana Svobodová, Lucie Svobodová, Jan Kopřiva 

 Osobnost roku: Lucie Svobodová 

 Vůdcovské odznaky 

- Bronzový – Adam Machala, Martina Šoupalová (omluvena), Lukáš Komínek. Zlatý: 

Jozef Demčák (přebírá v pověření Zdena Heuslerová) 

 Vůdce roku –Zdena Heuslerová, Pavel Prokorát (nepřítomen) 

 Psi a Feny roku 

- Catch a Cat Coco Lotte (MOK – pes) 

- Etika z Jirgalova dvora (MOK – fena) 

- Hero z Koldínského lesa (NDO – pes) (přebírá chovatel Jan Kopřiva) 

- Kende Zöldmáli (MOD – pes) (majitel nepřítomen) 

- Sofi ze Strážištských lesů (PP – fena) 

- Django Danibull (SHO – pes) 

7. Schválení plánu činnosti a hospodaření klubu na rok 2022 
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 Plán činnosti přednesen Pavlou Latinovou Mičulkovou. Předseda dává hlasovat o plánu akcí. 

HLASOVÁNÍ: schváleno všemi hlasy 

 Návrh hospodaření na rok 2022 byl odprezentován ve zpravodaji a přednesen Hanou 

Svobodovou. Předseda dává hlasovat o návrhu rozpočtu. 

HLASOVÁNÍ: schváleno všemi hlasy 

8. Různé, Diskuze 

 Petr Novotný: MJM proběhne v lokalitě Nové Zámky, kde proběhne v pátek losování. 

Sobotní zahájení proběhne v Újezd u Uničova. Hovoří o terénech a všechny zve na tuto akci. 

 Miroslav Rýsl: Hovoří o vytrácení se vloh, o nutnosti zabývání se vlohami mladých loveckých 

psů a o tom, že je by na zkouškách vloh neměli startovat chovní psi. 

 Martin Blažek: Hovoří o problematice reakce na střelbu. Na ZV jednu ránu pes většinou 

unese. Na vyšších zkouškách se problém s ranou ukáže - je nutné zjistit tento problém u psa 

na vícero ranách. 

 Viktor Veselý: Navazuje a hovoří o tom, zda by bylo prospěšné upravit maximální věk pro 

zkoušky vloh, kdy musí být vůle členské základny pro tuto změnu. Ohledně účasti chovných 

psů na zkouškách vloh, které dokud budou se zadáním CACT a bude zde dle ZŘ mít 

v celkovém výsledku přednost chovný před nechovným, tak se zde starší psi budou 

objevovat. Dále mluví o tom, že na zkouškách vloh je prověření bázlivosti po výstřelu věcí 

posuzování rozhodčích nikoli členské klubové základny. Viktor Veselý hovoří za svou osobu o 

možnosti změny chovných podmínek, zavést povinnost klubové zkoušky s prověřením polní 

práci. Hovoří o tom, že příští rok bude členská základna rozhodovat o tom, jak budou 

zpřísněné chovné podmínky. Záleží na vůli členské základny, zda podmínky změní. Vzniká 

diskuze: Petra Königová: reaguje na možnou povinnost klubové zkoušky, zda by byl zajištěn 

dostatek míst pro všechny zájemce na klubových zkouškách. Viktor Veselý odpovídá, že tato 

situace je řešitelná. Ruth Gratclová reaguje, že je možné nahradit klubovou zkoušku 

například všestrannými zkouškami. Probíhá diskuze. Anna Kopřivová se obává toho, že bude 

problém s místy, a poukazuje na stav chovných zkoušek na Slovensku. Poukazuje na možný 

vznik problémů, kvůli mezilidským vztahům. K diskuzi se připojuje Jiří Belšán, který se také 

obává o nedostatečnou kapacitu. Petr Novotný upřesňuje, že návrh by byl ten, že jednou 

z podmínek, by byly klubové zkoušky s polní prací jakéhokoli typu, kde úroveň bude zajištěna 

klubem. Řešením této problematiky se bude zabývat výbor a CHR a členská základna bude 

včas seznámena s možnostmi a o těchto bude hlasováno na ČS 2023. 

 Pavel Chalupa: Zve členy na všestranné zkoušky, které proběhnou na pomezí Olomouckého 

a Pardubického kraje týden před MJM. Tyto terény budou možné pro následný MJS v roce 

2023. Zároveň si mohou členové ozkoušet posuzování místních rozhodčích a slibuje výborné 

terény pro všestrannou práci. Memoriál by OMS Ústí nad Orlicí uspořádal rád, v roce 2023 i 

s ohledem na 100 let výročí ČMMJ. 

 Milan Šubrt: navazuje na zprávu poradkyně chovu. Byl by rád, o možnosti omezení vrhů na 4 

vrhy a pátý vrh na výjimku. Výbor a CHR se bude tímto zabývat. Dále hovoří vzhledem 

k narůstajícím počtu štěňat o možnosti zavedení povinného testu na dlouhosrstost. Dále 

předává informaci členům o možnosti vyšetření srdce psa z krve. Bere to jako zajímavou 

možnost, kterak zjistit stav srdce psa. Podklady k této problematice předá ke zveřejnění 
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Haně Svobodové. K této problematice se vyjadřuje MUDr. Ruth Gratclová, že možností testů 

je mnoho. 

 Petra Königová – hovoří k problematice možnosti monitoringu DKL u NDO. Žádá CHR o 

zvážení možnosti rozšíření testování i DKL a OCD. Odpovídá Viktor Veselý, že CHR se bude 

tímto zabývat. 

 Petr Novotný ukončuje diskuzi. 

9. Zpráva mandátové komise – schválení usnesení – předneseno Lucií Svobodovou. 

Předseda dává hlasovat o schválení usnesení. 

HLASOVÁNÍ: schváleno všemi hlasy 

10. Závěr. Schůzi ukončil Petr Novotný poděkoval za účast a popřál všem úspěšnou kynologickou sezónu 

a provolává KCHHMO z.s. a klubovým plemenům ZDAR. 

 

Zapsala Zuzana Veselá 


