
Zápis z 4. výborové schůze KCHHMO – 1. 6. 2019, Náměšť na Hané 

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

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

Zpracování usnesení P. Latinová Mičulková. Schváleno jednomyslně. 

3. Zprávy funkcionářů: 

Zpráva dozorčí rady: je přílohou tohoto zápisu. 

Poradce chovu HO:  

PP: nově uchovněna 1 fena (Sisi ze Stražišťských lesů), 3 feny nakryty, 2 feny bohužel 

nezabřezly. 

NDO: nově uchovněny 2 feny, hnědé běloušky (Honey z Koldínského lesa, Xanta Stella 

Venandi). 

SHS: dovezena fena SHS ze SK, feně doposud nevystaveno ČLP, pro nejistý původ předků 

feny, řeší majitel s plemennou knihou za pomoci poradce chovu. 

Poradce chovu MOK, MOD, STA: podává zprávu o nadprůměrném množství současných či 

v blízké době narozených vrhů MOK, přesné počty budou v známy v dalším období, vystavení 

53 krycích listů MOK v letošním roce a 2 listů MOD. 

Správce majetku: stav majetku klubu se od poslední VS nezměnil.  

Výcvikář:  

Hodnocení klubových akcí:  

KPZ OMS Olomouc, garant Petr Novotný, akce hodnocena kladně, bez organizačních 

problémů. 

KZV: diskuze o problémech v organizaci, apelace na nutnost přítomnosti člena výboru či 

garanta akce na každých klubových zkouškách. 

Příprava klubových akcí: 

Mem. Vl. Černého (KLZ) : schváleny a zveřejněny propozice, o přípravě informuje garant 

J. Kopřiva. Návrh rozhodčích: vrchní rozhodčí: Kopřiva J. Rozhodčí: Patočka P., Rýsl M., Čihák 

J., Moravec R., Kaplan P., Latinová P., Dušek L.,náhr. Pavel Chalupa P. 

NFT při výstavě v Zákupech: navržení rozhodčí - Svobodová L., Drahota M. Garantem akce 

L. Svobodová. 

MJS: bude projednáno v samostatném bodě viz níže. 

Podzimní FT: P. Novotný se spojí s P. Janíkovou a zjistí podrobnosti ohledně příprav. 

KPZ při výstavě ve Slaném: návrh rozhodčích: vrchní rozhodčí vrchní: Šimek Fr. Rozhodčí: 

Brůžková A., Mužák B., Novotný P., Smékal D., Nastoupil J., Bláha Vl., Latinová P., Svobodová 

H., náhr. Latina Marek  

Plán klubových akcí: 

KPZ+ KZV v termínu 2. -3. května 2020, OMS Prachatice 

Mem. Vl. Černého, OMS Hodonín 

Evropský pohár MO 2021: návrh L. Svobodové a členů klubu, kteří se zabývají FT na možnost 

uspořádání této mezinárodní soutěže v termínu před světovou výstavou v Brně. Výbor klubu 

návrh podporuje. L. Svobodová zpracuje a připraví podklady. 



Ekonomka a matrikářka: vyúčtování jsou pravidelně zasílána e-mailem členům výboru a 

dozorčí rady. Uvedení noví členové jsou přečteni matrikářkou. Výbor schvaluje jednomyslně. 

Seznam je přílohou tohoto zápisu. Členská základna po vyřazení 26 členů čítá 465 členů. 

Aktuální stav financí je 793.000,-Kč. Tj. + 30.000,-Kč. 

Jednatel / předseda Redakční rady: informuje o odeslané poště, o komunikaci s bývalým 

poradcem chovu R. Dudou ohledně vrhu SHS. Dále poukazuje na vyúčtování sdružené výstavy 

Zákupech a dodání konkrétních dokladů. Navrhuje možnost výstavu účtovat stejným 

způsobem jako výstavu v Náměšti n. Hané. Tj. finančním vyrovnáním za přihlášeného psa. 

Problematiku vysvětluje L. Svobodová, že veškeré doklady jsou správně zaúčtovány, 

že pořadatelem výstavy v Zákupech je klub nikoli fyzická osoba. Ekonomka H. Svobodová 

potvrzuje, že všechny doklady ze Sdružené výstavy v Zákupech jsou a byly pořadatelem vždy 

dodány a správně zaúčtovány. Z. Veselá upozorňuje na důležitost uzavření smluv s ostatními 

kluby v rámci sdružené výstavy. 

Jednatelka dále informuje o provedení posouzení exteriéru SHS, kteří žádali o zařazení do 

registru. Z předvedených jedinců byla jedna fena oceněna známkou velmi dobrá. Ostatní 

dobrá. Posudky feny s oceněním velmi dobrá zašle jednatelka na ČMKU: 

4. Příprava Mem. Prof. Jaroslava Svobody, informuje J. Dvořák: 

Propozice zalány e-mailem členům výboru. Propozice doplněny a s úpravami budou 

v nejbližší možné době zveřejněny. Diskuze ohledně organizace a zajištění zvěře a terénů. Na 

organizaci a propagaci se aktivně podílí i členka RR Š. Kolářová. Osloveni sponzoři. Dopisy 

připraví P. Novotný. J. Dvořák žádá členy výboru o výpomoc v přípravě stanovišť pro lesní 

disciplíny.  

Návrh rozhodčích pro MJS: vrchní rozhodčí: Chalupa P. Rozhodčí: Gál L., Barantal M., Novotný 

P., Kopřiva J., Straňák A., Šesták V., Latinová P., Latina M., Drahota M., Charvát V., Blažek M., 

Hartl M., Drábek J., Kouba J., Wallner T. 

5. Došlá pošta:  

Výbor obdržel 15. 5. 2019 stížnost od členky klubu. Stížnost se týkala podezření na podvodné 

jednání: uvedení mylných rodičů štěňat, použití v chovu neuchovněné feny. Tato stížnost byla 

předána výboru klubu, chovatelské radě. Stížnost byla projednána a výbor klubu rozhodl o 

kontrole vrhu, kontrole chovné feny, dospělých jedinců a štěňat v předmětné CHS.  

6. Ostatní 

L. Svobodová na návrh výboru zvolena jednomyslně výstavním referentem. 

Z. Veselá: platby za DKK: Prověřit u MVDr. Pepříka způsob platby za vyhodnocení RTG 

snímků. Prověří S. Lepičová. 

 

Termín příští schůze výboru bude stanoven dle potřeby. 

 
 
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 

Zapsala Zuzana Veselá 


