
Zápis z výborové schůze KCHHMO – 8.7.2019, Skype 

Přítomni: J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Novotný, L. Svobodová, H. Svobodová, P. Latinová Mičulková, 
Z. Veselá 
 
Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.  

Jako zapisovatel navržena P. Latinová Mičulková, ověřovatelé zápisu L. Svobodová, H. Svobodová, 

zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

 

Zpráva poradce, p. Kopřiva 

Uvádí, že podrobná zpráva byla odeslána k seznámení členům výboru na e-mail. (viz. Příloha)  

Zpráva poradkyně, p. Lepičová seznamuje s tím, že stále přetrvávají problémy s chovateli, kteří 

nedodávají včas hlášení o vrzích. Během léta je očekáván větší počet vrhů, než je obvyklé. Podrobnou 

zprávu o chovu dodá.  

Zpráva výcvikáře p. Latinové M. výboru předložen plán zkoušek na r. 2020 k vyjádření. Výcvikářka 

požádala o spolupráci OMS Prachatice, OMS Hodonín a OMS Uherské Hradiště a přišla nabídka od 

členky klubu p. Königové pro uspořádání klubových akcí v r. 2020. Probíhá diskuze. Bude využito i 

nabídky p. Königové pro uspořádání Mem. J. Michálka v r. 2020.  

Výbor schvaluje následující plán zkoušek na r. 2020  

Klubové zkoušky vloh – 18. duben 2020 – OMS Uherské Hradiště, honitba MS Šaranov Nivnice  

Dvoudenní akce ZV + PZ : 

Klubové zkoušky vloh - 2. května 2020 – OMS Prachatice, honitba MS Hubert Malovice 

Klubové podzimní zkoušky – 3. května 2020 – OMS Prachatice, honitba MS Hubert Malovice  

Mem. V. Černého (KLZ) – 1. srpen 2020 – OMS Hodonín, honitba LČR Bzenec – Přívoz  

Národní field trial (letní) - srpen 2020 - Jablonné (den před konáním výstavy v Zákupech) 

Mem. J. Michálka (PZ + VP) – 25. – 27. září – OMS Praha – západ, honitba Jeneč 

 

K nadcházejícím akcím: 

J. Kopřiva, garant Mem. V. Černého, informuje, že memoriál je plně obsazen. Bude zajištěn materiálně 

i organizačně. H. Svobodová požádána o přípravu podkladů pro rozhodčího, tabulek a diplomů.  

NFT Jablonné, garant L. Svobodová, propozice zašle v krátké době, bude upřesněno pouze místo srazu. 

Navržení rozhodčí: L. Svobodová, M. Drahota, vrchní J. Drábek.  

Mem. J. Svobody, propozice jsou zveřejněny, přihlašování probíhá.  



Na Mem. J. Svobody je nutné doplnit delegaci rozhodčích, když navržený rozhodčí bude na memoriálu 

startovat. Probíhá diskuze, navrženi rozhodčí p. Prouza Václav, p. Kratochvíl Josef, p. Mužák Bohuslav. 

Tito budou výcvikářkou osloveni.  

Ekonomka H. Svobodová informuje, že byla oslovena garantkou akce MFT na okrese Hodonín, p. P. 

Janíkovou, a finanční zajištění akce je z její strany požadováno přes obec Jihomoravského kraje, formou 

dotace od Jihomoravského kraje. Dochází zde k rozdílným podmínkám financování, oproti původně 

navrženým. Výbor hlasováním rozhodl, že nesouhlasí, aby klub, jako žadatel, odeslal žádost o dotaci 

Jihomoravskému kraji na tuto akci a nesl tak odpovědnost za poskytnuté dotace, vyúčtování celé akce. 

Výbor požaduje, aby akce byla pořádána dle původně projednaných pravidel, jak bylo garantkou 

přislíbeno, že si sponzory zajistí a klub zaštítí tuto akci. Ekonomka H. Svobodová bude garantku 

p. P. Janíkovou informovat a sdělí ji stanovisko výboru.  

Dále výcvikářka informuje, že byly klubu doručeny tři žádosti o udělení souhlasu se zadáváním titulu 

CACT. OMS Plzeň pro VZ – Mem. J.Kobzy, OMS Třebíč pro VZ – Mem. J. Venhody a OMS Ústí nad Orlicí 

pro soutěž o Pohár hejtmana Pardubického kraje. Dle schválených pravidel klubu bylo těmto žádostem 

souhlas udělen. Další došlé žádosti klubu ČF a NKO budou v krátké době vyřízeny.  

Zpráva jednatelky, Z. Veselá  

Informuje, že na ČMKU odeslán posudek jedince plemene Slovenský hrubosrstý ohař s hodnocením 

exteriéru a známkou velmi dobrý, které proběhlo v Náměšti na Hané, s žádostí o zapsání do registru. 

Jednomu majiteli poskytnuty podklady pro posouzení jedince plemene SHO pro potřeby zapsání do 

registru. Jedná se o jedince z vrhu SHO chovatele p. Henycha.  V souvislosti s jedinci zapsaných 

v registru, L. Svobodová zpracuje informativní článek o těchto jedincích do zpravodaje.  

Jednatelka informuje, že bude zaslána odpověď na podanou stížnost členkou klubu týkající se CHS 

maďarských ohařů. Odpověď byla zpracována podle fyzicky provedené kontroly předmětného vrhu 

v označené CHS, která proběhla 10.6.2019 o jejímž výsledku byli členové výboru informováni. Tato 

stížnost byla shledána neprůkaznou. O výsledku provedené kontroly bude informována i chovatelka, 

které se stížnost týká, a plemenná kniha.  

Projednání plánu klubových výstav na r. 2020  

Předseda klubu obdržel nabídku na uspořádán klubové výstavy od OMS Olomouc při Oblastní výstavě 

v Náměšti na Hané dne 13.6.2020. Dále přišla nabídka na uspořádání klubových akcí, včetně klubové 

výstavy členkou klubu P. Königovou. Probíhá diskuze. Výbor hlasováním rozhodl a schválil tento  

Plán klubových výstav v r. 2020 

13. červen Náměšť na Hané – Speciální výstava s CAC a titulem Vítěz speciální výstavy, včetně VDCH, 

(při Oblastní výstavě) 

srpen Zákupy – Klubová výstava s CAC a titulem Klubový vítěz, včetně VDCH, garantem akce L. 

Svobodová 

28. září Královice u Slaného (okr. Kladno) Klubová výstava s CAC, u této výstavy nebude pořádán VDCH, 

tato výstava bude následovat po Memoriálu J. Michálka v pondělí 28.9. kdy je státní svátek.  



Jednatelka zašle odpověď na nabídku členky klubu P. Königové o uspořádání klubových akcí MJM + 

Klubová výstava s CAC, garantem akce L. Svobodová.  

Jednatelka dále žádá poradce chovu a výstavního referenta, aby do 30.7.2019 sestavili návrh 

rozhodčích pro výstavy pořádané v r. 2020. Takto sestavený návrh, bude předložen členům výboru ke 

schválení.  

Příprava nadcházející akce výstava Zákupy a VDCH 

L. Svobodová informuje, že uzávěrka na výstavu bude prodloužena do 14.7. Na VDCH je přihlašování 

prostřednictvím elektronické přihlášky na webu výstavy, kdy vystavovatelé označí přihlášku na výběr 

do chovu. V tento okamžik je přihlášeno něco přes 40 psů. Probíhá diskuze o počtu psů na VDCH. 

Z organizačních důvodů by měl být stanoven maximální počet 50 přihlášených psů. A nepřekračovat 

maximální počet psů, právě z organizačních důvodů. Přednost pro výběr do chovu mají přihlášení psi 

na výstavu.   

Rozhodčí pro VDCH nebyl zvolen. Poradkyně chovu osloví rozhodčího L. Jančíka, o výsledku jednání 

bude informovat předsedu CHR a L. Svobodovou.   Výběr do chovu se stále potýká s absencí i dalších 

členů chovatelské rady.   

Výbor se bude na další schůzi zabývat zlepšením organizace výběrů do chovu a nastavení pravidel, 

včetně zapojení členů chovatelské rady, nejen poradců chovu a předsedy chovatelské rady, jak je 

tomu doposud. 

Správce majetku žádá o přípravu stánku (stůl, židle), pro prodej klubových propagačních materiálů na 

výstavě.  

Klubová výstava Slaný a VDCH  

Výstavu budou posuzovat rozhodčí:  

Bc. Alena Brůžková – MOD, MOK psi  

Adam Stasiak – NDO, PP, SHO, STA, MOK feny 

MVDr. František Šimek – VDCH všechna plemena 

Různé: 

L. Svobodová pověřena k sestavení prezentace nabídky a žádosti k pořádání čtyřdenní akce 

Evropského poháru MO v roce 2021 při WDS Brno, aby tato mohla být členem klubu Petrem Zoubkem 

přednesena v září v Itálii.  

Termín Členské schůze v Domašově stanoven na sobotu 28. března 2020. 

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.   

Zapsala Pavla Latinová Mičulková  


