
Zápis z 5. výborové schůze KCHHMO – 13.8.2018, Skype 

Přítomni:  J. Kopřiva,  S. Lepičová,  P. Novotný, L. Svobodová, H. Svobodová, P. Latinová Mičulková ,   
Z. Veselá, M. Blažek, R. Duda,  
Nepřítomna : L. Kvapilová 
Omluven za dozorčí radu : MVDr. Jiří Dvořák  
 
 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.  

2. Jako zapisovatel navržena P. Latinová Mičulková, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, S. Lepičová, 

zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

 

3. Projednání plánu výstav na r. 2019  

Jednatelka: rozeslala plán výstav a návrh rozhodčích členům výboru e-mailem k seznámení se 

a připomínkování. Výbor po drobných úpravách souhlasí. Jednatelka odešle pořadatelům 

výstav.  

Návrh rozhodčího na WDS 2021 zůstává nedořešeno, termín do 1. 9. 2018, výborem pověřena 

k předběžnému jednání L. Svobodová k jednání se zástupci výstavního výboru ČMKU. 

Následně bude informovat výbor. 

Klubu přišly dvě nabídky na uspořádání výstav od p. Sehnalíkové a p. Königové. 

Předseda klubu dává prostor každému členu výboru jednotlivě vyjádřit se k místu a termínu 

klubové výstavy. Návrh na uspořádání klubových akcí paní  Sehnalíkovou byl projednán, výbor 

děkuje za jeho zaslání, ale pro rok 2019 vybral jednomyslně nabídku p. Königové z důvodu 

atraktivní lokality, vhodných finančních podmínek a nabídky uspořádání samostatné výstavy 

spojené s podzimními zkouškami v oblasti, kde náš klub již delší dobu akce nepořádal.  

 

Výbor schvaluje tyto klubové výstavy:  

Klubové výstavy v r. 2019: Červen -Náměšť na Hané- Klubová výstava s CAC a titulem  

Klubový vítěz , při oblastní výstavě. 10. 8. Zákupy - Speciální výstava s CAC a titulem Vítěz 

speciální výstavy. 20.10. Královice u Slaného (okr. Kladno) Klubová výstava s CAC (dvoudenní, 

bude spojeno s klubovými PZ)  

 

4. Projednání plánu zkoušek na r. 2019  

Klubové zkoušky vloh – lokalita Morava, proběhne jednání možnost okr. Uh. Hradiště příp. 
Olomouc. Výbor souhlasí, pověřené osoby P. Latinová Mičulková, P. Novotný. 
L. Svobodová navrhuje uspořádání dvoudenní akce  ZV + PZ v jarních měsících, lokalita 
Morava.  
P. Latinová Mičulková, osloví MS Nivnice, příp. možnosti na okrese Uh. Hradiště. Bude 
informovat výcvikáře a předsedu klubu.  Výbor souhlasí.  Termín akce duben – květen, bude 
upřesněno.  
Klubové lesní zkoušky – III. Ročník Memoriálu Vl. Černého (LZ) – červenec - výbor pověřuje 
J. Kopřivu, projedná podmínky s honitbami, memoriál bude otevřen pro 12 psů s předností 
klubových plemen, termín bude upřesněn.  

 



Mem. J. Svobody (VZ) – září -  MVDr .Jiří Dvořák informoval předsedu o možnosti uspořádat MJS v r. 
2019 na okrese Mladá Boleslav. Výbor souhlasí.  Termín bude upřesněn, bude se jednat o termín první 
poloviny září.  
 
Klubové PZ – 19. říjen – okr. Kladno, PZ jakou součástí dvoudenní akce, v sobotu PZ, neděle klubová 
výstava, za organizaci zajišťuje p. Königová  
 
Nabídka od klubu MSKAO  na uspořádání společných FT na Moravě. Zde P. Novotný nabízí možnost 
uspořádat FT letního typu na okr. Olomouc.  Výbor souhlasí. V této věci o podmínkách bude jednat P. 
Novotný.  
 
K pořádání FT uvádí L. Svobodová, že je možnost uspořádat FT v srpnovém termínu, lokalita Jablonné 
v Podještědí. Výbor souhlasí. Pověřená osoba L. Svobodová  
 
Výcvikář žádá všechny zúčastněné osoby, aby mu včas ve lhůtě 14 dní předaly informace s upřesněním 
termínů a míst konání, aby mohly být včas rozeslány žádosti o souhlasy. 
 
Jednatelka Z. Veselá rozeslala e-mailem výboru ke schválení propozice na FT ve spolupráci s klubem 
BO, výbor tyto schvaluje. 
 
Výcvikář M. Blažek :  
 
Došlé žádosti o udělení souhlasu k zadávání pracovních titulů, budou zpracovány a rozeslány členům, 
aby se vyjádřili a výbor rozhodl o jednotlivých žádostech.  O jednotlivých žádostech bude rozhodnuto 
při osobní účasti výboru při MJM. Člen výboru, který nebude MJM přítomen zašle své připomínky na e-
mail.  
V té souvislosti výbor pověřuje výcvikáře, aby vyzval žadatele, kteří neuvedli konkrétní seznam 
zkoušek, aby upřesnili své žádosti, o jaké typy zkoušky se jedná, kde má být pracovní titul udělen. 
 
Výcvikář informuje o účasti dvou zástupců klubu na mem. B. Zemka konaného v  termínu 25-26.8. 
2018 na Slovensku.  Výcvikář i poradkyně chovu S. Lepičová byli osloveni zástupci pořadatelů se 
záměrem, aby byli klubem vysláni členové našeho klubu na tento memoriál.  
Z řad MDO se nepodařilo zajistit zástupce. Výcvikáři se podařilo zajistit účast zástupce PP, vůdce pana 
Brabce, kterému je za účelem prezentace klubu zapůjčena fena PP majitele p. Hrbka.  
Navrhuje, aby mu za neplánovanou účast na memoriálu, byl proplacen příspěvek za presentaci, a to i 
v případě neúspěšného dokončení memoriálu, v podobě zaplaceného startovného.  
Dalším účastníkem memoriálu, je náš člen, vůdce p. Patočka s plemenem NDO.   
 
Výbor s návrhem výcvikáře předběžně souhlasí, podrobnosti budou dořešeny po memoriálu. 
 
 
Poradkyně chovu S. Lepičová  
 
Nadále zůstává otevřená problematika získávání informací v souvislosti GDPR od posuzovatele DKK 
MVDr. Pepříka. Posuzovatele se nepodařilo kontaktovat tak, aby mohla být podrobně probrána celá 
problematika. Poradkyně se znovu bude snažit MVDr. Pepříka kontaktovat a domluvit konkrétní 
termín jednání, aby mohla být celá  věc  dořešena.  
 
Ekonomka a matrikářka  H. Svobodová  
 
Předkládá výboru ke schválení žádost o přijetí za člena p. Josef Sojka, Cerhovice.  
Výbor nemá připomínek, žádost schvaluje. 



 
Příprava nadcházející akce:  
 
Výběr do chovu Zákupy – sobota  
 
Poradce chovu R. Duda informuje, že z rodinných důvodů se nebude moci osobně zúčastnit v sobotu 
VDCH. Poradkyně chovu S. Lepičová je dlouhodobě omluvena ze sobotního VDCH. Nebude moci 
zastoupit R. Dudu.   Jako posuzovatel je pozván L. Jančík. Výbor rozhodl, že o zástup u  VDCH bude 
požádána  A. Brůžková, která je rozhodčím z exteriéru pro klubová plemena.   
Na sobotu je k VDCH přihlášeno cca 40 psů, v neděli pak 20 psů.  
 
Čtečky k identifikaci psů označených čipem byly pro potřeby klubu zakoupeny, tyto předá 
H.Svobodová správci majetku J. Kopřivovi.  
Návrh výboru k rozdělení čteček je následující: oba poradci chovu a předseda klubu.  
 
Správce majetku informuje, že bude na výstavě v Zákupech připraven stánek s místem, kde bude moci 
zakoupit propagační materiály.  
 
 
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 

Zapsala Pavla Latinová Mičulková 


