
Zápis z výborové schůze 26.3.2022 – Louňovice 

 

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

L. Svobodová M. Touš, A. Veselíková, V. Veselý 

Omluveni: Z. Veselá 

Za DR přítomni: A. Brůžková, MVDr. Jaromír Hlaváč, Petr Zoubek 

 

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

- zprávy funkcionářů 

- různé 

- organizační příprava nadcházející členské schůze 

 

2. Jako zapisovatel navržena A. Veselíková, ověřovatel zápisu V. Veselý a H. Svobodová, zpracování 

usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně 

 

3. Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO – J.Kopřiva 

NDO – 1 vrh. NDO- 8 nakrytých fen, PP – dvě nakryté feny 

 

4. Zpráva poradce chovu MOK, MOD, STA – S. Lepičová 

MOK – vydáno 33 krycích listů + 33 převedených z 2021. Ke dni schůze se narodilo 10 vrhů, 28 psů 43 

fen. MOD – vydány 3 krycí listy, ke dni schůze narozeny 2 vrhy. 

Kompletní výsledky DKK za 2021: 51xA, 25xB, 7xC, DLK: 49xA, 1xB, 1xC. Vyskytl se jedinec, který měl 

nález zároveň DKK i DLK. 

Diskuze o zvážení zavedení monitoringu DLK a OCD u MOK jako podmínky chovnosti. Zároveň zvážení 

monitoringu DKK u hrubosrstých ohařů. Další diskuze o návrhu omezení vzájemného krytí jedinců 

s nenulovým výsledkem DKK. 

Výbor ukládá Chovatelské radě vytvořit do 31.7.2022 analýzu pro jednotlivá plemena na základě 

výsledků vyšetření z předchozích let a na základě této analýzy návrh pro úpravu chovných podmínek. 

Sylva Lepičová informuje o problematice vrhu, který byl očipován na Slovensku. Stále nemáme oficiální 

žádost k vyjádření od ČMKU – KCHHMO se nemá k čemu vyjádřit.  

S.Lepičová informuje o podnětu od členky klubu, majitelky STA. Zvážení, zda je potřeba požadavek na 

plnochrupost, když v zemi původu může chybět P1. Výbor ukládá chovatelské radě vypracovat do 

31.7.2022 stanovisko k této problematice.  

 



5. Výcvikář – P. Latinová Mičulková 

Informuje o přípravách na zkoušky.  

KPZ Chrudim – zkoušky vypsány pro 4 skupiny účastníků, aktuálně 6 volných míst.  

KZV Štěpánov – zkoušky vypsány pro 24 účastníků, aktuálně volná 4 místa. 

KZV Plzeň – zkoušky vypsány pro 3 skupiny. Zatím přihlášeno 6 psů. 

Výcvikářka se dotazuje, pro kolik psů minimálně budeme zkoušky pořádat? Výbor se shoduje na 

zaplnění alespoň jedné skupiny. 

Informace k MJM – stejně jako v minulých letech vyzveme členy ke sponzoringu pohárů. Honitba 

zajištěná v okolí Uničova. Ubytování a centrum zkoušek bude v areálu Dvůr Nové Zámky a v Újezdě u 

Uničova.  

  

6. Ekonom a matrikář - H. Svobodová 

29 nových členů ke schválení – seznam Příloha 1. Schváleno jednomyslně 

Stav prostředků na klubových účtech: 1 100 697,-Kč. Příloha 2 – aktuální finanční výsledky. 

H. Svobodová informuje o práci plemenné knihy – máme dobré ohlasy, rodokmeny jsou vydávány do 

14 dní. Na plemenné knize jsou personální změny a ještě není stanoveno, kdo bude trvale pracovník 

odpovědný za klubová plemena. 

H. Svobodová navrhuje přesun části financí 500.000,- Kč na termínovaný účet. Schváleno jednomyslně 

Výbor ukládá J. Kopřivovi prověřit možnost nového termínovaného účtu u stejné banky s okamžitým 

úročením. 

 

7. Správce majetku - M. Cerman 

Informuje výbor o nabídce sponzoringu od člena klubu D. Tomáše ve formě lahví vína. 

Informuje výbor o sponzoringu akcí ve formě nabídky slevy od eshopu www.zubicek.cz. 

M. Touš – diskutuje o standardizovaném poptávání sponzoringu – jeden sponzor pro všechny klubové 

akce. Probíhá diskuze. Výstavy je z tohoto návrhu potřeba vyjmout – organizátoři jednotlivých výstav 

mají své dlouhodobé sponzory. Závěr – pokud by se v nějaké oblasti (např. granule pro psy), našel 

sponzor pro více akcí, můžeme zajistit exkluzivitu. Nicméně klub i nadále vítá jakoukoli formu 

sponzoringu.  

 

8. Koordinátor VDCH - M. Touš 

Počet přihlášených na psů na VDCH: Při ČS: 11 psů + 1 odvolání, Náměšť 21 psů, Zákupy 5 psů. 

Diskuze k přihlašování na VDCH v Zákupech – M. Touš navrhuje VDCH přihlašovat pouze přes formulář 

na klubovém webu, L.Svobodová navrhuje nechat možnost přihlášení na VDCH i  ve formuláři pro 

přihlášení na výstavu, tak jak to bylo dosud. H.Svobodová upozorňuje na komplikace při platbách 

http://www.zubicek.cz/


v případě přihlašování na VDCH přes formulář výstavy. Schválen návrh M. Touše. (L.Svobodová proti, 

ostatní pro) 

Diskuze k VDCH v Červeném Hrádku – výbor schvaluje konání VDCH (schváleno jednomyslně), navržený 

rozhodčí Alena Brůžková. 

 

9. Předseda redakční rady - A. Veselíková 

Kladně hodnotí spolupráci s tiskárnou Budík při vydání Zpravodaje. 

Navrhuje uspořádání společenské akce v roce 2023 ku příležitosti 30ti letého výročí klubu. Výbor se 

k tomuto návrhu staví kladně. Forma, termín a místo konání bude diskutován na dalších schůzích 

výboru. 

Navrhuje výrobu putovních trofejí pro vítěze MJS a MJM. Výbor se k tomuto návrhu staví kladně. Výbor 

ukládá A. Veselíkové a M. Cermanovi připravit konkrétní návrh pro schválení výborem. 

 

10. Výstavní referent L. Svobodová 

Informuje o organizaci jednotlivých plánovaných výstav. 

Červený Hrádek – L. Svobodová informuje o osobní návštěvě lokality, pořadatele upozornila na 

požadavek na dostatečnou velikost kruhů. 

Náměšť na Hané – rozhodčí dle plánu, veškerá komunikace probíhá dobře. Zákupy – rozhodčí dle plánu. 

Diskuze k formě vyhlašování klubových závěrečných soutěží. V současné chvíli dochází ke zmatkům. 

Výbor klubu ukládá L. Svobodové dojednat s pořadateli výstavy v Červeném Hrádku a Náměšti na Hané 

možnost vyhlášení ocenění pro Vítěze výstavy a Nejlepšího mladého jedince z řad klubových plemen 

v rámci závěrečných soutěží výstavy. 

 

11. Došlá pošta – Žádost od předsedy disciplinární komise Retriever Klub CZ 

Diskuze výboru k možnostem řešení. Výbor se bude danou problematikou ještě zabývat. 

 

12. Zpráva DR 

Příloha č. 3. 

 

13. Různé 

Návrh na pojmenování prvních PZ v roce jako „KPZ o pohár MVDr. Františka Šimka“. Bude platit od 

roku 2023. Jednomyslně schváleno. 

Výbor klubu ukládá A.Veselíkové a M.Cermanovi zajistit návrh výbory putovního poháru. 

 

 



14. Příprava ČS 

Program dle Zpravodaje. 

Navržení pracovníci ČS: Řídící schůze – předseda P. Novotný, zapisovatel – Z. Veselá, pracovní 

předsednictvo – přítomné předsednictvo KCHHMO, návrhová komise – L. Svobodová, M. Touš, D. 

Munžilová, mandátová komise – H. Svobodová, M. Koupelka, skrutátoři – členové mandátové komise. 

 

Zapsala Anna Veselíková 


