Zápis z 2. výborové schůze KCHHMO – 7. 2. 2022, 20:00, Skype
Přítomni:

M. Cerman, J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, H. Svobodová (od
20:30), M. Touš, A. Veselíková, Z. Veselá (od 20:46 h), V. Veselý

Omluveni: L. Svobodová
Za dozorčí radu: A. Brůžková, ostatní členové DR omluveni
1. Předseda P. Novotný přivítal účastníky a seznamuje je s programem schůze:
- Rozdělení příspěvků za reprezentaci na nejvyšších národních soutěžích a na
mezinárodních akcích
- Projednání šetření plnochruposti psa MOK Bradley z Nebeských rybníků
- Informace poradkyně chovu MOK o dodání podkladů k uchovnění feny s pracovní
zkouškou složenou na Slovensku
- Prohřešek na úseku chovatelství – pí. Trávníčková, ChS Artemis Moravia
- Mistrovství Evropy 2022 kontinentálních ohařů v Zadaru, klubová nominace
2. Jako zapisovatel navržen M. Touš, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková,
zpracování usnesení P. Latinová Mičulková.
Schváleno jednomyslně.
3. Výcvikářka P. Latinová Mičulková:
Výcvikářka P. Latinová Mičulková seznamuje členy výboru s přehledem vůdců
reprezentujících KCHHMO v roce 2021 na nejvyšších národních soutěžích a také vůdců
úspěšně reprezentujících v zahraničí. Probíhá diskuse o celkové výši potřebných
prostředků a množství finančních prostředků alokovaných dle klíče 30 % z výsledku
hospodaření za r. 2021.
Místopředseda J. Kopřiva připomíná, že tato problematika rostoucích finančních nároků na
reprezentaci byla již v minulosti projednána se závěrem, že vůdci úspěšní na NS MRK, MRK
a MKP obdrží příspěvek automaticky (NS MRK – 1000,- Kč, MRK – 2000,- Kč, MKP – 2000,Kč). Vůdcům reprezentujícím v zahraničí bude rozděleno max. 30 % hospodářského
výsledku za uplynulý rok, tj. pro r. 2021 je k rozdělení 21 900,- Kč.
Výbor (10) se jednomyslně schválil následující výše příspěvků za reprezentaci klubových
plemen a ukládá ekonomce jejich proplacení:
Zdeňka Heuslerová, Etika z Jirgalova dvora (NS MRK, MRK, MKP) – 5000,Zita Tomášková, Catch a Cat Coco Lotte (NS MRK, MRK, MKP) – 5000,Pavel Prokrát Hero z Koldínského lesa (NS MRK, MRK, MKP) – 5000,Miroslav Kubát, Kronos Vives Bohemia (NS MRK, MRK) – 3000,-, nedodán článek, nárok
zanikl
Lucie Svobodová, Madeleine Danitty (Main Breeding Test for Vizsla, HU) – 3000,Radim Pospíšil, Erik z Barbajky (Mem. Kolomana Slimáka 2021, Sk) – 4000,Jaroslav Trejbal (Bríseovana Damashca Aponivi- IFT PL, Donnie Darko Damashca Aponivi –
IFT PL, IFT HU, Cimrman Damashca Aponivi – IFT PL, IFT HU) – 5000,Výbor uložil předsedkyni redakční rady A. Veselíkové úpravu znění pravidel pro rozdělení
příspěvků a tento návrh předloží Výboru ke schválení.

4. Předseda P. Novotný otevírá diskusi o odeslané výzvě k přezkoumání plnochruposti
chovného psa Bradley z Nebeských rybníků na základě podnětu k šetření a došlé odpovědi
právního zástupce majitele chovného psa k této výzvě. Dopis s výzvou k přezkoumání
plnochruposti chovného psa a Dopis s odpovědí právního zástupce majitele chovného psa
jsou přílohou tohoto zápisu.
Probíhá diskuse o obsahu dopisu právního zástupce. Všichni členové výboru vyjádřili svůj
názor k této záležitosti a společně se shodli na tomto závěru:
Pes Bradley z Nebeských rybníků, ČLP/MOK/6933 nadále zůstává v evidenci chovných
jedinců vedenou KCHHMO.
Výbor přijme nápravná opatření ve formě opravy bonitační karty, dle připomínky právního
zástupce v dopise – uloženo koordinátorovi VDCH a při provádění VDCH budou rozhodčí
exteriéru upozorněni na požadavek důkladného posouzení plnochruposti jedince.
Dále Předeseda P. Novotný otevírá diskusi ohledně zápisu štěňat MOK v ChS Artemis
Moravia, čipovaných v SR jejichž matka je zapsána v Plemenné knize v ČR.
Probíhá diskuse Poradkyně chovu MOK a předsedy ChR a analýza nastalé situace.
Poradkyně chovu MOK doplňuje, že v této záležitosti jí byl neoficiálně zaslán zápis z jednání
Rady plemenných knih s výzvou k vyjádření k převozu chovu mimo území ČR.
Poradkyně chovu MOK informuje výbor, že o převozu chovu mimo území ČR nebyla
informována, resp. klub nebyl o převozu chovu informován.
Výbor (10) bere nastalou situaci na vědomí a jelikož nepřišel žádný oficiální podnět, ani
žádost z nadřazených organizací (např. ČMKJ), není k čemu se oficiálně vyjádřit nebo
zaujmout stanovisko.
Předseda P. Novotný informuje výbor o připravovaném Mistrovství kontinentálních ohařů
v Zadaru (Chorvatsko), kterou obdržel zatím neoficiálně telefonicky s informací, že klub
bude vyzván k nominaci vhodného reprezentanta.
Výbor bere informaci na vědomí.

5. Poradkyně chovu MOK S. Lepičová informuje výbor o zaslaných dokladech feny MOK Zorka
z Vápenek, r. n. 17. 12. 2020, majitel D. Navrátil, pro splnění podmínek chovnosti. Fena má
složené zkoušky vloh (ČR) a Jesenné skúšky v Borském Mikuláši (SK).
Probíhá diskuse o definovaných podmínkách chovnosti pro jednotlivá plemena KCHHMO.
Výbor se po diskusi shoduje, že v uvedeném případě nejsou splněny podmínky chovnosti.
Výbor ukládá Poradkyni chovu MOK vrátit majiteli feny všechny zaslané doklady zpět
doporučeným dopisem.
Výbor se shodl, že je vhodné doplnit podmínky chovnosti o poznámku, že požadované
pracovní zkoušky musejí být složeny podle platného zkušebního řádu pro lovecké psy v ČR.
6. Zpráva poradců chovu:
Poradce chovu pro plemena NDO, PP, SHO Jan Kopřiva informuje o stavu chovu:
Plemeno NDO – 3 feny nakryty, vydáno 14 krycích listů
Plemeno SHO – žádná fena nakryta, žádný krycí nevydán
V roce 2022 nově uchovněné feny NDO:
Veri z Plzínů a Cita od Sv. Lamberta
V roce 2022 nově uchovněná fena PP:

Afra ze Stříbrných dolů
Poradkyně chovu MOK, MOD a STA Sylva Lepičová informuje, že stále vydává velké
množství krycích listů. Podrobné informace o chovu za r. 2021 jsou uvedeny ve zprávě pro
Zpravodaj.
Výbor (10) bere informace od poradců chovu na vědomí.
7. Ekonom, matrikář H. Svobodová:
Matrikářka H. Svobodová informuje výbor o došlých přihláškách ke členství v KCHHMO za
uplynulé období r. 2021 a r. 2022:
r. 2021:
Richterová Tereza
Příbor
r. 2022
Arvensisová Pavlína
Macháček Tomáš
Kokeš Pavel
Peška Jaroslav
Toula Petr
Koblížková Gabriela

Brandýs n. Labem
Pustějov
Dolní Bukovsko
Dolní Loučky
Praha 9
Praha 11

Výbor (10) schválil žádosti výše uvedených osob o členství v KCHHMO.
Matrikářka H. Svobodová navrhuje provedení on-line přihlášky ke členství v KCHHMO
v prostředí nového webu bez podpisu člena.
Výbor (10) s návrhem souhlasí.

8. Koordinátor VDCH Milan Touš:
Informuje o připravovaném VDCH při členské schůzi 27. 3. 2022, čas od 8hod., místo
konání: Hotel u Sv. Huberta.
Dosud přihlášeni 4 jedinci (3x MOK, 1x NDO)
Posouzení exteriéru (rozhodčí): Alena Brůžková
ChR: Sylva Lepičová, Viktor Veselý, Dagmar Munžilová
Výbor (10) informaci o VDCH při čl. schůzi bere na vědomí.
Koordinátor VDCH Milan Touš navrhuje znění storno podmínek pro platbu VDCH:
Poplatek za VDCH bude vrácen pouze při absenci omluvené min. 7 pracovních dní před
datem konání akce mailem na adresu vybery.kchhmo@gmail.com. nebo po individuální
dohodě.
Výbor (10) návrh storno podmínek pro platby VDCH schvaluje.
9. Různé
Předsedkyně redakční rady A. Veselíková vyzvala členy výboru k dodání adres, kam je
třeba poslat Zpravodaj KCHHMO mimo seznamy adres, které již existují.
Konec jednání ve 23:10, předseda P. Novotný se se všemi rozloučil a poděkoval za účast.

Příští jednání navrženo na sobotu 26. 3. 2022, od 14 hod. v hotelu u Sv. Huberta (Projednání
programu ČS).

Zapsal Milan Touš

Příloha 1: Dopis šetření Bradley z Nebeských rybníků
Příloha 2: Dopis právní vyjádření k šetření Bradley z Nebeských rybníků

