
Zápis z 2.výborové schůze KCHHMO – 25.3.2020, SKYPE 

 

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

Z. Veselá 

Za dozorčí radu přítomni: A. Brůžková, MVDr. J. Dvořák 

 

 

 

Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. 

PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU 

- Zahájení  

- Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

- Corovanirus COVID-19 – vliv na ČS a následující akce 

- Zprávy jednotlivých funkcionářů - jednatelka, ekonomka matrikářka, výcvikář, poradci chovu 

pro jednotlivá plemena, správce majetku, dozorčí rada 

- Závěr 

 

1. Jako zapisovatel navržena H. Svobodová, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, P. Novotný, zpracování 

usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

2. COVID-19 a plánované akce: 

Výcvikář P. Latinová Mičulková - řeší náhradní termín ZV Nivnice (18.4) na červen, zvěř je zajištěna, 

po zajištění termínu budeme kontaktovat přihlášené. 

- ZV + PZ Prachatice (2.-3.5.) – Akce po dohodě s OMS Prachatice přesunuty na 12.-13.9.2020 

Výstavní referent L. Svobodová – Na výstavy se zatím náhradní rozhodčí za zahraniční rozhodčí řešit 

nebudou, budeme řešit operativně dle vývoje situace. 

P. Novotný přeposílá email od OMS Olomouc ohledně konání výstavy v Náměšti na Hané – výstava 

se neruší, ale možná dojde k posunutí termínu (červenec/srpen), ohrožena účast zahraničních 

rozhodčích. 

Až bude povoleno pořádání akcí s větším počtem účastníků, tak se pokusíme uspořádat ČS pro rok 

2020, kde dojde k předání vyznamenání za rok 2020.  

3. Zprávy funkcionářů 

Jednatelka – Z. Veselá:  zařídila dotisk krycích listů a přepošle poradcům chovu, zažádala o uspořádání 

mimořádné klubové výstavy při Světové výstavě v roce 2021. 

Poradce chovu MOK, MOD, STA - S. Lepičová: V letošním roce k dnešnímu dni bylo vydáno 37 krycích 

listů. V deseti vrzích se narodilo 78 štěňat ( 35 psů a 43 fen). V blízké době je očekáváno 21 vrhů MOK. 

3 feny MOK nezabřezly. MOD - r. 20 - 2 vydané KL a 2 vrhy - 17 štěňat ( psi - 5, feny 12).  

Očekávané vrhy 3 vrhy MOD.  

Kvůli COVID-19 nemůže chodit 3x týdně na poštu, proto s žadateli o krycí list bude komunikovat přes 

email – oskenování krycích listů, hlášení vrhu. Ověří u ČMKJ, jestli v této mimořádné situaci stačí 

oskenovaná kopie bez originálního podpisu poradce chovu. Výbor souhlasí s provizorním řešením.  



Poradce chovu NDO, PP, SHO -  J. Kopřiva: PP dvě nakryté feny, SHS nevydané žádné nové doporučení 

ke krytí, žádná fena nakrytá. NDO 2 feny nezabřezly, narozeny 4 vrhy (28 štěňat), dalších 5 fen nakryto. 

Kladně hodnotí stávající poptávku po štěňatech NDO.  

Správce majetku – J. Kopřiva:  žádná změna, nové klubové materiály vzhledem k situaci zatím nejsou, 

správce bude s agenturou opětovně jednat. 

Ekonom a matrikář H. Svobodová: Aktuální stav financí klubu: 826 265,3 Kč. Za letošek uhrazeno:  

-94 650,75 CZK Zpravodaj, -4 580,00 CZK odvod za členy ČMKJ, -6700,00 CZK Cestovné 4x Domašov, 

ČMKU, -704,00 CZK nová plaketa za CACT MJS, -6 156,00 CZK plakety na ČS. 

Aktuální HV = Zisk 35.577,93Kč 

Aktuální počet členů 528 z toho 26 nově ke schválení. Výbor schvaluje 26 nových členů. Z toho 185 

s neuhrazeným členstvím na rok 2020. 

Nově schválení členi klubu: Březina Jan – Jistebnice, Dvořák Pavel – Boršice, Gerychová Jana – Zlín,  

Hájková Březinová Kateřina – Jistebnice, Jiříček David – Zlín, Kašparová Eva - Police nad Metují, Kopenec 

František – Strakonice, Kovačičová Emilie  - Horoušánky, Kučaba Tomáš, Ing. - Praha 6 – Břevnov, Man 

Radek - Kladruby nad Labem, Minařík Jaromír, Ing. - Horní Moštěnice, Moštěk Roman – Vlčnov, 

Němcová Zuzana – Chornice, Petrák Deviatka Veronika – Ludanice, Pochylá Andrea – Přerov, 

Romančáková Kateřina – Trutnov, Skolková Veronika – Konojedy, Stuchlíková Irena – Zlín, Suchan Jiří - 

Praha 10 - Dolní Měcholupy, Tesařová Simona – Brno, Truijens Eelko - Praha 5 – Jinonice, Truijensová 

Lenka - Praha 5 – Jinonice, Veverková Pavlína - Praha 4 – Krč, Vičlová Adéla - Praha - Dolní Chabry, 

Vinklárková Alexandra – Přerov, Žůrek Vilém – Fulnek 

 

H. Svobodová navrhuje prodloužení data, do kdy má být uhrazený čl. příspěvek na rok 2020, a to do 

31.7.2020. Až po tomto datu bude nutné hradit čl. příspěvek vč. zápisného nebo bude členství 

ukončeno. Výbor schvaluje.  

Nový web – na novém webu se usilovně pracuje, zdržení ohledně designu webu, probíhá 

implementace dat.  

Za DR A. Brůžková – Předseda DR – M. Škrdlík zaslal emailem připomínky ohledně vývoje situace 

COVID-19 v souvislosti s plánovanými akcemi. 

Předseda klubu P. Novotný: Navrhuje A. Brůžkovou jako kandidáta do předsednictva ČMKJ. Výbor 

s návrhem souhlasí. 

Účastnil se schůze ČMKJ – probíraná témata – mimo jiné - odběr a úschova semene psů, umělé 

oplodnění, herpes v chovu psů, vliv prostaty na odběr semene. 

4. Další: 

Plakety, odznaky dělané na ČS – zatím nerozesílat, naplánujeme nový termín ČS až bude povoleno 

pořádání akcí s větším počtem účastníků. 

Pohár z MJS – udělán nový pohár a plaketa s titulem CACT pro psa Mordag z Panských lesů. Předá J. 

Kopřiva.  

VDCH – ti, co byli přihlášeni na VDCH v Domašově jsou automaticky přesunuti na VDCH v Náměšti na 

Hané. Nové pravidlo ČMKU: Na VDCH nesmí posuzovat rozhodčí, který zároveň posuzuje na NVP nebo 

MVP(vyjma KVP) 

Na následující VDCH domluveni rozhodčí: Náměšť – MVDr. M. Kalich, Zákupy – Ing. L. Jančík 



V případě, že by byl velký zájem o VDCH v Náměšti či Zákupech, tak bude otevřený ještě další termín 

VDCH v Kralovicích.  

 

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  

 

Zapsala Hana Svobodová 


