
Zápis z 8. výborové schůze KCHHMO – 17.3.2017, Pitkovice 

Přítomni:M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, L. Kvapilová, S. Lepičová, P. Novotný, 
L. Svobodová, Z. Veselá 
za CHR přítomen: Viktor Veselý 
Omluveni: H. Svobodová 
za DR omluveni: A. Brůžková, MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslaným programem schůze. Program přijat bez 

námitek.  

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, zpracování usnesení L. Svobodová, jako ověřovatelé 

zápisu S. Lepičová, J. Kopřiva. Schváleno jednomyslně. 

3. Předseda seznámil člen výboru s programem členské schůze, která se bude konat 18. 3. 2017. 

Program viz příloha č. 1. M. Blažek se dotazuje, kdy proběhne předání cen. P. Novotný 

upřesňuje, že předání ocenění proběhne na ČS před diskuzí. L. Kvapilová upřesňuje, že J. 

Sajbot zprávu za uplynulé období uvedl ve zpravodaji. Nyní nutné schválit nové členy. Výbor 

schvaluje nové členy dle přílohy č. 2. 

4. Rozdělní funkcí pro ČS: 

 řídící schůze – P. Novotný 

 zapisovatel – Z. Veselá 

 pracovní předsednictvo – členové výboru 

 návrhová komise – L. Svobodová, P. Latinová Mičulková, Š. Kolářová 

 mandátová komise a skrutátoři – A. Brůžková, J. Kopřiva, L. Kvapilová 

Předseda se ujišťuje ohledně zajištění seznamu členů, hlasovacích lístků a ranního průběhu 

prezentace schůze. Dále ujasnění toho, kdo který bod programu odprezentuje. Probíhá 

diskuze ohledně plánu činnosti Klubu na rok 2017. Výcvikář upozorňuje na chybu v Kalendáři 

akcí, kde je uveden na chybný měsíc u MJS. Při prezentaci na ČS na toto upozorní. Redakční 

rada rovněž informuje členy prostřednictvím webu. 

5. Provozní řád: 

Probíhá diskuze ohledně drobných úprav navrhovaného provozního řádu předloženého 

členům ve zpravodaji. Výbor schvaluje tyto změny: 

- Bod 3) Stanovení správních a účastnických poplatků u akcí pořádaných KCHHMO: úpravu 

cen u NFT, kde ve zveřejněné verzi došlo k posunu textu. Doplnění věty, že: „Ceny jsou 

orientační. Závazně bude uvedeno v propozicích pro jednotlivé akce.“ Z věty: na předem 

vybrané klubové akce mohou být výjimečně použity i klubové dotace – vyškrtnout slovo 

výjimečně. 

- Bod 5) Cestovné a ostatní osobní náhrady – vyškrtnout položku stravné a doplnit větu: 

„Pro zahraniční rozhodčí zajistí stravné KCHHMO z.s.“ a větu k položce ostatní: „Rovněž 

budou propláceny náklady na tisk a kancelářské potřeby funkcionářům Klubu na základě 

předložených dokladů.“ 

Bude prezentovat J. Kopřiva. Jednatelka připraví návrh s úpravami pro prezentaci na ČS. 

V tomto bodu bude ČS rovněž navrženo hlasování ohledně uvedení souvisejících dokumentů 

do souladu s tímto provozním řádem. 

 

9.



6. Zprávy funkcionářů:  

Předseda: došlá žádost od Dalibora Smékala na rozšíření aprobace na dvě klubová plemena. 

Výbor souhlasí s rozšířením aprobace na MOK a NDO. D. Smékal bude informován 

jednatelkou o výsledku hlasování a o nutnosti členství v Klubu. Podklady předané jednatelce. 

Předseda předává jednatelce protokol o předání funkce ekonoma k archivaci. 

Jednatelka: z pozice předsedy RR informuje o problémech v tisku zpravodaje (tmavé fotky). 

Děkuje J. Kopřivovi za vyjednání slevy a navrhuje poptat jinou tiskárnu s možností prohlídky 

kontrolního výtisku. 

Ekonom: předložila seznam členů. Bude přítomna na ČS při prezentaci. Doloží účetní závěrku 

k tomuto zápisu. 

Poradci chovu: organizace VDCH při zítřejší ČS. S. Lepičová čte seznam účastníků VDCH. 

Přítomný bude V. Veselý, oba poradci chovu a posuzovat bude MVDr. Fr. Šimek.  

S. Lepičová – nutnost dotisku formulářů pro krycí listy. Bude kontaktovat M. Škrdlíka ohledně 

možnosti předání podkladů RR. 

Jednatelka předává ekonomce originální seznamy účastníků a účty za VDCH za rok 2016. 

Poradcům chovu formuláře z VDCH za rok 2016.  

S. Lepičová žádá o zakoupení tiskárny se skenerem k potřebám poradkyně chovu. Výbor 

jednomyslně schvaluje zakoupení multifunkční tiskárny do pořizovací ceny 3.000,-Kč. Rovněž 

budou propláceny náklady na tisk a kancelářské potřeby funkcionářům Klubu na základě 

předložených dokladů. Poradce chovu R. Duda tiskárnu nepožaduje. 

R. Duda – upozorňuje na zhoršující se povahy u psů. Probíhá diskuze o možnostech řešení 

a zlepšení. Zapojuje se předseda CHR, poradci chovu, jednatelka, L. Svobodová. 

P. Latinová Mičulková – diskuze ohledně webových stránek. P. Latinová Mičulková připraví 

samostatný web pro prezentaci MJS. RR rada se bude zabývat možnostmi postavení speciální 

informační stránky.  

J. Kopřiva – navrhuje zajistit materiály pro propagaci a další potřeby pro prezentaci Klubu. 

Výbor souhlasí. J. Kopřiva připraví návrh pro nákup materiálů včetně cenového rozpočtu 

a následně RR zajistí grafiku s přednostním oslovením členů Klubu.  

M. Blažek – dotaz ohledně rozhodčích na FT a ZV ve Vsetíně na předsedu Klubu. NA FT budou 

posuzovat jiní rozhodčí než na ZV. Na ZV bude v každé skupině posuzovat jeden klubový 

rozhodčí. Na FT bude dořešeno po poradě s J. Drábkem.  

L. Svobodová – dotaz na poradce chovu ohledně možnosti hlášení vrhu pro poradce chovu 

zasílat elektronicky. Poradci chovu zváží a zkusí promyslet možnosti. 

Informuje o úspěšném absolvování zkoušek na rozhodčího z exteriéru. Nabízí výpomoc při 

posuzování MOK při VDCH. Dále se táže o možnosti její delegace na Klubovou výstavu 

do Zákup pro třídy štěňat, dorostu, veteránů a tříd čestných a MOD. CHR a výbor schvaluje. 

V. Veselý – zpráva za CHR uvedena ve zpravodaji. Připomínka ohledně povah a soudnosti 

zařazení i nekvalitních zvířat do chovu. Informuje o přípravě podkladů pro změny podmínek 

chovnosti. O možné povinnosti účasti na jedné ze zkoušek povinných k chovnosti 

na Klubových zkouškách.  

7. Příprava Klubových akcí:  

ZV a FT – zamluveno 100 ks bažantí zvěře. Koroptve jsou v jednání. Na ZV pod OMS Kladno 

bude možné použít nevyužitou zvěř. Financování všech zkoušek (kromě PZ) bude oproti 

vynaloženým nákladům. Za zkoušky vždy zodpovídá garant. Od OMS Klub požaduje kartičky 



a zaštítění razítkem. Přihlášky se přijímají pouze po zaplacení. Došlé přihlášky na akce se 

budou zasílat vždy výcvikáři Klubu a garantovi (pořadateli) zkoušek. 

ZV Rakovník (OMS Kladno) – rozhodčí dořeší V. Veselý s výcvikářem Klubu.  

KPZ – veškeré financování a organizace bude v režii OMS. Rozhodčí budou delegováni po 

konzultaci s výcvikářem Klubu. L. Svobodová dojedná podrobnosti.  

MJS – rozhodčí a organizaci probere P. Novotný s výcvikářem Klubu.  

FT podzim – bude upřesněno na základě průběhu jarních FT. 

KLZ – zvěř bude zajištěna spolkem. Srnci a lišky se zajistí výpomocí.  

8. Zkoušky 2018 – poptat organizátora pro MJM a další zkoušky. Výcvikář poptá na ČS.  

9. Termín příští výborové schůze bude 14.5.2017 po Skype. 

Zapsala Zuzana Veselá 


