
Zápis z 11.výborové schůze KCHHMO -12.8.2017 – MIMOŇ 

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, L. Kvapilová, S. Lepičová, H. Svobodová, L. Svobodová, Z. 
Veselá  
Za dozorčí radu: MVDr. J. Dvořák  
Omluveni: A. Brůžková, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, M. Škrdlík  
Zapisovatel: H. Svobodová, Ověřovatelé zápisu: M. Blažek, R. Duda, Usnesení: L. Svobodová 

 

1. Místopředseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze, který zaslal předseda 
emailem. Program přijat bez námitek. 

2. Zprávy funkcionářů: 
a) Předseda klubu p. P. Novotný (zpráva dodána písemně):  

- Vyzdvihuje spolupráci s OMS Olomouc, proto by rád více podpořil klubovou výstavu 
v Náměšti na Hané.  

- Děkuje místopředsedovi J. Kopřivovi za přípravu propagačních materiálů a 
reklamních předmětů.  

- Děkuje H. Svobodové za vedení administrativy kolem přihlášek na zkoušky a Z. Veselé 
za práci na fotogalerii na webu.  

b) Místopředseda klubu p. J. Kopřiva:  
- Vítá účastníky a prezentuje nové propagační materiály klubu a reklamní předměty. 

Cena za propagační materiály je 12500Kč.  
- Informuje o neoprávněné stížnosti na R. Dudu, který odmítl vydat krycí list pro fenu 

NDO pana Beneše. Stížnost byla projednána, posouzena jako neopodstatněná. 
Místopředseda p.Benešovi písemně odpoví  

c) Jednatelka pí Z. Veselá:  
- Předává poradcům chovu nové formuláře na VDCH a krycí listy.  
- Ing. Iva Černohubová žádá o rozšíření aprobace na posuzování všech našich 

klubových plemen – schváleno pod podmínkou úhrady členství na 5 let.  
- Informuje o výhodné ceně testů v laboratoři Vemodia. Logo laboratoře ke zveřejnění 

na webu – schváleno.  
- Předkládá návrh rozhodčích na výstavy v roce 2018. Schváleno. Jednatelka rozešle 

pořadatelům výstav.  
- Došlá nabídka od firmy Bauer k výrobě pohárů – výbor spíše nemá zájem.  

d) Poradce chovu pí S. Lepičová:  
- Na podnět chovatelky řešila otázku chovných podmínek pro frízského ohaře – 

plnochrupost, zkoušky – veškerá dokumentace jednání s p. chovatelkou byla zároveň 
zaslána předsedovi CHR. Chovatelce bylo doporučeno obrátit se na Klub chovatelů 

- málopočetných plemen. 
- Upozorňuje na chybu v zápisním řádu a navrhuje zkrátit dobu pro zaslání hlášení vrhu 

na 14 dní, tak, jak tomu vždy bylo. Bude navrženo na členské schůzi.  
- MOK – k dnešnímu dni se narodilo ve 33 vrzích 275 štěňat (134 fen a 141 fen). 
- MOD – 3 vrhy, 16 štěňat (9 psů, 7 fen) 
- STA – 1 vrh, 11 štěňat (3 psi, 8 fen) 
- Několik chovatelů bylo upozorněno na opětovné nedodání dokumentů  - potvrzené 

krycí listy a Hlášení vrhu.  



- Výběr do chovu při MJS – k tomuto datu se zatím nikdo nepřihlásil. Další výběr do 
chovu budce probíhat při MVP DUO CACIB v Praze – listopad 2017. Den a čas VDCH a 
termín možnosti přihlášení budou upřesněny a uveřejněny na stránkách.  

e) Poradce chovu R. Duda:  
- Řeší podezření na lysivost u 2,5leté feny NDO, u které byly zjištěny problémy se 

štítnou žlázou, po konzultaci s veterináři doporučuje vyčkat a později test z krve 
opakovat.  

f) Výcvikář M. Blažek:  
 Kladné vyřízení žádostí o zadání titulů na zkouškách.  
 Zaslaná delegace sboru rozhodčích na MJS a podzimní FT.  
 Propozice na LZ budou zaslané v pondělí (14.8). Zajistíme tabulky, diplomy a další 

administrativu. Nutné uhradit pronájem honitby a kus srnčí zvěře na barvu. Nechá 
vyrobit pohár.  

 Organizace akcí na rok 2018:  
12. 5. 2018 Klubové zkoušky vloh – okr. Kolín 
1.-2.9.2018 Memoriál J. Michálka – OMS Nymburk (místně Čelákovice) 
Klubové lesní zkoušky – II.ročník Mem. V. Černého: výcvikář zašle žádost na okr. 
Strakonice 
Nabídka od Klubu Bretaňských ohařů na uspořádání společných FT (variantou je i 
mezinárodní trial) – zvažování jako další možnosti. Bude projednáno na FT Lechovice. 
FT v jarním termínu – možnost akce na okrese Uherské Hradiště – Nivnice. Termín by byl 
stanoven na konec dubna.  
Klubové PZ – jaro (Uherské Hradiště – P. Latinová Mičulková) i podzim (České Budějovice 
– R. Duda)  
Fieldtrial v podzimním termínu – možnost akce na okrese Hradec Králové – L. Svobodová, 
H. Svobodová.  
Je nutné dořešit termíny akcí.  

g) Ekonom a matrikář L. Kvapilová: 
Seznam nově přijatých členů k 12.8.2017 – Stančíková Renata -Bystřice pod Hostýnem, 
Mgr. Strolená Veronika - Varnsdorf, Bc. Kafková Lucie - Bechyně, Kolmanová Iva - Praha -
Smíchov, Ing. Kolman Vladimír – Pardubice, Ing. Rezničenko Luděk – Přibyslav, Karásek 
Pavel – Žďár nad Sázavou, Kratochvíl Josef – Nymburk, Horáková Alena – Vojkovice, 
Kratochvíl Josef – Nymburk, Chmelíčková Karina – Přerov, Datínský Jiří – Žďár nad 
Sázavou 

3. Příprava nadcházejících klubových akcí:  
 VDCH při MJS – proběhne po příjezdu účastníků v pátek v 17h – účastni budou MVDr. F. 

Šimek, p. Šesták, MVDr. J. Dvořák 
 VDCH při MVP Praha – proběhne.  
 Zajištěné koroptve a bažanti na FT, místo konání Lechovice. Diskuze ohledně startovného 

na FT.  
 Výběr účastníků na MJS – pro vysoký počet přihlášek na MJS byl proveden výběr. 

Účastníci bez předešlé účasti na vrcholových soutěžích a zahraniční účastníci byli 
upřednostněni, další účastníci měli přednost dle data zaslání přihlášky. U všech budou 
prověřeny platby, v případě nezaplacení bude jejich přihláška vyřazena.  

 Výstavy 2018: 
Náměšť na Hané – Speciální výstava s CAC a titulem Vítěz speciální výstavy při Oblastní  
výstavě – H. Svobodová zajistí propagaci výstavy, sponzory a administrativu.  



Zákupy – 18.-19.8.2018 dvoudenní výstava – v sobotu s CAC a titulem Středoevropský 
vítěz, v neděli s CAC a titulem Klubový vítěz 
Návrh na uspořádání akcí v Kelči paní Sehnalíkovou byl projednán a výbor velmi děkuje za 
jeho zaslání, ale pro rok 2018 se rozhodl této nabídky nevyužít. Výbor děkuje paní 
Sehnalíkové za uspořádání Zkoušek vloh a Klubové výstavy v roce 2017.  
 

4. Ostatní:  
 Chovatelská rada navrhuje udělení výjimky pro fenu Joakarát z Panských lesů na 

prodloužení chovnosti na jeden vrh.  
 Dnešní KPZ (CACT) hodnoceny kladně.  
 Členové výboru by měli zajistit příspěvky do časopisu Myslivost z klubových akcí. Za právě 

proběhlé KPZ dodá OMS.  
 Na webu klubu se uveřejní zmínka o akcích Klubu chovatelů Českých fousků, kde mají 

zástupci hrubosrstých ohařů rezervována 3 místa. Stejně tak by měla být na webu Klubu 
chovatelů českých fousků zveřejněna informace o našich klubových akcích a 
rezervovaných místech.  

 Předseda klubu navrhuje rozdělení funkcí ekonom, matrikář. Jako ekonoma navrhuje 
pí.Ladu Kvapilovou a jako matrikáře pí.Hanu Svobodovou. Výbor se vyjadřuje kladně. 
Místopředseda DR žádá o odložení definitivního rozhodnutí poté, co návrh projedná 
s předsedou DR M.Škrdlíkem. DR předloží své stanovisko nejdéle do týdne a výbor bude 
následně hlasovat po e-mailu.  
 


