
Zápis z 3. výborové schůze KCHHMO – 25.6.2016, Náměšť na Hané 

 

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

L. Svobodová, Z. Veselá 

za DR: A. Brůžková  

Omluveni: M. Blažek, J. Sajbot 

 

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

námitek.  

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, jako ověřovatelé zápisu- S. Lepičová, J. Kopřiva. 

Schváleno jednomyslně. 

3. Zprávy funkcionářů: neuvedené zprávy členů vedení Klubu jsou přílohami tohoto zápisu. 

4. Kontrola úkolů a závěrů z minulých výborových schůzí: 

 Jednatelka informuje o postupu a fázi uvedení KCHHMO do souladu s NOZ: 

dokumenty k zapsání spolku a další dokumenty do sbírky listin v kompletu předány 

soudu v Praze. Asi po 10 dnech předseda obdržel dopis z pražského soudu o předání 

dokumentace do Hradce Králové (vzhledem k původnímu sídlu). Momentálně se čeká  

na schválení. Dokumenty a žádosti předány v termínu. 

 Jednatelka informuje o postupu převodu domény. Doména ve spolupráci 

s M. Škrdlíkem převedena na KCHHMO, rovněž i hosting domény. Převod 

webhostingu je v jednání. Webhosting uhrazen do března 2017.  

 Výběr do chovu: diskuze ohledně tiskopisů. Po první zkušenosti s bonitačními 

kartami byl podán návrh na změnu. Tiskopisy na výběr do chovu budou na webu 

pouze v náhledu. Vzhledem k následnému nutnému dvojímu vyplnění bude možnost 

získání a předvyplnění karty jen na místě VDCH. Výbor souhlasí. 

Tiskopisy na VDCH zajistí poradci chovu a předseda CHR. Při VDCH bude vždy 

nápomocen min. jeden člen výboru, CHR nebo pověřená osoba. Jednatelka zajistí 

dotisk 100ks karet.  

Výběr do chovu v Náměšťi na Hané absolvovalo 43 jedinců. Celkem vybrána částka 

5200,-Kč. Bude zaslána J. Kopřivou na klubový účet. Seznam předá místopředseda 

J. Sajbotovi. Bonitační karty zpracuje a zveřejní Z. Veselá. Poté předá poradcům chovu 

pro jednotlivá plemena.  

 Jednatelka informuje o žádosti J. Blažka na zapsání importované feny PP do 

pomocného registru. Po spolupráci s majitelem, rozhodčími a poradcem chovu fena 

zapsána. Následně úspěšně předvedena na KZV, kde získala titul CACT. L. Svobodová 

se dotazuje, zde fena zapsaná v pomocném registru může získat titul CACT. 

 L. Svobodová ověří. 

 Kontrola terénu na MJM: L. Svobodová informuje o dohodě s výcvikářem, že terény 

prověří pouze výcvikář, a to především z důvodu časového. M. Blažek nepřítomen. 

Úkol trvá do jeho vyjádření. 



 Jednatelka informuje, že redakční rada i chovatelská rada vč. předsedy zvolena. 

Uvedeno na webových stránkách. 

 Externí disk: Údaje na disk doplněné jednatelkou. Ta jej předává L. Svobodové na 

další doplnění. Poté bude k dispozici dalším členům pro nahrání dokumentů. 

5. Zpráva DR:  

 Stížnost V. Prouzy na člena Klubu MVDr. Dvořáka ohledně prodeje nestandardních 

štěňat. DR navrhla dořešení této stížnosti v osobní rovině zúčastněných. Dořešeno. 

 Stížnost B. Kalné na postup výboru při Konferenci KCHHMO. B. Kalné DR odpověděla 

v dopise. Předseda a jednatel informováni v kopii.  

 Klubové lesní zkoušky: A. Brůžková přítomna, informuje o výborné organizaci akce 

na vysoké úrovni.  Upozorňuje na administrativní nedostatky ze strany OMS. DR 

navrhuje, aby se členové výboru více angažovali v organizaci klubových zkoušek 

 Jednatelka přebrala od A. Brůžkové kopii dokumentaci k KLZ spolu s přehledem 

výsledků a hodnocením vrchního rozhodčího pro zveřejnění na webu. 

6. Návrh na změnu organizace zkoušek 

 Od roku 2017 organizaci a veškerou administrativu na klubové zkoušky bude 

zajišťovat výbor Klubu. Účast OMS bude pouze v podobě oficiálního zaštítění. Za 

organizaci bude zodpovídat výcvikář Klubu. Administrativní úkony zajistí 

H. Svobodová ve spolupráci s RR Klubu a dalšími členy výboru. Výbor jednomyslně 

schvaluje. 

7. MJM 2016 

 Výcvikář předloží výboru do konce června tj. 30. 6. 2016 propozice a návrh 

rozhodčích, po schválení bude ihned uveřejněno RR. 

 R. Duda kontaktuje M. Blažka. 

 Návrh předsedy ohledně pozvání rozhodčích ze SR. Bude dořešeno po vyjádření 

M. Blažka po e-mailu. 

8. Akce 2017 

 MJS: P. Novotný informuje o možnosti uspořádání MJS v Litovli. Schopnost zajištění 

zázemí zkoušek a prostoru pro lesní disciplíny. Vodní práce a polní práce je možné 

uspořádat v honitbách u P. Novotného. P. Mičulková nabízí pomoc P. Novotnému při 

organizaci. Výbor schvaluje. 

P. Novotný zajistí termín společně s výcvikářem. Termín vhodný z hlediska organizace 

dalších CACIT – soutěží. 

 Předseda přednesl návrh P. Navrátila o pořádání Klubové soutěže typu Field trial. 

Výbor schvaluje. Podmínky dořeší P. Novotný a předloží ke schválení výboru. 

 LZ 2017: Návrh výboru o pořádání lesních zkoušek jako KLZ o Pohár V. Černého. 

S rodinou V. Černého dořeší R. Duda a informuje výbor. Možnost putovního poháru. 

 Výstavy 2017: výstava v Zákupech u České Lípy zůstává. Diskuze o dalších výstavách. 

Jednatelka prezentuje návrh členky Klubu S. Sehnalíkové na uspořádání dalších 

výstav. Diskuze o Náměšti, Štěpánově a možné další výstavě ve Val. Meziříčí. Do 15. 

7. 2016 členové výboru předloží emailem návrhy na klubové akce v roce 2017.  

9. Klubové propagační materiály 

 Diskuze k zajištění propagandy a reklamních předmětů. Zveřejnit poptávku, oslovit 

členy klubu s možností spoluúčasti a výpomoci. Zajistí RR. 



10. Zpráva CHR 

 Jednatelka přednesla zprávu CHR o vyjádření k žádosti P. Ješiny udělení výjimky NDO 

t.č. 4550. Výbor schvaluje návrh CHR. Výjimku neuděluje. Předseda CHR v tomto 

duchu odpoví majiteli psa. 

11. Schválení nových členů 

 Výbor schvaluje přijetí osmi nových členů Klubu: 

Čech Bedřich, Vysoké nad Jizerou 

Maňhal Václav, Litovel 

Mgr. Eliášová Jana, Praha 6 

Radulayová Petra, Nitra – Janíkovice, SK 

Pokorný Zdeněk, Třebíč 

Mošnerová Jana, Králův Dvůr 

Zajíčková Naděžda, Plzeň 1 

Malafová Lenka, Vyškov 

12. Diskuze a různé 

 Informace na webové stránky: žádost H. Svobodové o možnosti uveřejnění 

informace k podmínkám chovnosti ohledně doporučeného genetického testování 

maďarských ohařů na dlouhosrstost a dalších možných zdravotních vyšetření 

klubových plemen. Výbor souhlasí. Zajistí RR. 

 Tabulky ze zkoušek: M. Blažek dodá H. Svobodové alespoň dílčí došlé tabulky zkoušek 

z roku 2016. H. Svobodová zpracuje pro zveřejnění. 

 Doplnění členů výboru: L. Svobodová navrhuje doplnění výboru o A. Kopřivovou, 

vzhledem k odstoupení MVDr. Šimka. A. Kopřivová skončila při volbách jako první 

nezvolený kandidát. Bude dořešeno po e-mailu. L. Svobodová zašle e-mail členům 

výboru k vyjádření. P. Novotný sečte a zveřejní výsledky hlasování. 

 Kluboví rozhodčí: P. Novotný žádá o vypsání seznamu Klubových rozhodčích práce 

i exteriéru. L. Svobodová zařídí a poté bude zveřejněno na webových stránkách.  

 Čestné členství: Návrh na čestného člena MVDr. Kalicha. Výbor souhlasí.  

 Seznam členů na Google Drive ve sdíleném souboru:: H. Svobodová navrhuje 

uvedení aktuálního seznamu členů (platících, neplatících, vyřazených, nově přijatých) 

na on-line formuláři, který bude přístupný členům výboru. Výbor schvaluje. H. 

Svobodová dořeší s matrikářem Klubu. 

Pozn.: Matrikář nebyl účasten jednání. J. Sajbot informuje, že prošel školením 

na ochranu osobních dat, k tomuto bodu se staví negativně a rozhodně jej 

nepodpoří. Předseda Klubu rozhoduje o opětovném projednání bodu na další 

výborové schůzi, a to za předpokladu účasti matrikáře. 

 

13. Termín příští výborové schůze bude dořešen po emailu. 

Zapsala Zuzana Veselá 


