Členská schůze KCHHMO
31.3.2012, Praha 10 – Pitkovice

Zahájení konference – jednatelka L. Svobodová
1) Předložen návrh programu schůze.
2) Schůze schvaluje: program
zapisovatel – L. Svobodová
řídící – V. Prouza
pracovní předsednictvo – přítomní členové výboru KCHHMO
mandátová komise – J. Sajbot, J. Kopřiva, Š. Horák
návrhová komise – S. Lepičová, M. Šafařík, Ing. Z. Veselá
3) Zpráva mandátové komise – na ČS je přítomno 53 členů, z toho 4 v zastoupení.

Zprávy funcionářů
1) Předseda klubu V. Prouza
19. 3. 2011 se konala konference v Ostrovačicích u Brna, na které byl zvolen nový výbor klubu.
Předseda ještě jednou děkuje minulému výboru za jeho práci.
Výbor klubu v roce 2011 pracoval dle schváleného plánu, uskutečnily se všechny plánované akce
a jsou připraveny návrhy uložené usnesením konference klubu.
Akce pořádané klubem v roce 2011 :
26.6. Klubová výstava při MVP v Brně. Přípravu výstavy zajišťovali Jaroslav Sajbot a Pavel
Navrátil.
13.8. Speciální výstava na zámku v Zákupech na okrese Česká Lípa. Byla to sdružená výstava tří
chovatelských klubů. Přípravu, organizaci a řízení celé výstavy si opět vzala na starost Lucie
Svobodová.
Ve spolupráci s OMS Bruntál jsme pořádali: Mezinárodní FT se zadáním titulu CACIT, zkoušky
vloh, podzimní zkoušky a lesní zkoušky. Přípravu a organizaci těchto zkoušek zajišťovali manželé
Dagmar a Pavel Navrátilovi a jejich kolegové z Bruntálu
19 – 21. 8. Memoriál profesora Jaroslava Svobody, vrcholná klubová soutěž se zadáváním titulů
CACIT a CACT. Soutěž se rovněž konala ve spolupráci s OMS Bruntál. Přípravu a celou soutěž
zajišťoval organizační výbor pod vedením manželů Navrátilových.
Všechny tyto klubové akce byly připraveny na vysoké úrovni a organizátorům patří velké
poděkování.
Přítel Štěpán Horák pořádal tří víkendové výcviky a jeden tábor. Již tradičně se konal týdení
výcvikový tábor v Hronově.
Výbor klubu se mimo ustavující schůze sešel celkem čtyřikrát, 15.4. ,10.6. ,18.11.2011. a
6.1.2012. Hlavní témata jednání výborových schůzí: Příprava a zajištění všech akcí pořádaných
klubem v roce 2011, splnění úkolů daných výboru konferencí klubu 19.3.2011, plnění požadavků
nadřazených organizací ,ČMMJ,ČMKU a ČMKJ, projednávání podnětů a připomínek členů klubu a
došlé pošty, přijímání nových členů, plán a příprava akcí na rok 2012.

Výbor KCHHMO navrhl a schválil:
Návrh na zpřísnění DKK u MOK, tento návrh je uveřejněn ve zpravodaji a bude předložen
členské schůzi ke schválení.
Pravidla výběru do chovu, která jsou uvedena ve zpravodaji a na stránkách klubu.
Úpravu a registraci stanov – bude předloženo ke schválení na členské schůzi.
Osobnost roku KCHHMO – p. Josef Dědouch.
Vůdce roku KCHHMO – p.Pavel Blaška.
Psa a fenu roku, podle plemen a dosažených výsledků na zkouškách, soutěžích a výstavách.
Čestné uznání pro Dagmar Navrátilovou, Pavla Navrátila, Petra Novotného a MVDr. Jiřího Maška.
Čestné členství pro MVDr. Jiřího Maška. Dále automatické udělení čestného členství členům,
kteří dosáhnou/dosáhli věku 70 let .
Příspěvky za reprezentaci klubu na soutěžích v zahraničí.
Všechny návrhy a rozhodnutí výboru jsou ve zpravodaji a v zápisech z jednání výboru klubu.
V prosinci na vlastní žádost odstoupil z výboru Ing. Jiří Indra .
Kladně hodnotí velké množství úspěchů, kterých naši členové dosáhli v roce 2011 – Světová
výstava, Evropský pohár MO, mimořádně úspěšné VZ. Všem majitelům a vůdcům klub děkuje za
příkladnou reprezentaci.
Letošní zpravodaj je hodnocen jako jeden z nejlepších, jak do obsahu, tak i zpracováním, za což
patří poděkování redakční radě.
2) Jednatelka L. Svobodová
Na konferenci v Ostrovačicích byl zvolen jedenáctičlenný výbor a tříčlenná DR.
Výbor se sešel čtyřikrát, průměrná účast 84%. Schůzí výboru se zúčastňoval taktéž předseda DR.
Zápisy ze schůzí jsou na webu a ve zpravodaji.
Zvolena byla tříčlenná chovatelská rada a redakční rada.
Na konci roku odstoupil z výboru Ing.Jiří Indra, výbor dále pracuje v počtu 10 členů.
Webové stránky – snažíme se průběžně informovat o dění v klubu i mimo a o úspěších členů.
Zavedena administrovaná inzerce, pro nečleny za poplatek. Opět apeluje na spolupráci členů,
kteří musí dodávat aktuální údaje o svých psech poradcům a správci webu.
3) Poradkyně chovu MOD a MOK S. Lepičová
Zpráva za rok 2011 je ve zpravodaji.
Zpráva obsahuje přehled krytí jednotlivých chovných psů – snahou je, aby byli chovní psi
využíváni rovnoměrně, pro chov je špatné, když jsou využíváni pouze psi, kteří jsou v dané
období „módní“. Poradce může ale pouze působit poradním hlasem, konečné rozhodnutí je vždy
na chovateli.
Chovní jedinci (psi i feny) jsou do seznamu na webu zařazováni i vyřazováni průběžně. Je ale
nutná spolupráce majitelů, je v jejich zájmu doplňovat aktuální informace.
V roce 2012 máme zatím 9 vrhů, z toho 30 fen a 23 psů, 1 nadpočetné štěně.
Jsme v kontaktu s MVDr. Pepříkem, bude nám posílat výsledky všech jedinců
s vyhodnocenou DKK.
2 nově uchovněné feny MOD, jeden chovný pes MOD uhynul.
2 nově uchovněné feny MOK, jedna vyřazena pro věk.

4) Poradce chovu NDO, PP, SHO R. Duda
Zpráva za rok 2011 je ve zpravodaji.
V roce 2012 máme 24 štěňat NDO (13 psů a 11 fen), vydána 3 doporučení, jedna fena je nakrytá.
2 nově uchovnění psi NDO, 1 dvouletý nadějný importovaný chovný pes bohužel uhynul. 2 nově
uchovněné feny NDO, 1 vyřazena pro věk. 9 chovných fen v letošním roce dovrší 8 let.
PP – stav nezměnen.
SHO – máme jednu chovnou fenu.
Výbor bude namátkově kontrolovat vrhy kvůli lysivosti.
Na výběrech do chovu se bude dbát na kvalitu srsti hrubosrstých ohařů a na povahy.
Žádá členy, aby zaslali kvalitní a reprezentativní foto psa v postoji a dále telefonický a nejlépe i
e-mailový kontakt.
5) Výcvikář M. Blažek
Zpráva je ve zpravodaji.
Seznam složených zkoušek ve zpravodaji je bohužel neúplný, OMSy neposílají včas tabulky ze
zkoušek. Od uzávěrky zpravodaje do dnešního dne přišlo 60 dalších tabulek.
Vyzdvihnul práci našich vůdců na VZ – neobyčejně úspěšný rok.
O vůdcovský odznak letos požádala pouze Ing. Z. Veselá.
6) Ekonom a matrikář J. Sajbot
Zpráva je ve zpravodaji.
Rok 2011byl pro klub ziskový, ale situace v roce 2012 bude pravděpodobně horší – zvyšují se
výdaje (rostou ceny PH, vyplacené cestovné, atd.) a klesají příjmy (k dnešnímu dni má členský
poplatek zaplaceno pouze 240 členů).
Je potřeba, aby členové lépe komunikovali – nahlašovali nové adresy a telefonní čísla (vrací se
zpravodaje, není možné kontaktovat majitele chov. psů, atd.).

Zpráva DR
Předseda DR M. Škrdlík kvůli pracovním povinnostem nepřítomen, zprávu přednáší pověřený člen DR
MVDr. J. Dvořák.
Zpráva o činnosti DR za uplynulý rok je ve zpravodaji.
Přišly dva podněty – stížnost na zmanipulování průběhu voleb byla odmítnuta jako neopodstatněná.
Podnět týkající se lysivosti byl předán výboru klubu, poradce chovu hrubosrstých ohařů činí potřebné
kroky.
Je třeba dále pokračovat v kontrole efektivnosti nákladových položek. Vzhledem ke zhoršující se
ekonomické situaci bude ještě důležitější pomoc sponzorů.

Návrhy
1) Přednesen návrh činnosti klubu v roce 2012. Návrh přijat.
2) Předložen přehled finančního hospodaření v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. Ekonom
klubu upozorňuje, že vzhledem k aktuální situaci bude nutné v průběhu roku upravit příjmové a

výdajové položky, a dále že v případě, že klub nebude v zisku, nebude možné v letošním roce
vyplácet příspěvky za reprezentaci v zahraničí.
Hospodaření pro rok 2011 schváleno, návrh rozpočtu 2012 přijat.
3) Předloženy stanovy ke schválení. Členská schůze schvaluje stanovy klubu.
4)

Poradkyně chovu MO S. Lepičová představuje návrh výboru klubu na stanovení limitu DKK 2/2
pro uchovňování psů i fen MOK. Návrh byl konzultován s klubovým vyhodnocovatelem
MVDr. Pepříkem. S. Lepičová dále uvádí, že je bohužel nyní uchovněno několik mladých fen
s DKK st. 3, na jejich majitele je ovšem možné pouze působit ve smyslu, aby na fenách nechovali
nebo chovali pouze omezeně. Diskuze:
P. Navrátil – DKK není genetickou chorobou, celý návrh je výmysl jednoho člověka, navrhuje
ponechat podmínky chovnosti MOK beze změn.
V. Prouza – nejedná se o žádný výmysl, není třeba nikoho napadat, výbor plní usnesení
konference z předešlého roku.
J. Navrátil – lidé vystupují z klubu kvůli nesmyslným návrhům.
MVDr. J. Hlaváč – podle návrhu je možné krýt fenu s DKK 2/2 psem s DKK 2/2? V původním
návrhu bylo omezení. Vysvětlení výboru – jednalo se o předchozí návrh, který byl pozměněn,
tento návrh krytí dvou jedinců s DKK st. 2 umožňuje, nemáme řízený chov.
MUDr. R. Sovadinová – mohou být teoreticky udělené výjimky v případě zranění psa? Reaguje
S. Lepičová – teoreticky ano, pak by se již ale nejednalo o dysplazii, každý takový případ musí být
posouzen individuálně na základě posudků veterinárních lékařů.
Hlasuje se o protinávrhu P. Navrátila o ponechání podmínek chovnosti MOK beze změn: 9 pro,
10 se zdrželo, 33 proti. Návrh nebyl přijat.
Hlasuje se o návrhu výboru klubu: 33 pro, 10 proti, 9 se zdrželo. Návrh byl přijat.
Od 1. 4. 2012 nebudou do chovu zařazováni psi ani feny MOK, kteří mají DKK vyšší než 2/2.

Předání klubových ocenění
Nejvyšší klubové vyznamenání „Čestné uznání KCHHMO“ bylo uděleno:
- MVDr. Jiřímu Maškovi
- pí. Dagmar Navrátilové
- p. Pavlu Navrátilovi
- p. Petru Novotnému
Bronzový vůdcovský odznak byl udělen Ing. Zuzaně Veselé.
Titul „Klubový vůdce roku 2011“ byl udělen p. Pavlu Blaškovi.
Ocenění „Nejlepší pes/fena KCHHMO“:
- pes MOK Arky z Hanačova, vítěz MJS
- fena MOK Alerta Boglarca, Světová vítězka mladých
- fena MOD Zala Zöldmáli, vítězka Evropského poháru MO
- pes NDO Kid od Letu za vynikající pracovní výsledky
- fena NDO Ela ze Žďárských luk za vynikající pracovní výsledky
- pes PP Ibal ze Stražišťských lesů za vynikající pracovní výsledky

Diskuze
1) V. Prouza – výbor klubu mrzí, že se ČS kříží s MVP v Českých Budějovicích, ale není v tom
jakýkoliv úmysl, výstava byla oproti předchozím ročníkům nečekaně posunuta o několik
týdnů dopředu.
2) L. Svobodová – výbor klubu na svém včerejším zasedání projednal možnost uspořádání
dvoudenní akce v květnu 2013 při příležitosti oslav 20. výročí založení klubu. Zvažujeme
uspořádání klubové výstavy a klubových zkoušek vloh se zadáním CACT během jednoho
víkendu v Horce nad Moravou. Součástí akce by byl společenský večer a případně ukázky
výcviku či přednášky, apod. Výbor zvažuje možnosti.
3) P. Navrátil – vzdává se funkce ve výboru klubu.
Dále kritizuje, že P. Zoubkovi nebyl proplacen příspěvek na Mistrovství světa ohařů, zatímco
V. Prouzovi bylo proplaceno startovné za nominační soutěž na MRK. Reaguje V. Prouza –
výbor postupoval podle pravidel schválených ČS a výborem klubu. V těch je jednoznačně
stanoveno, že příspěvky za zahraniční reprezentaci se udělují pouze v případě, že člen na akci
uspěje, což se bohužel P. Zoubkovi nepodařilo. Potvrzuje bývalý výcvikář M. Šafařík.
4) P. Chalupa – kritizuje navržené změny ve stanovách, není vhodné, abychom umožnili chov
nečlenům klubu, protože nám budou členové ubývat. P. Chalupa je upozorněn, že jsme podle
nařízení FCI povinni umožnit chov i nečlenům, není to pro nás otázka volby.
Dále se vyjadřuje k otázce lysivosti – problémy se srstí nejsou vždy lysivost, někdy jde o jiné
onemocnění. Doporučuje kontrolu všech vrhů NDO, alespoň v jarních měsících.
Dále informuje o zdravotních rizikách při práci psů na černé zvěři.
5) MUDr. R. Sovadinová – na schůzi slovenského klubu MO se probírá krytí v ČR, někteří
majitelé chovných psů požadují příliš vysoké poplatky za krytí. Je samozřejmě otázka volného
trhu, přesto nám to nedělá příliš dobrou reklamu.
S. Lepičová – děkuje za příspěvek, doufá, že se jedná o výjimečný případ.
6) R. Duda – reaguje na příspěvek P. Chalupy ohledně lysivosti. Na problém upozorňoval již
dříve (viz loňská konference). P. Čečetka, kterého P. Chalupa ve svém příspěvku uvedl jako
příklad, v komunikaci vytahuje nerelevantní fakta (poukazuje na psy, kteří již nežijí –
problematiku měl řešit již dávno, s předešlým výborem klubu). Myšlence kontrol vrhů se
nebrání, bylo by to ale velmi nákladné, a proto to nevidí jako uskutečnitelné. Apeluje na
zodpovědnost kynologů a uvádí, že je potěšitelné, že se stále víc zájemců o štěňata o
problematiku srsti NDO zajímá.
P. Chalupa – argument nákladů chápe, ale bylo by možné oslovovat regionální důvěrníky.
Poradce chovu by měl mít přehled.
7) P. Novotný – kladně hodnotí, že poradce chovu ve zpravodaji jmenovitě uvádí vady, jako je
lysivost či vady chrupu. Uvítal by zveřejňování kompletních rodokmenů psů vyřazených pro
lysivost. Dále navrhuje, že by byla možnost uskutečnit kontroly osrstění chovných jedinců při
členských schůzích.
8) M. Blažek – také by uvítal uveřejňování předků psů vyřazených pro lysivost.
Dále uvádí, že ohledně lysivosti koluje spousta pomluv, obvinění a neověřených informací,
v případě kritiky je třeba zveřejnit veškeré dostupné informace a důkazy.

P. Chalupa – kritizuje M. Blažka, že podal trestní oznámení na p. Čečetku. Nepovažuje to za
způsob, jakým je vhodné problémy řešit.
M. Blažek – žádné trestní oznámení nepodal, to je lež. Poté, co ho p. Čečetka nařknul ze
zatajování lysivosti (podáním stížnosti DR) a následně s ním odmítal komunikovat,
p. Čečetkovi sdělil, že by na něj mohl podat trestní oznámení za pomluvu, nikdy ho ale
nepodal. Znovu opakuje, že pokud někdo vznáší obvinění, musí předložit důkazy. S přístupem
p. Čečetky naprosto nesouhlasí, jak například může p. Čečetka podávat stížnosti na průběh
konference, na které vůbec nebyl?
9) J. Navrátil – několik podnětů:
a) Předseda DR M. Škrdlík není členem ČMMJ, což je proti stanovám ČMMJ. Předsedu již
požádal o prošetření záležitosti, jaký je výsledek?
V. Prouza – M. Škrdlík byl v této záležitosti kontaktován, slíbil, že zjistí situaci, zpětnou
vazbu zatím výboru nedal. Otázku dořešíme vznesením oficiálního dotazu na ČMMJ.
M. Šrkdlíka o situaci bude informovat MVDr. J. Dvořák.
b) Kritizuje posuzování L. Müllera na speciální výstavě v Zákupech, rozhodčí by měl
posuzovat nahlas, aby diváci slyšeli.
c) Posuzoval na klubových ZV a PZ v Bruntále, byly zde výborné podmínky, bohužel se
přihlásilo jen velmi málo členů klubu, nedostavili se ani členové výboru. Podporuje
myšlenku uspořádat v roce 2013 klubové ZV.
10) J. Matyas – kvůli internetové bezpečnosti (zasílání spamů) by bylo vhodné nějak ošetřit formu
zveřejňování e-mailových adres na webových stránkách klubu.
11) V. Prouza – objevilo se mnoho kritiky, proběhla korespondence mezi funkcionáři a členy
klubu či mezi funkcionáři navzájem, objevila se ale i spousta nepravd a pomluv. V případě
kritiky je vždy třeba předložit důkazy a vše řešit přímo, ne přes prostředníky.

Hlasuje se o návrhu usnesení – jeden přítomný proti, dva se zdrželi, ostatní pro. Návrh usnesení byl
přijat.

Zapsala: Lucie Svobodová, jednatelka klubu

