Zpráva z výborové schůze KCHHMO konané 19.1. 2007 v Pelhřimově
Schůzi zahájil předseda J. Dědouch, v úvodu podal poradce chovu pro maďarské ohaře P.
Navrátil informaci o zastoupení psů plemen našeho klubu na podzimním FT, který se konal
v Bruntále ve dnech 13. – 15.9. 2006.
Dalším bodem bylo zhodnocení posledního čísla vydaného zpravodaje. Bylo konstatováno, že
klubový zpravodaj 2006/2007 poskytuje členům klubu dostatečné informace o pořádaných a
připravovaných akcích. Nedostatkem je málo informací o připravované klubové a speciální
výstavě /např. chybí přihláška a propozice na výstavu ve Slavkově/. V přehledech chovných
jedinců se také vyskytují některé nepřesnosti, nebo nedoplněné údaje o dalších absolvovaných
zkouškách a výstavách. Těmto nedostatkům je třeba se věnovat při přípravě příštího
zpravodaje. Zpravodaj byl vytištěn v počtu 500 ks a celkové náklady činily 25.725 Kč /tj.
51,25Kč za kus/
Ekonom klubu J. Sajbot ve svém příspěvku informoval o určité nefunkčnosti a nedostatečné
komunikaci mezi ekonomem a matrikářkou klubu Z. Sedlákovou. Navrhl spojit funkci
ekonoma a matrikářky do jedné osoby. Výbor vzal informaci na vědomí a rozhodl tuto
záležitost dořešit až bude přítomna matrikářka Z. Sedláková. Dále J. Sajbot informoval o
stavu peněžních prostředků, o počtu a stavu členské základny, o průběhu placení členských
příspěvků a o nově přijatých členech.
P. Navrátil informoval o klubové a speciální výstavě. Plánovaná klubová výstava se uskuteční
dne 20.5. 2007 v Litoměřicích. Zjistil však, že v propozicích je tato výstava uváděna jako
speciální. Dále seznámil výbor klubu se skutečností, že plánovanou výstavu dne 12.5. 2007
ve Slavkově nebude možné ukutečnit. Navrhl zároveň náhradní řešení ve stejném termínu.
Výbor klubu tuto záležitost projednal, vyslechl k výstavě další informace od člena výboru D.
Trnky a pověřil předsedu klubu J. Dědoucha , aby ještě znovu oslovil pana Resnera a pokusil
se s ním dojednat konání výstavy, jak bylo původně naplánováno. Zároveň J. Dědouch
přislíbil zajištění přihlášek a přípravu výstavního katalogu.
V. Prouza podal informaci o průběhu příprav MJS, který se bude konat 22. – 23. 2007
v Náchodě. Prezentaci a začátek navrhl na pátek 21.9. 2007 od 14.00 hodin, vzhledem k tomu,
že pokud budou na VČS odsouhlaseny výběry do chovu, konal by se tento výběr právě
v pátek odpoledne. Na MJS se bude zkoušet podle platného zkušebního řádu, může se
zúčastnit maximálně 24 psů plemen KCHHMO popř. psi dalších plemen hrubosrstých ohařů.
Startovné bude 1.000 Kč. Předsedou čestného představenstva bude předseda klubu J.
Dědouch. Příspěvek klubu na MJS činí 40.000 Kč.
Výběry do chovu – Dr. Šimek přednesl svoji představu o provádění výběrů do chovu a
požaduje, aby o každém předvedeném jedinci byl veden samostatný zápis. Tiskopis zápisu
výběru do chovu připraví jednatel Dr. Hlaváč.
M. Šafařík – výcvikář klubu přednesl návrh podmínek chovnosti, návrh byl výborem schválen
a v této schválené verzi bude předložen VČS k odsouhlasení. Zároveň bude tento návrh
umístěn na klubové internetové stránky. Současně požádal výcvikář klubu P. Bergrovou o
zveřejnění výzvy na internetových stránkách pro ty členy klubu, kteří splnili vůdcovský, nebo
chovatelský odznak, aby dodali patřičné doklady a mohli převzít odznaky na VČS.
Byl projednán a schválen návrh na vyznamenání, která budou předána na VČS.
Výbor schválil Dr. Šimka jako delegáta klubu na jednání ČMMKJ dne 1.2. 2007 v Praze a na
valnou hromadu ČMKU v Praze dne 31.3. 2007.
P. Navrátil přednesl žádost p. Leoše Jančíka o doporučení pro rozšíření kvalifikace
rozhodčího pro posuzování exterieru psů pro plemena našeho klubu. Žádost byla schválena
s podmínkou, že se p. Jančík stane členem klubu a zaplatí příspěvky na 5 let dopředu.

Předseda DR M. Škrdlík přednesl stížnosti Petry Janíkové a p. Luftové. Obě stížnosti byly
projednány. V případě stížnosti p. Luftové chovatelská rada doporučila, aby chovatel p.
Vilkus na feně více nechoval. Pokud bude žádat o doporučení ke krytí musí doložit negativní
vyšetření na demodikózu provedené na některé odborné veterinární klinice. Zároveň pověřila
P. Navrátila, aby s tímto stanoviskem seznámil chovatele p. Vilkuse.
Jednatel Dr. Hlaváč informoval o nutnosti provést některé drobné změny v závazných
dokumentech klubu a tyto změny připravit k odsouhlasení VČS.
P. Bergrová informovala o tom, že p. Dr. Jiří Dvořák má zájem v okrese Mladá Boleslav
zajistit organizaci MJM v roce 2008. Dr. Dvořák bude vedením klubu osloven a jeho nabídka
s ním bude projednána.

Zapsal Dr. Hlaváč

Zápis z výborové schůze 29.6.2007 v Pelhřimově.
Přítomni: J.Dědouch, V.Černý, Dr. Hlaváč, Z. Sedláková, J. Sajbot, M. Šafařík, Dr. Šimek,
P. Navrátil, V. Prouza
Dozorčí rada: M. Škrdlík
1. Zahájení provedl J. Dědouch a přednesl program výborové schůze
2. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
3. Předseda klubu J. Dědouch stručně zhodnotil ČS konanou 3.3.2007 v Třebíči. Schůze
proběhla podle schváleného programu a její závěry jsou platné. Zároveň kriticky
poukázal na to, že ne všichni členové výboru zůstali až do konce jednání ČS.
Na návrh členů výboru pak nechal hlasovat o zrušení Knihy návštěv na klubových
webových stránkách. Tento návrh byl většinou přítomných členů přijat.
4. Stanovení podmínek provádění vyšetření DKK u MOK. J. Dědouch informoval výbor
o tom, že návrh obdržel od P. Bergrové dnes /29.6./ a navrhl aby, se s tímto
materiálem členové výboru seznámili do příští výborové schůze, kdy se výbor
k tomuto problému vrátí. Poradce chovu pro MOK P. Navrátil informoval přítomné,
že psy a feny s případným nálezem DKK 4/4 nelze zařadit do chovu a tím pádem
návrh monitoringu jak zazněl na ČS, kdy vyšetřeni by měli být všichni nově zařazení
psi a feny a případně i s tímto nálezem by byli zařazeni do chovu, nelze takto
akceptovat. Jeho názor na stanovení limitu pro zařazení psů a fen MOK do chovu je
1/1 u psů a 2/2 u fen.
Jako monitoring schválený ČS navrhl provést vyšetření DKK u všech psů a fen MOK
působících v chovu do konce roku 2007. Tím získáme přehled o stavu jaký skutečně
je a na základě těchto získaných a vyhodnocených informací výbor klubu připraví
návrh řešení DKK pro jednání ČS v roce 2008. Tento návrh byl členy výboru přijat.
M. Škrdlík poukázal na to, že v klubu existuje početně blíže nedefinovaný názorový
proud jehož názory by měl výbor klubu brát na vědomí. Dr. Šimek na to reagoval
s tím, že má- li tato skupina členů potřebu, ať se tedy osamostatní a vytvoří vlastní
klub. J. Dědouch zároveň poukázal na potřebu lepší spolupráce DR s výborem klubu.
J. Sajbot ještě vyslovil názor, jestliže bude schválena DKK pro plemeno MOK, měla
by v rámci klubu platit stejná pravidla i u ostatních plemen, která klub zastřešuje.
5. Klubová výstava Slavkov u Brna – výstavy se zúčastnilo 76 psů, svodu 10 psů a
výběru do chovu 29 psů
Finanční zisk činí 15.492,50 Kč.
Speciální výstava Litoměřice – zúčastnilo se 32 MOK, 2 MDO, 1SHO
6. Návrh výstav v roce 2008:
Klubová výstava ve Slavkově - termín květen
Speciální výstava spolu se Speciální výstavou klubu ČF – termín druhá polovina srpna
7. V. Prouza informoval o přípravách MJS. Honitby i ceny jsou zajištěny, ubytování a
stravování taktéž. Bude posuzovat 14 rozhodčích a 1 vrchní rozhodčí. Zatím je
přihlášeno 6 psů.
Případné hosty pozve M. Šafařík.
8. V. Prouza podal informaci o klubem pořádaném výcvikovém táboře v Náchodě.
Zúčastnilo se 7 psů členů našeho klubu. Náklady činily 250.- Kč na den. Náklady si
hradili účastníci sami.
9. Dr. Šimek a P. Navrátil provedou návrh rozhodčích na výstavy v roce 2008
10. Memoriál Dr. J. Michálka v roce 2008. Bude využita nabídka Dr. Dvořáka o

uspořádání tohoto memoriálu. Termín a další podrobnosti zajistí M. Šafařík.
11. Na příští schůzi výboru určit termíny VDCH v roce 2008 a provést delegaci na tyto
výběry.
Cestovné delegovaným členům výběrové komise bude hrazeno částkou 5,- Kč/km, bez
další odměny.
12. Zpráva poradců chovu:
Dr. Šimek – NDO nově zařazeno bylo 6 fen, 1 fena byla vyřazena, zařazen 1 pes
PP – 1 fena vyřazena, zařazen 1 pes
P. Navrátil – od začátku roku 2007 je 33 vrhů s 247 štěňaty
13. J. Sajbot informoval o stavu finančních prostředků: pokladna – 18.000,- Kč, na
běžném účtu – 230.014,- Kč. Je nutno dořešit převedení pokladny od p. Spěváka.
Dále seznámil přítomné se jmény nově přijatých členů.
14. P. Bergrová předá J. Sajbotovi seznam čestných členů.
15. Přípravu a vytištění Zpravodaje bude mít na starost Z. Sedláková ve spolupráci
s ostatními členy výboru.
16. Doplňování informací na webové stránky bude nadále zajišťovat P.Bergrová ve
spolupráci s předsedou klubu J. Dědouchem.
17. Byla projednána písemná upozornění p. Minky Vlastimila a p. Dudy ohledně lysivosti
u MDO. Oběma odpoví poradce chovu Dr. Šimek.
Byla projednána stížnost p. Mirgové ohledně štěněte s demodikózou od p. Vilkuse.

Zapsal Dr. Jaromír Hlaváč

Zápis z výborové schůze KCHHMO konané 30.11.2007 v Pelhřimově.
Přítomni: Josef Dědouch, MVDr. F. Šimek, Miroslav Šafařík, Pavel Navrátil, Jaroslav
Sajbot, Václav Prouza,
Předseda DR: Miloš Škrdlík
1. Zahájení - schůzi zahájil a přítomné seznámil s programem předseda klubu J.
Dědouch, návrh programu výborové schůze byl členy výboru přijat.
2. Kontrolu zápisu z poslední schůze za omluveného jednatele MVDr. J. Hlaváče provedl
předseda J. Dědouch
3. Zhodnocení memoriálu profesora Jaroslava Svobody při OMS Náchod provedl
výcvikář klubu M. Šafařík. Memoriál zhodnotil velice kladně jak po stránce
organizační tak výběrem honiteb, kde memoriál probíhal. Velké poděkování patří
Václavu Prouzovi, který měl organizaci memoriálu na starost a memoriál vedl jako
vrchní rozhodčí. Poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím pod vedením
VR:Václava Prouzy , vůdcům, koroně a všem kteří memoriál podpořili svojí účastí.
Výcvikář Miroslav Šafařík připraví hodnocení MJS do zpravodaje, současně
s předsedou klubu zašlou děkovný dopis na OMS Náchod.
4. Zhodnocení klubových akcí ve spolupráci s OMS Bruntál pořádaných v roce 2007
provedl poradce chovu Pavel Navrátil. Pavlu Navrátilovi patří velké poděkování:tyto
akce zajišťuje po stránce zajištění honitby, zvěře, vlastní organizace, zajišťování
rozhodčích a akce současně sponzoruje.
5. Vyhodnocení výběrů do chovu v roce 2007 provedli poradci chovu MVDr. František
Šimek a Pavel Navrátil. Pavel Navrátil navrhuje zjednodušit posudek pro výběr do
chovu. Výbor pověřuje Pavla Navrátila připravit na členskou schůzi návrh
zjednodušení výběrů do chovu pro příští období na základě zkušeností s výběry v roce
2007. MVDr. František Šimek doporučuje naplánovat výběry do chovu a určit členy
klubu kteří výběry do chovu v roce 2008 zajistí.
Výběry do chovu (VDCH) v roce 2008:
10.5.2008 Slavkov – MVDr.. Šimek, Navrátil, Prouza
23.8. 2008 Protivín – Dědouch, Prouza, Sajbot
5.9. 2008 Memoriál Dr. Michálka – MVDr. Šimek, Sázová, Lepičová
27.9.2008 České Budějovice – Navrátil, Černý, Dědouch
Plán výborových schůzí v roce 2008:
25.1.2008 Pelhřimov 17.00 hodin
28.3.2008 Mladá Boleslav 17.00 hodin
20.6.2008 Pelhřimov 17.00 hodin
5.9.2008 při Memoriálu Dr. Michálka v okrese Mladá Boleslav 18.00.hodin
28.11.2008 Pelhřimov 17.00 hodin
6. Klubová a speciální výstava v roce 2008
Klubová výstava 10.5.2008 ve Slavkově ve spolupráci s klubem KCHHMO a
MSKAO. Speciální výstava 23.8.2008 v Protivíně ve spolupráci s KČF. Propozice
a
přihlášky na tyto výstavy zajistí Josef Dědouch. Přihlášky na tyto výstavy
budou
uvedeny ve Zpravodaji a ke stažení umístěny na našich klubových
stránkách včetně
propozic.
6. Termín a místo výroční členské schůze.
na návrh našeho člena MVDr. Jiřího Dvořáka se uskuteční na okrese Mladá Boleslav.
Termín výroční členské schůze bude dohodnut pravděpodobně na 29.3.2008.
Pozvánku na výroční členskou schůzi do Zpravodaje zajistí Josef Dědouch

7. Zprávy funkcionářů klubu:
Výcvikář Miroslav Šafařík seznámil výbor s termínem memoriálu Dr. Jiřího
Michálka (MJM) a to 6. – 7. 9. 2008 na okrese Mladá Boleslav. Garantem je MVDr.
Jiří Dvořák. Rozhodčí na FT podle nového řádu nahlásit do 17.2.2008 na ČMKJ
v Praze.
Poradce chovu MVDr. Šimek
PP: 3 doporučení ke krytí
NDO: 1 pes a 12 fen uchovněno, 42 doporučení ke krytí
NDO – Alan od Hubků v roce 2008 doporučit 2 krytí
Poradce chovu Pavel Navrátil
DKK – vyšetřeno asi 40 % psů
Vyřazeno 6 jedinců s 4 DKK
U MOK 50 chovných psů, 100 chovných fen, 370 štěňat
Ekonom Jaroslav Sajbot
V bance je 261 426 Kč
Pokladna 38 969 Kč
Současná členská základna je 405 členů, z toho 18 nových členů.
Navrhuje příspěvek členům na soutěžích v zahraničí, výbor s návrhem souhlasí.
8. Zpravodaj 2007/ 2008
Byl projednán obsah zpravodaje, zpracování a zaslání členům klubu v druhé polovině
února. Poslední termín pro předání příspěvků a zpráv je 15.1.2008. Postup při
zpracování Zpravodaje jeho vytisknutí předjedná se Zuzkou Sedlákovou, která
Zpravodaj zpracovává, předseda klubu.
Ve Zpravodaji budou uvedeny nejlepší feny a psi roku 2007 ze všech plemen:
MOK: fena Zola z Tismenic, pes Clif ze Spáčilky
NDO: pes pana Radka Dudy a fena pana Kopřivy
PP: fena pana Jiřího Hrbka
Nejlepší vůdce roku 2007 navržen a schválen pan Pavel Hradil
9. Výcvikové tábory v roce 2008:
Výcvikový tábor pro začínající a méně zkušené vůdce KCHHMO. Výboru klubu
bylo nabídnuto a následně schváleno uspořádat pro členy našeho klubu výcvikový
tábor zaměřený na přípravu na lesní zkoušky ohařů a to 23.5. – 31.5.2008
v Hronově.
Bližší informace budou ve Zpravodaji a na našich stránkách. Tento tábor druhým
rokem pořádá náš člen výboru Václav Prouza.
Dále budou na našich webových stránkách a ve Zpravodaji uvedené termíny
výcvikových táborů, které pořádá člen našeho klubu, pan Štěpán Horák.
10. Různé:
Pavel Navrátil doporučuje řešit členy výboru klubu: Jiří Havlík, David Trnka, jednatel
MVDr. Jaromír Hlaváč
Do příštího výboru projedná s uvedenými členy předseda klubu Josef Dědouch
Vůdcovský odznak pro Václava Prouzu zajistí předseda DR Miloš Škrdlík
Ukončeno v 20.50 hodin.
Zapsal Václav Prouza

