
Zpráva z výborové schůze KCHHMO konané 14.4. 2006 v Pelhřimově 

 

Výroční konference klubu ze 4.3. 2006 uložila klubu rozpracovat tzv. výběry do chovu. 

Výbor se tímto zaobíral již na svém prvním samostatném jednání. Jako první bylo třeba se 

rozhodnout, zda výběry do chovu začít již letos, nebo až příští rok. Po delší diskusi nechal 

předseda klubu Josef Dědouch hlasovat a poměrem hlasů 8 pro a 1 proti bylo rozhodnuto, že 

výbor návrh řešení výběrů do chovu připraví pro členskou schůzi v roce 2007 k projednání a 

schválení. Zároveň byl projednán návrh, jak asi by tyto výběry do chovu mohly probíhat. 

Výběr by prováděla tříčlenná komise, která by se skládala z jednoho rozhodčího, nebo 

čekatele pro posuzování exterieru. V tomto případě byli navrženi tito členové klubu: MVDr. 

František Šimek, Pavel Navrátil, Josef Dědouch. Další dva členové výběrové komise by byli 

členové klubu vybraní z chovatelské základny. Zde bylo prozatím vytypováno 19 členů 

našeho klubu, kteří již mají nějaké chovatelské zkušenosti. Tyto členy bude ale nejprve třeba 

oslovit, zda vůbec jsou ochotni se do výběrů do chovu zapojit a až potom by byl jejich 

jmenný seznam a počet upřesněn. 

 

Dalším bodem jednání byla informace o skončení platnosti k 1.3. 2006 všech stávajících 

klubových Chovatelských a zápisních řádů. Zároveň s tímto ČMKU v Praze dne 23.2 2006 

schválila Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, který je platný od 1.3. 2006. Předseda 

klubu dále výbor informoval o možnosti jednotlivých klubů vypracovat a nechat schválit nový 

klubový Řád ochrany zvířat při chovu psů, nebo je možno stávající situaci řešit tak, že se 

dosud platný Chovatelský a zápisní řád přejmenuje na Zápisní řád, ten se však musí opravit a 

sladit se současnou legislativou. Potom je již schválený a platný Řád ochrany zvířat při chovu 

psů ČMKU spolu s Mezinárodním chovatelským řádem F.C.I. tomuto klubovému Zápisnímu 

řádu nadřazen. Po této informaci výbor klubu odsouhlasil změnu názvu Chovatelského a 

zápisního řádu KCHHMO na Zápisní řád KCHHMO a provedl v něm s okamžitou platností 

tyto změny:  

- v odstavci I. Úvodní ustanovení, v bodu 1 se škrtá slovo chovatelským 

- v odstavci III. Chovní jedinci,  

v bodu 2. platí takto: Pro získání chovnosti musí pes i fena v den výstavy dosáhnout 

stáří 15 měsíců. 

v bodu 8. se škrtá při jarních svodech 

- v odstavci VI. Podmínky krytí, 

v bodu 3. platí takto: Po správně provedeném krytí se poskytnutý výkon psa 

považuje za dokonaný a tím vzniká předpoklad pro plnění smluvené náhrady za 

krytí. Tím se neposkytuje záruka zabřeznutí feny. Záleží na uvážení majitele psa, 

zda v případě nezabřeznutí feny poskytne příští krytí bezplatně, nebo část peněz 

za krytí feny vrátí. Takové ujednání musí být před krytím písemně uvedeno ve 

smlouvě o krytí. Dohodnuté právo na krytí zdarma zaniká zásadně úhynem psa, 

změnou majitele, nebo úhynem feny. Pokud se prokáže (vyšetřením spermatu), že 

pes byl v době krytí neplodný, vrátí se majiteli feny částka zaplacená za krytí. 

v bodu 4. se škrtá: nebo má majitel chovného psa za krytí nárok na zakoupení 

štěněte druhého výběru z vrhu 

 v bodu 5. se škrtá slovo hlavního 

- v odstavci VII. Vrhy, 

v bodu 2. se škrtá má možnost 

v bodu 4. se mění: Při odběru musí být stěňata nejméně 50 dní stará 

- v odstavci XII. Závěrečná ustanovení, se škrtá slovo chovatelského 

 



Chtěl bych zde však upozornit, že tyto změny nemusí ještě postihovat všechny problémy a 

nedostatky tohoto Zápisního řádu. Výbor se bude samozřejmě na svých dalších jednáních 

podle potřeby Zápisním řádem dále zabývat, tak aby mohl návrh jeho definitivní podoby 

předložit k projednání a schválení členské schůzi v roce 2007. 

 

Další schválenou změnou byl návrh předsedy klubu p. Dědoucha, aby byly rozděleny funkce 

jednatele a matrikáře do kterých byla konferencí schválena Zuzana Sedláková. Na funkci 

jednatele navrhl MVDr. Jaromíra Hlaváče a funkci matrikáře by nadále vykonávala Zuzana 

Sedláková. Návrh byl jednomyslně schválen. 

Výbor dále projednával složení chovatelské rady. 

 

Následujícím bodem bylo projednání stavu a počtu členské základny. Bylo konstatováno, že 

ještě dnes je řada členů, kteří nemají zaplacený členský příspěvek pro rok 2006. Chtěl bych 

tak požádat ty z Vás, kteří tuto informaci čtete a nemáte doposud zaplaceno, aby jste tak 

učinili co nejdříve. Členské příspěvky zasílejte poštovní poukázkou na adresu nového 

ekonoma klubu pana Jaroslava Sajbota. Členský příspěvek zůstává ve výši 200,- Kč. Výbor se 

bude tímto zaobírat na svém příštím jednání v červnu a pověřil matrikářku klubu, aby 

k tomuto termínu provedla podrobnou jmenovitou inventuru členské základny a aby tuto 

inventuru výboru předložila. Nemělo by se tak například v budoucnu stávat, aby zpravodaj 

dostali i členové,  kteří nemají zaplaceno. Jde i tady o peníze nás všech! 

 

Poradce chovu pro maďarské ohaře Pavel Navrátil informoval o zabezpečení výstav 

v Litoměřicích a v Náměšti na Hané. Na výstavě v Litoměřicích došlo ke změně rozhodčího, 

který bude posuzovat naše klubová plemena. Nepřijede rozhodčí z Chorvatska, který vážně 

onemocněl, ale pravděpodobně bude posuzovat pan Josef Němec. 

 

Startovné na klubovém Memoriálu Dr. Jiřího Michálka bude pro členy klubu 600,- Kč a pro 

nečleny 800,- Kč. Zároveň byli nominováni následující rozhodčí: p. Sajbot, Šafařík, Hruš, 

Bajer, Balog, Červenka, Prouza, Černý,Dr. Šimek. 

 

Dalším bodem jednání byl výcvikářem Miroslavem Šafaříkem přednesen upravený návrh 

podmínek chovnosti. Proběhla bohatá a ne zcela jednotná diskuse, se závěrem nechat tento 

bod otevřený a při dalších jednáních se k němu vrátit a dopracovat ho. Výcvikář klubu byl 

zároveň pověřen připravit na jednání příští výborové schůze písemný upřesněný návrh 

podmínek chovnosti. 

 

O klubových internetových stránkách bylo taktéž diskutováno. Náklady na jejich provozování 

činí 4.676,-Kč a měli byste se dočkat drobných úprav a větší informovanosti, čehož je tato 

zpráva a doufám i příští  zprávy důkazem. Odpovědnými za informace na našich 

internetových stránkách www.ohar.cz jsou Petra Bergerová, MVDr. Jaromír Hlaváč a Zuzana 

Sedláková. 

 

Klubový zpravodaj bude i nadále vycházet 1x ročně. Redakční uzávěrka je 31.10. 2006 a už 

teď bych chtěl požádat všechny ochotné přispěvatele , aby přišli se svou troškou do mlýna. 

Když nás bude víc, mohl by být obsah příštího zpravodaje ještě pestřejší a zároveň bychom 

mohli mít dobrý pocit , že jsme připravili společně nejen souhrn kvalitních informací, ale i 

dobré počteníčko. Zprávy, překlady ze zahraničního tisku,informace z výstav, z výcvikových 

táborů a podobně, ale i svoje zkušenosti, nebo příběhy můžete zaslat kterémukoliv členovi 

výboru, nebo dozorčí rady na adresy, či e-mailové adresy uvedené na našich stránkách u 

funkcionářů klubu. 

http://www.ohar.cz/


 

Byl schválen návrh pro místo a termín konání klubové členské schůze v roce 2007 –  

v Pelhřimově 3.3.2007. 

 

Příští schůze výboru se bude konat 30.6. 2006 v Pelhřimově. Máte-li nějaké podnětné 

návrhy, které by se týkaly činnosti klubu, podmínek chovnosti, výběrů do chovu atd., 

nebojte se je včas (před termínem konání výborové schůze) zaslat na moji adresu – 

pudelpointer.hlavac@seznam.cz, nebo kterémukoliv z funkcionářů klubu tak, aby 

mohly být zařazeny do programu jednání výborové schůze. 

 

 

P O Z O R       P O Z O R       P O Z O R        P O Z O R         P O Z O R        P O Z O R 

 

Důležité upozornění:  došlo ke změně termínu konání Memorialu Dr. Jiřího Michálka. 

Memorial se bude konat 26. a 27. 2006. 

mailto:pudelpointer.hlavac@seznam.cz


Zpráva z výborové schůze KCHHMO konaná 30.6. 2006 v Pelhřimově 

 

Na červnové schůzi výboru klubu byli navrženi a schváleni jako kontaktní osoby klubu pro 

ČMKU předseda klubu J. Dědouch a jednatel klubu MVDr. J. Hlaváč. Při pozdějším dotazu 

na ČMKU bylo zjištěno, že klub může mít pouze jednoho zástupce se kterým bude ČMKU 

komunikovat. Tím je tedy předseda klubu p. Josef Dědouch. 

Dalším bodem jednání byla inventura členské základny. Ekonom a matrikářka klubu provedli 

k 30.6. 2006 podrobnou inventuru členské základny, ze které vyplynulo, že v klubu je 

registrováno 529 členů, z nichž má členské příspěvky zaplaceno 339 členů a 190 členů nemá 

zaplacené členské příspěvky za rok 2006. Hlasováním 8 proti 3 bylo rozhodnuto, že je třeba ty 

kteří nemají zaplaceno upozornit na tuto skutečnost, ale i tak musí zaplatit znovu zápisné 

250,- Kč a členský příspěvek 200,- Kč. 

V dalším informoval poradce chovu Pavel Navrátil o speciální a klubové výstavě. Speciální 

výstava se konala 21.5. 2006 v Litoměřicích. Na výstavě posuzoval p. Dvořák. Zúčastnilo se 

jí 37 psů plemen našeho klubu. Klubová výstava se konala v Náměšti na Hané 10.6. 2006. 

Posuzoval Dr. Šimek a výstavy se zúčastnilo 51 psů plemen našeho klubu. P. Navrátil navrhl 

všem sponzorům, kteří se na výstavách podíleli zaslat děkovný dopis. Na závěr informoval o 

FT, který se konal pod hlavičkou KCHHMO 28.6. 2006 v Bruntále. FT se zúčastnilo 13 psů, 

z toho 4 psi členů našeho klubu. 

Ekonom klubu J. Sajbot informoval o přípravách Memoriálu Dr. Jiřího Michálka. Seznámil 

výbor se stavem zajištění memoriálu, o ubytování, stravování a dosavadních nákladech.  

V dalším seznámil výcvikář klubu M. Šafařík členy výboru s návrhem podmínek chovnosti, 

připomínky k tomuto návrhu mají členové výboru zaslat jemu do 20.8. 2006, aby se mohl 

návrh případně přepracovat, nebo ještě upravit. 

MVDr. F. Šimek informoval výbor  o dosavadním počtu nakrytých fen a počtu vrhů u  

plemen NDO a PP v roce 2006. Dále přednesl žádost p. Jiřího Hrbka o krytí feny PP na 

Slovensku psem na registr. Žádost byla schválena. 

Člen výboru V. Prouza informoval o tom, že jeho pes NDO Viktor ze Supího koše je plodný a 

je po něm vrh štěňat. Dále informoval o zajištění termínu a revírů pro MJS 21. – 23.9 2007 

v Náchodě. V dalším nabídl možnost uspořádání několikadenního výcvikového pobytu pro 

členy našeho klubu v roce 2007 v Náchodě, zaměřeného na přípravu ohařů na LZ. 

M. Škrdlík informoval o výcvikovém táboře p. Štěpána Horáka. Byl schválen návrh umožnit 

p. Horákovi inzerci ve zpravodaji a po dodání podkladů je možné jednat o spolupráci mezi 

klubem a p. Horákem při organizování dalších výcvikových táborů. 

 

 

 



Zpráva z výborové schůze KCHHMO konané 25.8. 2006 v Šilhéřovicích 

 

Výborová schůze se konala před slavnostním zahájením a rozlosováním MJM, byla proto 

krátká a stručná. 

P. Navrátil informoval o plánovaných termínech výstav našeho klubu v roce 2007. Speciální 

výstava by se měla konat 12.5. 2007 ve Slavkově u Brna a Klubová výstava 20.5. 2007 

v Litoměřicích. 

Dále P. Navrátil informoval o situaci v chovu plemen MO v roce 2006. Prozatím vydal 36 

doporučení ke krytí, 31 fen bylo nakryto, narozeno je zatím 21 vrhů se 133 štěňaty. 

MVDr. F. Šimek informoval o situaci v chovu PP. V současné době působí v chovu PP 9 fen,  

1 pes narozený v roce 2004, 1 pes narozený v roce 1999, 4 psi narození v roce 1996 a několik 

starších. V roce 2006 byly zatím 23 vrhy PP. 

Výcvikář klubu M. Šafařík informoval o došlých připomínkám k návrhu podmínek chovnosti. 

Navrhl, aby návrh podmínek chovnosti byl zveřejněn ve zpravodaji, aby se s ním mohla 

seznámit členská základna. 

Termín pro pořádání MJS 21. – 23.9. 2007 v Náchodě platí. Dále P. Navrátil připraví termíny 

dalších zkoušek pořádaných pod hlavičkou klubu a tyto zašle výcvikáři M. Šafaříkovi, tak aby 

je mohl nahlásit do 31.10. 2006 na ČMMJ v Praze. 

Dr. Šimek zdůraznil, že je třeba připravit směrnice pro výběry do chovu.  

 



Zpráva z výborové schůze KCHHMO konané 13.10. 2006 v Pelhřimově 

 

 

Předseda klubu J. Dědouch zhodnotil MJM v Šilheřovicích a ekonom klubu seznámil 

přítomné s vyúčtováním této akce. Celkové náklady činily přibližně 150.000 Kč, z toho se 

klub podílel částkou 30.000 Kč. Dále ekonom klubu informoval o stavu finančních prostředků 

klubu a o možnosti od 1.1. 2007 platby pro klub provádět bezhotovostním způsobem. Způsob 

jak bezhotovostně platit bude uveden a popsán ve zpravodaji.Vzhledem k tomu, že zřejmě od 

roku 2008 budou muset i organizace vést alespoň zjednodušené podvojné účetnictví, navrhl J. 

Sajbot zakoupit již nyní program OK Base One. Návrh byl schválen. 

P. Navrátil seznámil výbor s vyúčtováním podzimního FT, který se konal  13. – 15. 2006 

v Bruntále. Dále přednesl návrh plánu zkoušek pořádaných pod hlavičkou klubu v Bruntále. 

Jedná se o tyto zkoušky: ZV 8.5. 2007, PZ 28.9. 2007, jarní FT 24. – 29.4. 2007, podzimní FT 

11. – 16. 9. 2007. Návrh byl schválen. Dále informoval o účasti dvou členů našeho klubu na 

Mistrovství světa ohařů v Itálii ve dnech 6. – 9. 10. 2006. Byli to pan Zoubek a pan Indra, 

kteří tak reprezentovali i KCHHMO. Přitom pan Indra  obstál s MO v soutěži Sv. Huberta do 

6. místa.Výbor klubu projednal a schválil každému příspěvek na cestu a za reprezentaci klubu 

částku 5.000 Kč.  

Předseda klubu J. Dědouch navrhl uspořádat speciální výstavu klubu v roce 2008 pod záštitou 

OMS Pelhřimov v Lukavci. Návrh byl přijat. 

Dr. Hlaváč přednesl předběžný návrh Směrnice pro výběry do chovu. Tento návrh bude 

zveřejněn ve zpravodaji a přednesen, popř. upraven na VČS v Třebíči. 

Dr. Šimek navrhl uvádět na doporučeních ke krytí dobu jejich platnosti ne na kalendářní rok, 

ale na dobu 12 měsíců. Návrh byl schválen. 

P. Navrátil navrhl vyřadit z chovu psy a feny nečlenů klubu. Návrh byl schválen 

Náklad zpravodaje byl určen na počet 500 ks.  

David Trnka byl pověřen založením a vedením kroniky KCHHMO.  

Na závěr schůze seznámil předseda klubu J. Dědouch s došlou poštou. Jednalo se o návrh 

využívání zápisů a karet při výběrech do chovu a dále dopis k problematice sledování gen. 

podmíněných chorob v chovu. Oba dopisy byly projednány a předseda klubu na ně odpoví. 

 

 

 


