
 Zápis z výborové schůze KCHHMO – 8.1.2016, Domašov u Brna 

Účastníci:  Z.Veselá, M.Blažek, J. Kopřiva, R. Duda, L.Svobodová, MVDr.Šimek, S.Lepičová, 

M.Škrdlík, P.Novotný 

Omluveni: V.Prouza, Š.Horák, J.Sajbot 

 

Místopředseda přivítal účastníky. Z pověření předsedy klubu bude řídit dnešní schůzi výboru. 

Navrhuje začít zprávou DR, neboť předseda DR musí opustit schůzi výboru z pracovních 

důvodů. 

 

1. Zpráva DR 

Kontrola hospodaření – domluveno na schůzi výboru, ale ekonom klubu 

nepřítomen z rodinných důvodů, kontrola odložena na 23.1.2016. Zprávu DR do 

zpravodaje dodá do 25.1.2016. Redakční rada bere na vědomí.  

ČS v Domašově zajištěna zde v areálu restaurace U Němců. Rezervace pro 120 

osob. Zajistí i ozvučení a plátno.  

Předává jednatelce přístupová hesla k webu www.ohar.cz. Doména bude 

převedena z vlastnictví společnosti Brněnka do vlastnictví KCHHMO. Brněnka 

přenechá doménu klubu darem. Zajistí jednatelka ve spolupráci s M.Škrdlíkem.  

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

M.Blažek – výcvikář přečetl návrh obsahu smlouvy s KCHČF. Výbor schvaluje a 

ukládá výcvikáři do konce týdne předložit finální písemný návrh plného znění 

smlouvy ke schválení výboru. Po schválení výborem bude smlouva předložena 

KCHČF – termín předložení do konce ledna.   

M.Blažek zaslal děkovné dopisy za MJS na OMS, MS a obci Chlumčany 

Maximální počet psů na ZV – dle MVDr.Šimka OMS Prachatice počet psů na ZV 

nelimituje. Za minimum považuje 6 psů, aby bylo možné zadat CACT. V 

propozicích je zároveň chyba v ceně – 100Kč pro členy a 200Kč pro nečleny. Dle 

M.Blažka OMS původně trval na počtu 10 psů, nyní souhlasí s počtem 6 psů. V 

propozicích je chybně startovné, sraz a chybí info střelec/nestřelec. Výcvikář dodá 

propozice na ZV do konce ledna pro zveřejnění ve Zpravodaji. OMS se dotazoval, 

dokdy bude zaslán příspěvek KCHHMO. Dle rozhodnutí výboru bude příspěvek 

zaslán do konce března. Zajistí ekonom.  

Zpráva z MJS stále není, jakož ani fotky. Dle informace od M.Blažka bude z OMS 

zasláno dnes.  

  

 

 

http://www.ohar.cz/


 

Zpravodaj 

Zprávy do zpravodaje budou zaslány do 10.1. Zpravodaj obdrží členové nejdéle měsíc 

před ČS.  

Za Osobnost KCHHMO schvaluje výbor předsedu p.Václava Prouzu. Rozhovor s ním 

provede členka klubu pí.Hana Svobodová (předjednáno).  

 

Návrh předsedy klubu na čestné uznání – p. Jan Bezděk. 

P. Škrdlík navrhuje vytvoření pamětního listu pro p. Němce (Penzion Domašov). 

Výbor jednomyslně schvaule oba návrhy. 

 

Veškeré diplomy (Pes roku, Fena roku, vůdcovské odznaky) zajistí redakční rada.  

 

M.Blažek – tabulek přišlo pouze asi 80 a to pouze od MOK. I přesto, že kontaktoval 

jak všechny OMS, tak ČMKJ. Dr.Šimek – výcvikář by měl zveřejnit výsledky, které má k 

dispozici, ale měl by ve zprávě zdůvodnit, proč jsou nekompletní a chybné. Totéž se 

zvolením Psa roku – klub neměl podklady a nevěděl o feně NDO se špičkovými 

výsledky na VZ. L.Svobodová – se Psem roku souhlasí, tabulky by v tomto rozměru 

nezveřejňovala. P.Novotný – je spíš nutné najít cestu, jak dát dohromady kompletní 

výsledky. Výsledky jsou zaslány na ČMKJ, ale ČMKJ je nedodává. MVDr.Šimek si bere 

úkol a zkontaktuje ČMKJ. Bude informovat výbor do týdne o situaci.  

Výbor rozdhodl následovně - výsledky, které jsou nyní k dispozici, nebudou ve 

Zpravodaji uvedeny. Budou zveřejněny na webu až po jejich zkompletování. Výcvikář 

vysvětlí ve zprávě.  

 

 

  

Zprávy funkcionářů klubu 

 

a) Jednatelka 

Je nutné určit termíny VDCH. Výbor schvaluje: 

19.3. při ČS – provede MVDr.Šimek, R.Duda a S.Lepičová, zájemci se musí přihlásit 

poradcům do 10.3., pak bude dle počtu rozhodnuto, zda bude provedem před ČS 

či po ČS. Informace bude uvedená ve Zpravodaji a na webu. VDCH bude proveden 

dle aktuálně platných pravidel, bez ohledu na případné změny na ČS. 

7.5. při ZV 

25.6. při SV 

6.8. při KV 

9.9. Při MJM 

Při podzimní MVP v Praze  

 



Klubový web – po oslovení několika tvůrců webu předkládá jednatelka návrh na 

web v redakčním systému Wordpress. Cena do 20 000Kč. Jednatelka do týdne 

předloží návrh smlouvy s tvůrcem výboru klubu. Výbor jednomyslně schvaluje. 

 

 

b) Poradce MO  

V roce 2015 prošlo jarními svody 91 MOK – 50 psů, 41 fen 

VDCH byly pořádány v rámci klubových akcí a vyšli jsme opět vstříc zájemcům na 

MVP v Praze Letňanech. Výběry prošlo 24 psů a 36 fen MOK, 2 psi a 2 feny MOD, 1 

fena frízského ohaře. Tři feny a jeden pes MOK nebyli vybráni. 

V 54 vrzích se narodilo 395 štěňat – 203 psů, 195 fen. U MOD máme 3 vrhy – 13 

psů a 8 fen. Nově uchovněná a jediná fena frízského ohaře byla nakryta. 

Celkově máme v roce 2015 narozeno 21 nadpočetných štěňat. Přehled je zasílán 

ekonomovi klubu. 

  
c) Poradce HO 

SHS: 6.12. vrh v CHS z Vracovských vinohradů 8 štěňat - 5 psů, 3 feny. 

PP: 4.12. nakryta fena Aida od Malého jezírka v Rakousku psem Gerry vom Maria-

Theresia Schlossl; vydáno doporučení ke krytí na fenu Ora ze Stražištských lesů. 

NDO: vydáno 5 doporučení ke krytí, 1 náhradní. Nakryty 4 feny, 4.12.Zita Těšnice x 

Car od Netušílka, 20.12. Eny ze Žamberských vrchů x Jar z Plzínů, 24.12. Irma od 

Oskavy x Laky z Fančali, 29.12. Kira Patrick Haus x Ajax III Bockenhagen (Srbsko), 

5.1.2016 Kony z Plzínů x Balu v.d. Reiterstad. 

 

 

d) Výcvikář  

Viz sekce Zpravodaj výše.  

 

 

e) Zpráva ekonoma (zaslána e-mailem a přečtena v zastoupení) 

Pokladna: 10.488Kč 
PS běžný účet: 80.437Kč 
PS ter. účet: 50.000Kč 
Fio běžný účet: 497.826Kč 
Fio ter. účet: 101.206Kč 
Celkem: 739.957,- Kč. 
 
Uhrazená všechna nahlášená nadpočetná štěňata, uhrazen 1 x příspěvek pro 
málopočetné plemeno, 2 x příspěvek na reprezentaci.  
 
 

http://4.12.na/
http://4.12.zita/


Noví členové ke schválení: 
Ing. Šedová Jana, Okrajová 1284, 735 41 Petřvald 
Jánová Hana, Na Račanech 710, 252 41 Dolní Břežany 
Košťál Jiří, Šedivá Hora 65, 549 31 Hronov 
Dočkalíková Monika, Doubí 14/188, 751 24 Přerov – Vinary 
Gabauerová Jana, Šumavské Hoštice 25, 384 71 Šumavské Hoštice 
Pošívalová Martina, Kroulova 3018/8, 143 00 Praha 4 
Výbor jednomyslně schvaluje.  

 

Došlá pošta 

Dopis pí.Chrobákové – výbor rozhoduje, že dopis pí.Chrobákové bude předán k 

řešení DR. PCH MOK také předá veškeré podklady.  

 

 

Příprava ČS 

Datum, místo – viz zpráva DR 

 

Členem každé komise bude alespoň 1 člen výboru. 

Mandátová komise – J.Sajbot 

Návrhová komise – Z.Veselá 

Volební komise – ?  

Pracovní předsednictvo – výbor KCHHMO 

V případě zdravotní nezpůsobilosti předsedy klubu bude schůzi řídit místopředseda.  

 

Informace ve Zpravodaji – členové klubu mají právo navrhnout kandidáty do výboru. 

Vytvoří se kandidátka, kam se pak doplní návrhy z plény. Kandidáti se musí osobně 

zúčastnit ČS. Návrhy na kandidáty do výboru a DR budou zasílány jednatelce klubu a 

předsedovi DR.  

 

Jednatelka ověří otázku uznávání plné moci. 

 

Různé  

a) Poradkyně chovu MO – na webu jsou uvedeni staří chovní psi. Výbor rozhoduje, 

že psi starší 12 let nebudou uvedeni v seznamu chovných jedinců na klubovém 

webu. Psi stále můžou být doporučování ke krytí na vyžádání chovatele.  

 

b)  PCH MOK – problém se 4 vrhy psa za rok. Vhodnější by byla 4 krytí s možností 

nových doporučení. Výbor je nejednotný. PCH může předložit na ČS.  



 

c) Na ČS bude připraven návrh stanov ke schválení, v souladu s přechozím 

rozhodnutím výboru zajistí jednatelka. Návrh předloží výboru do konce února.   

 

d) Jednatelka navrhuje pořízení tiskárny pro poradce chovu a povolení zasílání 

veškeré dokumentace k chovu e-mailem. Oba poradci chovu nesouhlasí 

s možností zasílání dokumentů k uchovnění elektronicky (důvody – PP je stejně 

třeba poslat poštou, vytisknuté kopie mohou být nečitelné). Dle poradkyně MO je 

možné zasílat žádosti o kryté e-mailem, ale dokumenty k uchovnění požaduje 

fyzicky poštou. Otázku pořízení tiskárny poradcům chovu vyřeší příští výbor.   

 

e) Žádost o výjimku L.Svobodové – odročeno. L.Svobodová zašle znovu celému 

výboru. 

 

 

Unsesení jednomyslně přijato.  

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 


