
Zápis z výborové schůze KCHHMO – 6.1.2012, Ostrovačice u Brna 

 

Přítomni:    M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, , P. Navrátil, V. Prouza, J. Sajbot, L. Svobodová, za 

DR M. Škrdlík  

Omluveni:  S. Lepičová 

Nepřítomni: MVDr. F. Šimek 

 

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen. 

 

3. Zprávy funcionářů 

a) Zpráva jednatelky L. Svobodové 

Proběhlo internetové hlasování – Vůdce roku, Osobnost KCHHMO. Zvoleni p. Pavel 

Blaška a p. Josef Dědouch. Nicméně opět problém s komunikací, je nutné lépe 

komunikovat e-mailem, na schůzích není čas vše projednat. 

Webové stránky – špatná komunikace s webmasterem. Nutné opakované urgence, nyní 

již několik měsíců čekáme na požadované úpravy (urgováno opakovaně, bez reakce). 

Reaguje M. Škrdlík – je třeba zasílat žádosti i jemu, on s webmasterem dojedná.  

Dále dotazy členů na možnost placené dlouhodobé inzerce na klubovém webu 

(internetové obchody, apod.). Dobrá možnost dalšího přivýdělku pro klub. Výbor hodnotí 

návrh kladně, ale je třeba domyslet praktické provedení. 

Přehled vrhů z ČMKJ – ČMKJ zasílá jedno CD s přehledem vrhů. Důležité pro poradce a do 

zpravodaje, příp. na webové stránky, mezinárodní databáze. Návrh – posílat CD na 

adresu jednatele, ten přepošle poradcům. Výbor návrh schvaluje. 

Zákupy 2012 – výstava dohodnutá s KKO a KDO, i se Zámkem. Platí datum 11.8.2012. 

KCHHMO pořádá výstavu klubovou. Návrh rozhodčích – W. Burski (PL) pro MOK, pro 

hrubosrsté ohaře musí být společný rozhodčí s KDO, probíhá jednání se zástupci klubu. 

Výbor schvaluje návrh rozhodčího pro MOK s připomínkou, že zahraniční rozhodčí 

nemůže dělat výběry do chovu. Bylo by neekonomické, aby kvůli VDCH jel do Zákup 

některý z klubových rozhodčích, o zastřešení VDCH bude požádán Ing. V. Vlasák. 

Zpravodaj – v přípravě. Uzávěrka pro členy výboru je 15.1.2012. Předpokládané vydání 

v polovině února. Velké množství inzerce – do budoucna bude nutné zvýšit její cenu. 

 

b) Zpráva výcvikáře M. Blažka 

Kompletní zpráva bude ve zpravodaji, ale vyzdvihuje fakt, že v letošním roce hodně 

zástupců KCHHMO výborně uspělo na VZ. 

Je nutno dořešit, kde budou pořádány klubové LZ. 

 

c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové (přečtena L. Svobodovou) 

Kompletní zpráva o chovu MOK a MOD za rok 2011, včetně přehledu vrhů a seznamu 

chovných jedinců, bude ve zpravodaji.  



15 nadpočetných štěňat. Jmenovitý seznam byl průběžně doplňován a pro kontrolu 

zasílán J. Sajbotovi. 

Seznam stávajících chovných psů a fen na webových stránkách zkontrolován a doplněn. 

Nově uchovnění jedinci jsou na stránky uváděni průběžně – kladné ohlasy od členů. 

Žádost o dodání dalších materiálů k chovu – hlavně výsledky vyšetření DKK z předchozích 

let. 

Rtg DKK u MOK: Poradkyně chovu ve své zprávě otevřela otázku DKK u MOK. Výbor o 

problematice diskutoval. Konference KCHHMO 2011 uložila výboru dopracovat a předložit 

ČS návrh na zpřísnění podmínek u MOK a taktéž zabývat se návrhem RNDr. Staňkové na 

zrušení monitoringu (viz „Usnesení Konference KCHHMO, konané dne 19.3.2011 

v Ostrovačicích“). Návrh RNDr. Staňkové výbor jednomyslně zamítá. Výbor schvaluje návrh 

na vyřazení jedinců se stupněm DKK 3 z chovu, tento návrh bude uveřejněn ve zpravodaji 

a předložen ČS ke schválení. Formálně návrh pro uveřejnění ve zpravodaji dopracují 

S. Lepičová a L. Svobodová.  

 

d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy 

Kompletní zpráva o chovu MOK a MOD za rok 2011, včetně přehledu vrhů a seznamu 

chovných jedinců, bude ve zpravodaji. 

Lysivost u NDO: Konference KCHHMO 2011 uložila výboru zabývat se otázkou lysivosti u 

NDO (viz „Usnesení Konference KCHHMO, konané dne 19.3.2011 v Ostrovačicích“). 

Poradce chovu zpracuje do zpravodaje přehled kroků, které byly v souvislostí s lysivostí 

učiněny, zhodnotí a příp. navrhne další kroky. 

 

e) Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota 

K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 536 690Kč a v pokladně 13 157Kč (celkem 

tedy 549 847Kč). 

Noví členové klubu: Hegrová L., Hušková H., Knížek J., Kopřivová A., Kotalová K., Koutný L., 

Labudová L., Netíková H., Práchenský M., Rašková T., Smutný P., Vršecký J., Wallnerová P. 

Došly 3 žádosti o příspěvek za reprezentaci – Lukáš Jordán (MAM), 2x P. Zoubek (Europa 

Cup a MS v lovu s ohaři). Nikdo další o příspěvek nepožádal, i přesto, že členové články do 

zpravodaje zaslali. Výbor schvaluje příspěvek 5000Kč L. Jordánovi a 5000Kč P. Zoubkovi za 

Europa Cup. Na MS fena P. Zoubka neuspěla, proto nemá na příspěvek nárok. 

Návrh – mezi čestné členy automaticky zařadit členy, kteří přesáhnou 70let věku. Výbor 

jednomyslně schvaluje. 

 

f) Zpráva předsedy DR 

Od minulého jednání výboru na DR žádný podnět nepřišel.  

DR se sejde do 10 dnů. 

Předseda DR již podruhé výbor upozorňuje, že nemá informace, které se komunikují se 

členy výboru (mimo schůzi výboru klubu) a tím je DR odříznuta od této detailnější (avšak 

velmi důležité) komunikace, která pak souvisí i s další problematikou. 

 

 

 

 



g) Zpráva předsedy V. Prouzy 

Z ČMKU došlo potvrzení klubové i speciální výstavy.  

Po problémech v loňském roce je zřejmé, že musí být určena osoba zodpovědná za dodání 

materiálů z klubových výstav na ČMKU atd. – výbor pověřuje L. Svobodovou. Pro SV 2012 

musí být vykomunikováno s pořadateli oblastní výstavy. 

Ing. Indra odstupuje z funkce člena výboru KCHHMO a člena redakční rady. Výbor bere na 

vědomí a jednomyslně odmítá možnost kooptace 11.člena. 

Komunikace s K. Kolářem ohledně možnosti uspořádání Evropského poháru MOK v ČR. 

Žádost p. Radima Fialy o rozšíření aprobace na klubová plemena. P. Fiala nemá zkušenosti 

s žádným plemenem ohařů, proto výbor KCHHMO nedoporučuje rozšíření jeho aprobace 

na plemena klubu. V tomto duchu odpoví p. Fialovi předseda klubu. 

      

4. Pes/fena roku  

Poradci chovu předložili následující návrhy: 

Pes roku MOK – Arky z Hanačova (vítěz MJS) 

Fena roku MOK – Alerta Boglarca (výstavní úspěchy) 

Pes roku MOD – neudělen 

Fena roku MOD – Zala Zöldmáli (vítězka Evropského poháru MO) 

Pes roku NDO – Kid od Letu (zkouškové úspěchy) 

Fena roku NDO – Ela ze Žďárských luk (zkouškové úspěchy) 

Pes roku PP – Ibal ze Stražišťských lesů (zkouškové úspěchy) 

Fena roku PP – neudělena 

Výbor schvaluje návrhy.  

 

5. Příprava členské schůze  

Členům byla rozeslána pozvánka v rámci novoročního přání. ČS se koná 31.3.2012 

v Pitkovické hospodě, Žampionová 25, Praha 10 – Pitkovice (poblíž dálnice na Brno), začátek 

v 10h. Schůze výboru ve stejných prostorách v pátek, ubytování pro výbor z pátku na sobotu 

bude zajištěno. 

Návrh programu: 

1. Zahájení, volba řídícího schůze, zapisovatele, návrhové a mandátové komise, skrutátorů, 

schválení programu 

2. Volba pracovního předsednictva 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zprávy o činnosti klubu na rok 2011 – zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu,  

výcvikáře, ekonoma a matrikáře 

5. Zpráva dozorčí rady 

6. Návrh plánu činnosti klubu na rok 2012 

7. Schválení finančního hospodaření na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 

8. Předložení návrhu úprav stanov ke schválení 

9. Předložení návrhu rtg DKK u plemene MOK 

10. Různé 

11. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení ČS 

12. Závěr schůze 



 

6. Různé návrhy 

 

a) P. Navrátil – KCHHMO má navrhnout rozhodčí na Evropskou výstavu 2014 a k ní 

přidruženou Národní výstavu. P. Navrátil navrhuje sebe jako rozhodčího pro EV a 

H. Dvořákovou jako rozhodčí pro NV.  

Po krátké diskuzi výbor hlasuje o návrhu P. Navrátila – 5 pro, návrh přijat. P. Navrátil 

předloží návrh rozhodčích (EV – P. Navrátil, NV – H. Dvořáková) ČMKU. 

 

b) V. Prouza – došlá pošta od členek klubu A. Horákové a M. Slabové – požadují častější 

pořádání VDCH. Výbor o problematice VDCH, včetně otázky četnosti výběrů, mnohokrát 

diskutoval již v minulosti. Otevřena nová diskuze, na jejímž základě se dochází k vytvoření 

závazných a konečných „Pravidel pro pořádání výběrů do chovu“. Výbor tato pravidla 

schvaluje, budou uveřejněna na klubovém webu a ve zpravodaji. 

 

c) Zpravodaj je nutno poslat i zahraničním klubům. Kontakty na kluby hrubosrstých ohařů 

zajistí R. Duda a M. Blažek a zašlou je redakční radě. Kontakty na kluby MO zajistí 

L. Svobodová. 

 

d) Výbor navyšuje poplatek na KV a SV o 100Kč – 600Kč za prvního psa, 500Kč za druhého 

psa, člen klubu má slevu 100Kč na každého psa. 

 

e) J.Sajbot – návrh na zvýšení odměny za posuzování rozhodčích z výkonu na klubových 

zkouškách – 500Kč/den posuzování (700Kč/den pro vrchního rozhodčího). Výbor 

jednomyslně schvaluje. 

 

f) V. Prouza – na příští schůzi výboru předloží výcvikář návrh rozhodčích na MJM ke 

schválení výborem klubu. 

 

g) Řešena problematika MJM. Memoriál musí mít schválený statut. Návrh – MJM si zachová 

titul CACIT a převezme limitní známky pro polní a vodní práci z MKP. Výcvikář do příští 

schůze připraví návrh statutu pro schválení ČMKJ, a to pro oba klubové memoriály (MJM, 

MJS).  

 

h) Výbor se zabýval otázkou stanov: do stanov bude doplněno umožnění chovu nečlenům 

klubu, formulace „zpravodaj nejméně jednou ročně“, definice statutárních zástupců 

(předseda, místopředseda, jednatel), sídlem klubu je adresa předsedy klubu. Stanovy 

budou předloženy členům ke schválení na ČS v březnu. 

 

i) Výbor se zabýval problematikou nových ZŘ. Z členů se nikdo k problematice nevyjádřil, 

ačkoliv byli vyzváni (viz zápis ze schůze výboru ze dne 10.6.2011). L. Svobodová zpracuje 

připomínky vznesené na výborové schůzi a rozešle členům výboru e-mailem k doplnění, 

následně se návrh odešle na ČMKJ. 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka  



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 30.3.2012, Praha 10 – Pitkovice 

 

Přítomni:    M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, V. Prouza, J. Sajbot, S. Lepičová, L. Svobodová, za DR 

MVDr. J. Dvořák  

Omluveni:  MVDr. F. Šimek, Š.Horák 

Nepřítomni: P.Navrátil 

 

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen. 

 

3. Zprávy funcionářů 

a) Zpráva jednatelky L. Svobodové 

i) Podle vyjádření pí. Vladimíry Tiché je možné v případě věku rozhodčího udělit 

výjimku. Rozhodnutí zůstává na pí. S. Lepičové, zdali má zájem se stát rozhodčím 

z exteriéru. Výbor klubu by to považoval za žádoucí. S. Lepičová souhlasí a pokusí se 

splnit stanovené podmínky.   

 

ii) Zákupy 2012 – delegaci přijali W.Burski pro MOK, P.Buba pro HO a dlouhosrsté ohaře, 

W.Casper pro NKO. 

 

iii) Zákupy 2013 – s KKO a KDO, ostatní kluby odmítly nebo se nevyjádřily. Termín 10.8.  

 

iv) Návrhy nových ZŘ  

Problém s komunikací v rámci výboru i s ČMMJ, návrh jsme dle předsedy KK zaslali 

pozdě, ale náš klub nebyl upozorněn na změnu termínu.  

Kluby mají být znovu osloveny, nahlášeny aktuální adresy, snad to již bude v pořádku. 

Zprávu jsme nedostali ani z ČMKU o posunutí termínu pro nahlašování klubových 

výstav na 15. 8., také nahlášeny aktuální adresy (již nejméně podruhé). 

 

v) KCHHMO má možnost se zapojit do projektu mezinárodní databáze rodokmenů 

maďarských ohařů. Výbor klubu schvaluje. Do databáze je možné automaticky 

přidávat základní údaje o psech (jméno, ČLP, výsledky poskytnuté klubu), ke 

zveřejnění kontaktu na majitele je třeba souhlas majitele.  

 

b) Zpráva výcvikáře M. Blažka 

Ing. Z. Veselá dodala podklady pro udělení bronzového vůdcovského odznaku. Odznak jí 

bude předán na zítřejší ČS. Na žádost a za poplatek byl zaslán náhradní odznak  

P. Mičulkové (ztráta). 

Návrh rozhodčích na MJM: pp. Šafařík, Černý, Prouza, Hlaváč, Blažek, Strnad, Uchytil ml., 

Ulhozer (SRN), Šiška (SK). Výcvikář do konce dubna osloví druhého rozhodčího z SK od 

MO. 

Pozdní zaslání soudcovských tabulek z OMSů – stále přicházejí. 



Existuje Mezinárodní klub NDO – oslovit. 

Výcvikář předkládá statuty klubových memoriálů. Statut MJS v pořádku, statut MJM bude 

dopracován po konzultaci s ČMMJ/ČMKJ. MJM bude pořádán jako soutěž v polní a vodní 

práci se zadáním titulů CACT a CACIT, podle vlastních tabulek a limitních známek podle 

MKP (tzn. již se nebude dále jednat o PZ+SZVP, ale o jednu zkoušku s popisem disciplín 

podle platného ZŘ a s vlastní tabulkou). 

Výcvikář do konce dubna zašle návrh statutu MJM a návrh rozhodčích pro letošní MJM. 

 

c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové  

Od začátku roku vydáno 17 krycích listů, narozeno 9 vrhů, z toho 30 fen a 23 psů, 

1 nadpočetné štěně. 

2 nově uchovněné feny MOD, jeden chovný pes MOD uhynul. 

2 nově uchovněné feny MOK, jedna vyřazena pro věk. 

Dohodnout s MVDr.Pepříkem, aby poslal i výsledky DKK z minulých let. 

Majitelé chovných psů nedoplňují informace a pak si stěžují, že jejich pes nekryje. 

Nejsou kontakty na majitele chovných fen. Je třeba mít i telefonní číslo či e-mail pro 

rychlou komunikaci s majiteli v případě potřeby. Údaje chybí i ekonomovi. Výbor klubu 

rozhodl, že k dokladům požadovaným pro uchovnění psa i feny bude doplněn telefon 

nebo e-mail jako povinný údaj. 

Každý člen klubu v přihlášce podepisuje následující: „Souhlasím i s případným zveřejněním 

svého jména, adresy bydliště, čísla telefonu, názvu mé chovatelské stanice, i příp. 

gratulace s uvedením výročí mého narození ve Zpravodaji klubu. Souhlasím i s poskytnutím 

svého jména a adresy případným zájemcům o štěňata.“ Klub má tedy pravomoc uvedené 

údaje zveřejnit. Do seznamu chovných fen budou doplněny kontaktní údaje. V případě, že 

si majitel chovného psa či feny zveřejnění údajů nepřeje, musí sám toto oznámit 

ekonomovi, poradcům chovu a redakční radě. 

 

d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy 

Zpráva bude přednesena na ČS. 

Přislíbeny ceny na MJM – 1 daněk a 2 mufloni II.věk.tř. – a na LZ – 1 daněk II.věk.tř. 

 

e) Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota 

22 zaplacených krytí. 

Pouze 240 členů má zaplacený členský poplatek na rok 2012 (o 100 méně než v 2011). 

K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 519 388Kč a v pokladně 35 485Kč (celkem 

tedy 554 873Kč). 

P. Jiří Hrbek podal žádost o příspěvek na chov málopočetného plemene PP. Příspěvek 

schválen. 

Noví členové klubu:  Ščuglíková Barbora, MUDr.Říhová Petra, Král Antonín, Ing. Bourek 

František, Raab Lubomír, Tučímová Jana, MUDr. Heineková Ivona, Tihlařík Vojtěch, 

PHDr. Kopárková Monika, Profant Petr, Vacek Jan, Svoboda Radek, MVDr. Srnec Robert, 

Kučera Radek, Hiclová Yvona, Navarová Alena.  

 

 

 



f) Zpráva předsedy DR – v zastoupení přednáší člen DR MVDr.Jiří Dvořák  

Zpráva o činnosti DR je ve zpravodaji. 

V zápisu ze schůzí výboru by mělo být zřetelné, co je usnesení – jeho plnění má DR 

hodnotit. 

 

g) Zpráva předsedy V. Prouzy 

Zaslána žádost Ing. Ivany Roubalové o rozšíření aprobace na rozhodčího z exteriéru pro 

MOK. Výbor žádost zamítá z důvodu nedostatečné zkušenosti žadatelky s plemeny ohařů. 

      

4. Zpravodaj 

Hodnocen kladně. 

Celková cena 30 000Kč.  

Přílišné množství inzerce, její cena ani nepokryje náklady, pro příští rok je ji nutné zdražit. 

Zároveň je nutné omezit délku textu pro příspěvky členů. K dořešení v průběhu roku.  

 

 

5. Plán výborových schůzí pro rok 2012  

8. 6. 2012 – Náměšť na Hané (při SV) 

7. 9. 2012 – při MJM,  

16. 11. 2012 – Ostrovačice u Brna 

18. 1. 2013 – Ostrovačice u Brna 

 

6. Příprava členské schůze  

Návrh programu: 

1. Zahájení schůze, schválení programu  

2. Volba řídícího schůze – návrh: předseda V. Prouza 

3. Volba zapisovatele – návrh: jednatelka L. Svobodová 

4. Volba návrhové komise – návrh: S. Lepičová, M. Šafařík, Z. Veselá  

5. Volba mandátové komise – návrh: J. Sajbot + 2 členové z pléna  

6. Volba pracovního předsednictva – návrh: přítomní členové výboru KCHHMO 

7. Zpráva mandátové komise 

8. Zprávy o činnosti klubu na rok 2011 

a) Zpráva předsedy V. Prouzy 

b) Zpráva jednatelky L. Svobodové 

c) Zpráva poradkyně chovu MOK a MOD S. Lepičové 

d) Zpráva poradce chovu NDO, PP a SHO R.Dudy 

e) Zpráva  výcvikáře M. Blažka 

f) Zpráva  ekonoma a matrikáře J. Sajbota 

9. Zpráva dozorčí rady 

10. Návrh plánu činnosti klubu na rok 2012  

11. Schválení finančního hospodaření na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 

12. Předložení návrhu úprav stanov ke schválení 

13. Předložení návrhu rtg DKK u plemene MOK  

14. Předání klubových ocenění 



15. Různé 

16. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení ČS 

17. Závěr schůze 

Další:  

Jsou připraveny diplomy pro oceněné tituly Pes a fena roku/Vůdce roku. 

Ubytování zajištěno pro 8 osob, cena asi 5000Kč vč. snídaně. 

Na ČS budou v souladu s platnou legislativou uznávány plné moci. 

 

 

7. Plán výstav 2013 

Speciální výstava v Zákupech – 10. 8. 2013 s KKO a KDO.  

Klubová výstava – Horka nad Moravou. Navržený termín 4.-5. 5. 2013 nebude ČMKU 

povolen, neboť v tomto termínu je MVP Praha. Nutno zvolit náhradní termín (neprodleně 

zjistí Š. Horák). 

Vzhledem k 20-letému výročí klubu v roce 2013 by bylo možné/vhodné uspořádat větší akci. 

Areál Horky nad Moravou poskytuje možnosti ubytování a pořádání zkoušek. Například by 

bylo možné uspořádat jeden den klubové ZV s CACT, případně doplněné přednáškami či 

ukázkami výcviku, a druhý den klubovou výstavu. V rámci akce by byl také společenský večer. 

Výbor klubu zjistí možnosti. 

 

8. Různé návrhy 

Upřesnění ne zcela jasné formulace pro udělení bronzového vůdcovského odznaku – je nutné 

předvést 3 psy (klubová plemena) na 6 zkouškách (zkouška jednoho typu se jednomu psovi 

započítává pouze 1x). 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka  



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 8.6.2012, Horka nad Moravou 

 

Přítomni:    M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, S. Lepičová, V. Prouza, L. Svobodová 

Omluveni:  J. Sajbot, MVDr. F. Šimek 

Hosté: P. Novotný, K. Novotná 
 

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen. 

 

3. Kontrola usnesení z ČS.  

Na dotaz p. J. Navrátila si výbor KCHHMO vyžádal odpověď na právním oddělení ČMMJ. Podle 

informací obdržených z ČMMJ je připomínka p. J. Navrátila neopodstatněná. Celá odpověď 

byla zveřejněna na klubovém webu. Předseda klubu dále individuálně odpoví p. J. Navrátilovi.  

 

4. Zprávy funcionářů 

a) Zpráva jednatelky L. Svobodové 

Dopis z právního oddělení ČMMJ – viz bod 3. 

Možnost uspořádat speciální výstavu při EV 2014, je zde možnost, že by i další kluby 

ohařů měly zájem na této výstavě spolupracovat. O možnosti se bude nadále jednat a 

výbor se o pořádání/nepořádání výstavy rozhodne podle nabízených podmínek. 

Výbor řešil před e-mailovou korespondenci možnost navrhnout osobnosti k ocenění při 

příležitosti výročí ČMKU. K otázce se vyjádřilo minimum členů výboru, za klub byl navržen 

p. V.Černý. 

Informuje o výstavě v Zákupech. 

SV Náměšť – vyskytly se připomínky ke změně rozhodčího pro psy MOK. Bohužel tato 

změna byla nutná kvůli počtu přihlášených jedinců MOK, který přesáhl očekávání. 

 

b) Zpráva výcvikáře M. Blažka 

Přednesl návrh rozhodčích na MJM. 

Mezinárodní klub NDO – KCHHMO může být členem, i když není specializovaným klubem 

pro NDO. Je nutné dojednat detaily přijetí. 

Statut MJM – pošle ke schválení mailem.  Otázka lovecké upotřebitelnosti při MJM (podle 

nového statutu) – zjistí na ČMKJ.    

 

c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové  

Nadpočetná štěňata pošle ekonomovi. 

Od počátku roku 2012 bylo k dnešnímu dni vypsáno 24 krycích listů u MOK a 1 krycí list na 

MOD. Nyní je potvrzeno 10 krytí MOK a jedno krytí MOD. 

Počet narozených štěňat (od začátku 2012): 22 vrhů MOK s počtem štěňat 157 (psi – 68, 

feny – 89) + jeden vrh MOD - 3 psi a 8 fen.  

Byl přečten přehled psů, kteří zatím v roce 2012 zasáhli do chovu. MOK – rozmanitější 

zastoupení krycích psů, dobrá zpráva.  



9 nadpočetných štěňat. Ekonom je průběžně informován.  

Seznam chovných jedinců je průběžně aktualizován. V těchto dnech budou nahlášeny 

nové chovné feny a zároveň vyjmuty feny, které již do chovu nezasáhnou.  

Trvá problém s pozdním zasíláním dokladů od chovatelů.  

 

d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy 

V roce 2012 odchováno u NDO 23 štěňat (13 psů a 10 fen).  

Vydáno 8 doporučení ke krytí u NDO, 2 u PP a 2 feny NDO nezabřezly. 

Byly provedeny 2 kontroly vrhů u NDO: 

10.4.v CHS z Lipské hory – fena Ura z Těšnice jevila příznaky lysivosti a se souhlasem 

majitele byla vyřazena z chovu (doloženo fotografiemi).  

20.4.v CHS z Bolfáku – štěňata i fena byly standardně osrstěny. 

 

e) Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota (přečtena L. Svobodovou) 

Stav financí: banka 524 334Kč, pokladna 25 427Kč, celkem 549 761Kč. 

Členská základna je 291 členů. 

Schváleno přijetí nových členů KCHHMO: Dolejší Kateřina, Sláma Stanislav, Veselá Petra, 

Balga Pavel, Patočka Petr, Kropíková Helena, Hranice 110, 374 01 Trhové Sviny, Kříž Petr, 

Kyncl Miroslav, Vašíček Jiří, Wiezner Roman, Šimšová Jitka, Polok Pavel, Mejzrová Leona, 

Šlehofer Zbyšek, Hošková Markéta, Ryšánek Petr, Žemlička Martin, Eiseltová Tereza,  

Bittnerová Lucie. 

 

5. Klubové akce 

MJS 2013 – informuje P. Novotný. Problémy v KK OMS Olomouc. Potřeba osobně dořešit se 

zástupci OMS na zítřejší výstavě v Náměšti. 

Š. Horák: 18.-19.5.2013 – klubová akce ZV (CACT) + KV v Horce jako oslava 20 let od založení 

klubu. Výbor schvaluje pořádání akce v tomto termínu. Akci zajistí Š. Horák, P. Novotný ve 

spolupráci s OMS Olomouc a zbytek výboru klubu. 

L. Svobodová: SV 2013 v Zákupech by se pravděpodobně opět konala ve spolupráci s KKO, 

KDO. 

V. Prouza: na klubové LZ je zatím 1 přihlášený pes. Informace o LZ je třeba co nejdříve 

zveřejnit na klubovém webu. Uzávěrka přihlášek je 1.7. Pokud nebude přihlášen dostatečný 

počet psů, zkoušky budou zrušeny.   

MJM 2012 – R. Duda informuje o podmínkách.  

 

 

6. Různé  

 

a) V. Prouza – seznámil výbor se zněním dopisu, který po ČS zaslal předsedovi DR.  Dopis se 

týká činnosti člena DR p. Pavla  Chalupy. Předseda klubu žádá DR o dořešení 

problematiky v souladu se stanovami.  

 

b) Návrh na založení nového klubu chovatelů maďarských ohařů – předseda klubu V. Prouza 

promluví se zakladateli přítomnými na SV v Náměšti. Všem bude odeslán dopis, ve 



kterém budou požádáni o sdělení důvodů své nespokojenosti s děním v KCHHMO, aby 

mohl být problém řešen konstruktivním způsobem. 

 

c) M. Blažek – zjistí informace o klubových odznacích, samolepkách a dalších propagačních 

materiálech, informuje výbor. Výbor schvaluje návrh nového odznaku/loga. Proti V. 

Prouza. Odznaky budou vytvořeny do MJM. Odznaků bude vyrobeno 300ks, samolepek 

500ks.  

 

d) V. Prouza – více členů výboru se negativně vyjádřilo k delegaci P. Navrátila na EV v Brně 

pro ztrátu důvěry. P. Navrátil byl na vlastní návrh delegován jako rozhodčí pro EV – výbor 

klubu jeho žádost schválil jako formu ocenění za práci dlouholetého člena klubu. 

Vzhledem k nedávným událostem, kdy se p. P. Navrátil snaží založit paralelní klub, ovšem 

předseda žádá opětovné vyjádření členů výboru. 

R. Duda – nesouhlasí s posuzování p. P. Navrátila na EV, neboť jako člen výboru 

provozoval aktivity proti klubu. 

M. Blažek – vyjadřuje se pro stažení p. P. Navrátila z EV. 

S. Lepičová – vyjadřuje se pro stažení p. P. Navrátila z EV. 

Š. Horák – p. P. Navrátil pozbyl důvěry jako funkcionář, vyjadřuje se pro stažení z EV. 

J. Kopřiva – vyjadřuje se pro stažení p. P. Navrátila z EV. 

L. Svobodová – trvá na svém názoru, na EV by měli posuzovat rozhodčí se země původu 

plemene. Vzhledem k předpokládanému počtu přihlášených jedinců náš klub potřebuje 

minimálně 2, spíše však 3 rozhodčí. 

V. Prouza – plně respektuje názory členů výboru. 

L. Svobodová – navrhuje, aby NV posuzovali čeští rozhodčí, EV zahraniční rozhodčí.  

R. Duda – NV HO Šimek, MOK Müller, EV NDO Jurza. 

L. Svobodová  - EV MOK Z. Balogh. 

O návrhu rozhodčích se bude dále jednat. 

 

 

 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka  



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 8.9.2012, Temelín 

 

Přítomni:   M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, V. Prouza, L. Svobodová, J. Sajbot, MVDr. F. Šimek, 

za DR M.Škrdlík 

Omluveni:  S.Lepičová 
 

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen. 

V.Prouza – na základě pověření minulou schůzí hovořil na SV v Náměšti s P. Navrátilem 

v otázce nového klubu MOK, P. Navrátil se vyjádřil v duchu, že cílem nového klubu je 

pozvednout úroveň MOK. Zároveň popřel, že by iniciátoři nového klubu rozesílali dopisy.  

Na dopis zaslaný iniciátorům, který byl také zveřejněn na webových stránkách klubu, nepřišla 

žádná reakce.  

Na SV bylo také jednáno s jednatelem OMS Olomouc p. Zbořilem, bylo dohodnuto pořádání 

ZV a MJS v r. 2013 na okrese Olomouc.  

 

 

3. Zprávy funcionářů 

a) Zpráva jednatelky L. Svobodové 

Zákupy 2012: 

� Vysoká účast klubových plemen, hlavně MOK, ale i NDO 

� Dobré ohlasy na rozhodčího MOK 

� Vysoká účast NKO, nízká účast MMO 

� Pro rok 2013 spolupráce s KKO, KDO ne kvůli termínu a nízké účasti 

Finanční situace – čekáme na některé další doklady pro kompletní vyúčtování, ale výstava 

nebude tak zisková jako v minulosti – vyšší počet přihlášených psů, ale také vyšší náklady na 

tiskoviny a další služby, pro rok 2013 bude nutné zvednout poplatek na 500Kč. 

 

b) Zpráva výcvikáře M. Blažka 

Postupně přicházejí soudcovské tabulky.  

Zaslání žádosti na OMS Olomouc o uspořádání MJS, bude projednáno a případně 

schváleno na zasedání rady OMS. 

Nutno dořešit pořadatele LZ pro rok 2013. 

MJM – po diskuzi se hlasuje o zachování MJM ve formě, ve které je. 5 pro, 1 proti, 2 se 

zdrželi. Návrh přijat. Výbor tak mění své předchozí rozhodnutí o změně formy pořádání 

memoriálu. Statut MJM – bude dopracován a zaslán na ČMMJ. 

V. Prouza – propozice na klubové akce musí být vydány alespoň 3 měsíce předem.  

Otázka střelce – vložit kolonku „střelec/nestřelec“ do přihlášky. Do propozic je vždy nutné 

uvést informace o platbě za střelce. 

 

 



c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové (zaslána e-mailem) 

Výběrem do chovu prošlo 65 MOK a 1 MOD 

V roce 2012 je zaznamenáno 16 vrhů z krycích listů vydaných v roce 2011 - 47 psů a 62 fen 

(tzn. 109 štěňat). 

V roce 2012 k datu 9.9. bylo vydáno 30 krycích listů.  Z tohoto počtu je 24 krytí potvrzeno, 

dvě feny nazabřezly. 

K datu 9. 9. 2012 je narozeno 18 vrhů MOK a 2 vrhy MOD.  

MOK - 58 psů, 67 fen - 125 štěňat 

POČET ŠTĚŇAT MOK k 9. 9. 2012 

234 štěňat - 105 psů, 129 fen 

MOD - 2 vrhy - 5 psů, 10 fen  

 

d) Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO R. Dudy 

Tři vrhy u PP, narozeno 17 štěňat - 9 fen a 8 psů. U NDO 2 vrhy, narozena 3 štěňata -2 psi a 

1 fena. 1 fena nezabřezla a 1 uhynula před porodem.  

Nově zařazeny do chovu NDO 2 feny a 1 pes. 

 

e) Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota  

Stav financí: banka  530 630Kč, pokladna 31 509Kč, celkem 562 139Kč. 

Členská základna je 291 členů. 

Zaplaceno 42 krytí.  

338 zaplacených členů. Obavy o snížení členské základny se nepotvrzují. 

Schváleno přijetí nových členů KCHHMO: Marek R., Bolfová A., Lučanská J., Reif D., 

Matějka J., Žlunka J., Bouchal A., Novák J., Rezek M., Bambuch P., Branická R., Vilášek P., 

Mach J., Buneš M., Haupt P. 

Hospodářský výsledek bude i letos kladný. Klub bude mít opět možnost rozdělit část zisku 

úspěšným vůdcům. 

 

f) Místopředseda MVDr. F. Šimek 

Byl opakovaně dotazován na svůj názor na nový klub. Upozorňuje zakladatele nového klubu, 

že jsou zde demokratické cesty, jak dosáhnout prosazení svého názoru, a cestu zvolenou 

iniciátory nového klubu považuje za neférovou.  

 

g) Předseda DR 

Mluvil s členem DR MVDr. J. Dvořákem – kladně hodnotil výstavu v Zákupech.  

Nový klub – DR plně souhlasí se způsobem, jakým to výbor klubu řešil, ztotožňuje se 

s obsahem zaslaného dopisu. Iniciátoři porušili běžné demokratické praktiky. 

P. Chalupa – bylo projednáno, aby příště vystupoval v souladu s názory DR a jako funkcionář 

tímto způsobem neprezentoval své osobní názory. Předseda DR doporučuje uzavření 

záležitosti. 

DR nepřišla za poslední období žádná připomínka, návrh nebo stížnost. Výbor klubu pracuje 

podle plánu a plní úkoly se stanovami, DR nemá výhrady či podnět k řešení.  

 

4. Klubové akce 

Členská schůze 2013 – sobota 16.3.2013 v Ostrovačicích u Brna. 



Chovatelská rada do týdne členy výboru s návrhem rozhodčích na výstavy 2013. 

Klubová akce v Horce nad Moravou: 11.5.2013 – ZV (CACT), 12.5,2013 – KV. Jako rozhodčí na 

KV oslovit V. Piskaye (SK) a H. Ahrens (RAK). Bude nutné zajistit propagační materiály. 

SV 2013 – 9.8. v Zákupech s KKO. 

LZ 2013 – oslovit J. Hrbka s dotazem na uspořádání těchto zkoušek. 

 

5. Po odchodu P. Navrátila z CHR byl jako třetí člen doplněn Š. Horák. Výbor schvaluje. 

 

6. Předseda klubu pověřil J.Kopřivu, aby při VDCH pořádaném dne 8.9. při MJM zastoupil 

S. Lepičovou, která se z rodinných důvodů nemůže zúčastnit. 

 

 

7. Různé  

 

a) M. Škrdlík – představuje návrh samolepek. Oboustranné samolepky stojí dvojnásobek 

(20Kč vs. 40Kč). Výbor rozhoduje, že bude objednáno 200 jednostranných a 200 

oboustranných. Jednostranné budou na propagaci, oboustranné na prodej. 

 

 

b) M. Škrdlík – klubový odznak. Vzhled odznaku by se měnit neměl z důvodu zachování 

tradice. Klubový odznak by se také měl i nadále odlišovat od vůdcovských odznaků. 

Přichází s návrhem odznaku se stále stejným vzhledem, jen o něco větším. J. Sajbot , 

V. Prouza a MVDr.Šimek souhlasí. Žádají revizi rozhodnutí minulého výboru klubu. Výbor 

schvaluje.   

 

c) V. Prouza – došlá pošta: 

Z MV ČR přišlo potvrzení změny stanov. FÚ v Klatovech potvrdilo změnu místní 

příslušnosti na MÚ v Hronově. 

Žádost pí. Hany Kunfalvi o rozšíření aprobace na klubová plemena KCHHMO. Pokud 

pí. Kunfalvi splní podmínky (zaplatit členství na 5 let), klub schvaluje žádost. 

 

d) Propagační materiály na klubovou akci v r.2013 zajistí redakční rada. 

 

 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka  



Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna 

 

Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. 

Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík 

Omluveni: jednatelka L. Svobodová, výcvikář M. Blažek 

1. Předseda zahájil schůzi a předložil ke schválení program. Program jednomyslně přijat.  

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zápis schválen 

3. Klubové lesní zkoušky v roce 2013 budou probíhat pod záštitou pana Jiřího Hrbka. 

4. Zprávy funkcionářů: 

   a/ zpráva jednatelky – přečtena v zastoupení 

1. KLUBOVÁ VÝSTAVA – ZÁKUPY 2012 

Výstava byla zisková, podíl zisku pro KCHHMO činí 10 173,5Kč plus 4400Kč za VDCH. Peníze 

byly zaslány na účet KCHHMO. Opožděné zaslání bylo způsobeno zpožděným dodáním 

dokladů za ubytování rozhodčích. Bude zaslán článek do časopisu Myslivost, výsledky jsou 

zveřejněny na webu a budou taktéž ve zpravodaji. 

 

2. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA – ZÁKUPY 2013 

Pořádání výstavy pro rok 2013 je dohodnuté se Správou zámku v Zákupech, s OMS Česká 

Lípa a s Klubem krátkosrstý ohař. Datum výstavy bylo stanoveno na sobotu 10.8.2013 (chyba 

v minulém zápise z výboru – 9.8. je pátek). 

Navržení rozhodčí: NDO, MOD, PP, SHO, MOK – tř.štěňat, dorostu, mladých – Ing.V.Vlasák 

MOK – ostatní třídy – Jaroslav Havlát 

Oba navržení rozhodčí byli předběžně kontaktováni a v případě, že výbor klubu schválí jejich 

delegaci, přijedou na výstavu posuzovat. Prosím o vyjádření členů výboru. 

Zdůvodnění volby těchto rozhodčích – v Zákupech tato plemena ještě neposuzovali a bydlí 

blízko (=> malé náklady). 



3. KLUBOVÁ VÝSTAVA – OLOMOUC 2013 

Přijetí delegace potvrdili oba navržení rozhodčí Vladimír Piskay (SK) a Hana Ahrens (AU). 

Návrh rozdělení plemen:  

V. Piskay – NDO, psi MOK 

H. Ahrens – MOD, PP, SHO, feny MOK 

 

4. NÁVRH ROZHODČÍCH NA VÝSTAVY 2013 

Návrhy rozhodčích na většinu výstav byly zaslány pozdě, někde se pokusí vzít naše návrhy 

v úvahu, jinde už rozhodčí delegovali. Termín pro zasílání návrhů je alespoň 12 měsíců před 

výstavou. 

Prosím chovatelskou radu, aby doplnila návrhy rozhodčích na výstavy v první polovině 

roku 2014, ihned odešlu na příslušné výstavy. V tomto smyslu bylo komunikováno s členy 

CHR e-mailem. 

 

5. NÁVRH ROZHODČÍCH NA EVROPSKOU VÝSTAVU 2014 

Je nutné ihned nahlásit změnu rozhodčích na EV 2014 a přidruženou NV. 

Návrh rozhodčích – EV: 

PP, MOD, SHO - MVDr.F.Šimek (CZ) 

NDO - Ing.J.Jurza (SK) 

MOK - MarianneGyarfás (HU) 

 

Návrh rozhodčích – NV: 

Národní výstava, která se koná při EV: 

PP, MOD, SHO - MarianneGyarfás 

NDO - MVDr.F.Šimek 

MOK - Ing.J.Jurza 



Marianne Gyarfás byla oslovena a v případě schválení návrhu výborem naši delegaci přijme. 

Ing. Jurzu by bylo nutné oslovit a zeptat se, jestli je ještě k dispozici. Prosím o vyjádření členů 

výboru k návrhu rozhodčích. V případě schválení ihned kontaktuji ČMKU. 

 

6. PŘÍSPĚVKY ZA REPREZENTACI KLUBU 

Došlé žádosti o příspěvek: 

a) Milan Hlaváč, MOK Cuba z Tišnovských revírů 

nominační soutěž na MRK Opava - startovné 500 Kč, cestovné 1 000 Kč 

MRK Opava - startovné 2 000 Kč, cestovné 1 000 Kč 

MKP Plzeň - startovné 2 000 Kč, cestovné 3 500 Kč 

b) Jozef Demčák, MOK D´Hunter z Vodného Mlyna 

MKP Plzeň – startovné 

c) Jiří Hrbek, PP Lon ze Stražišťských lesů 

Memoriál Bohuslava Zemka (SK) 

d) Petr Zoubek (zatím chybí článek) 

 

7. ZPRAVODAJ 2012/2013 

Uzávěrka zpravodaje pro členy výboru je sobota 12.1. Tento termín je nutné dodržet!!! 

Je nutné zvolit psy a feny roku, osobnost roku, vůdce roku. 

 

8. OSTATNÍ 

Náš klub získal sponzorský dar od firmy Brněnka ve výši 6000Kč. Poděkování p. Škrdlíkovi za 

podporu klubu. Návrh – investovat tyto peníze do vytvoření propagačních 

a upomínkových materiálů pro klubovou akci v Horce 2013 a 20.výročí založení klubu. 

P. Škrdlík dále informoval, že není možné v současné době zajistit restauraci v Ostrovačicích 

pro ČS 2013, je nutné počkat na vyjádření majitele restaurace CCA do poloviny prosince. 



b/ zpráva poradce chovu MOK a MOD - Sylva Lepičová 

Počet vypsaných krytí v roce 2012: MOK – 45, MOD – 2 

Počet krytí: MOK – 39 (dvě feny nezabřezly), MOD – 2 

Počet vrhů: MOK – 19 (69 fen, 62 psů)  

                      MOD-     2 (10 fen, 5 psů) 

Výběr do chovu v roce 2012: 25 fen a 11 psů 

Přehled nadpočetných štěňat předán ekonomovi klubu p. Sajbotovi.  

c/ zpráva poradce chovu PP a NOD – Radek Duda 

Pudlpointr - 14.9.2012 provedena kontrola vrhu v Chov.stanici Ze Stražišťských lesů 

- Radek Duda, Martin Blažek 

  - ve vrhu 9 vyrovnaných štěňat a dobře živených 

  - matka štěňat ve výborné kondici 

 

NDO  - vystavena 2 doporučení ke krytí 

  - z toho 1 fena nakrytá 

  - odchována 3 štěňata v chov.stanici Z Oskavy ( 1pes, 2feny) 

  - nově zařazení jedinci do chovu: 1 pes, 2 feny 

  - úhyn 1 chovného psa 

d/ Zpráva ekonoma klubu 

Pokladna             24.205.- 

Peníze na účtu 568.224,- 

                           592.429,- 

K projednání žádosti o příspěvek za reprezentaci: 

MOK: Milan Hlaváč – startovné na nominaci, MRK, MKP – 4500,-. Cestovné se neproplácí, 

Jozef Demčák – startovné MKP 2000,- 

Další žádosti na příspěvek – P. Zoubek, R. Duda, J. Hrbek, Příspěvky budou vypláceny až na 

základě účetního výsledku roku 2012.  



S. Lepičová předala přehled nadpočetných štěňat.  

Panu Hrbkovi se nebude účtovat částka za nadpočetné štěně v rámci podpory chovu 

málopočetných plemen.  

Počet členů – 347. Bylo přijato 8 nových členů do klubu.  

Přehled vyúčtování SV Zákupy + 10.173,50 + VDCH 4.400,-.  

Byl přijat 2x sponzorský dar od p. Miloše Škrdlíka 12.000,- 

Poradcům chovu byl zaslán seznam členů a počet krytí. 

Noví členové ke schválení: 

Merklová Jitka, Dr. Pavla 381, 55101 Jaroměř, Bc. Pavlíková Eliška, Libuň 215, 50715 Libuň, 

Svátbík David, Salaš 156, 68706 Velehrad, Ouzký Josef, Skolchovice 102, 50351 Chlumec nad 

Cidlinou, Štefan Jiří, Sušilova 426, 68401 Slavkov u Brna, Červený Ladislav, Jihlavská 24, 

14000 Praha 4, MVDr. Mráčková Miroslava, Matlachova 14, 62700 Brno, Procházka Přemysl, 

Na Lysinách 245/II, 14700 Praha 4 – Hodkovičky 

e/ Zpráva předsedy V. Prouzy 

V. Prouza navrhuje použít sponzorský dar 6000,- jako příspěvek na vydání brožury k výročí 

klubu. Brožura bude rozdána členům na členské schůzi, na SV a KV.  

Došlá pošta – nabídka místa na konání výstavy – stará Fara u Velvar, pozvánka ČMKU – 

8.12.12 Praha – účastní se předseda klubu 

Budou vyrobena kulatá razítka klubu , pro potřebu rozhodčích na výstavách. 

Dotaz z ČMKU od p. Tiché – zaslána tabulka s přehledem zadávání CACT na zkouškách 

s doporučením nezadávat titul CACT na ZV. MVDr. Fr. Šimek podal informaci o možnosti 

zadání titulu Klubový vítěz.  

 

6.  Projednána účast rozhodčích exteriéru na výstavách 2013 

Zákupy 10.08.2013 – schváleni p. Ing. Vlasák a p. Havlát 

Olomouc 11. – 12.05.2013 – p. Vl.Piskay a pí. H. Ahrens 

Výbor klubu se bude konat v sobotu po ZV.  

Posuzování na Evropské výstavě plně schváleno – jednatelka Lucie Svobodová osloví pana 

Jursu. 

 



6.  Volba psů, vůdce, osobnosti  roku 

 PP:    Lon ze Stážišťských lesů – Jiří Hrbek 

 NDO:   Jar z Plzínů – Radek Duda 

 NDO:   Xena z Těšnice – Hana Kaprová 

 MOD:   Zala Zöldmáli – Karel Kolář 

 MOK:   D´Hunter z Vodného mlýna – Jozef Demčák 

 MOK:   Cuba z Tišnovských revírů – Milan Hlaváč 

Vůdce roku – Jozef Demčák 

Osobnost roku – Jiří Hrbek 

 

7. Různé 

Projednána otázka termínu dalšího VDCH v rámci reakce na přání členů klubu. Rozhodnuto o 

VDCH při členské schůzi v březnu 2013. Zájemci se mohou hlásit předem. 

Výbor projednal otázku zadávání titulů. Na ZV by se mohl zadávat titul Klubový vítěz. Na 

našich klubových vrcholných zkouškách MJM a MJS budou tituly zachovány. 

Výbor navrhne pana Fr. Šimka jako delegáta do předsednictva ČMKU.  

8. Zpráva DR 

Žádné podněty nebyly DR dány k projednání. 28.11.12 se koná schůze DR v Otradovicích.  

K VDCH výbor rozhodl o doplnění usnesení o dodatek – „pokud nerozhodne výbor klubu 

jinak“. 

 

 

Zapsala Sylva Lepičová 

 


