
Zápis z jednání výboru KCHHMO ze dne 21. 1. 2011 v Pelhřimově 

 

Přítomni: J. Dědouch, M. Šafařík, P. Navrátil, MVDr. F. Šimek, V. Prouza 

Omluveni: Vl. Černý, Z. Sedláková, J, Sajbot 

Za dozorčí radu přítomen: předseda M. Škrdlík 

Program:  

1. Zahájení, schválení, případné doplnění navrženého program 

2. Kontrola zápisu a úkolů z poslední schůze výboru 

3. Obsah a distribuce zpravodaje č. 2010/2011 

4. Zpráva předsedy DR 

5. Zprávy funkcionářů klubu. 

6. Příprava a organizační zajištění Konference klubu 19. 3. 2011 v Ostrovančicích 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

Závěry k projednávaným bodům: 

1) Předseda pan Dědouch přivítal přítomné a nechal schválit program 

2) Úkoly dané z jednání výboru 19. 11. 2010 byly splněny. Klubové lesní zkoušky plánované 16. 

7. 2011 na okrese Náchod byly z rozhodnutí výboru zrušeny. Odůvodnění: o konání LZ 

požádal též okres Bruntál, a protože se v tomto okrese letos koná memoriál Jaroslava 

Svobody a LZ budou ve stejné lokalitě byla žádost okresu Bruntál upřednostněna.  

3) Projednán obsah zpravodaje 2010/2011. Všichni funkcionáři klubu dodali své zprávy 

v termínu. Distribuci zpravodaje zajišťuje pan M. Škrdlík nejpozději do 20. 2. 2011.  

4) Předseda dozorčí rady M. Škrdlík přednesl kompletní zprávu DR.  

5) Výcvikář klubu M. Šafařík seznámil výbor s návrhy na přidělení vůdcovských odznaků: 

vůdcovský odznak 2. Stupně – L. Svobodová a P. Novotný, 3. Stupně – H. Kaprová a J. Kopřiva. 

Tito vůdci splnili podmínky dané klubem.  

Poradce chovu maďarských ohařů P. Navrátil seznámil výbor s počty doporučení a vrhů od 

minulého výboru: MKO dvě doporučení, tři vrhy, narozeno 25 štěňat. 

Poradce hrubosrstých ohařů MVDr. F. Šimek jeho kompletní zpráva bude uveřejněna ve 

zpravodaji. 

6) Předseda dozorčí rady M. Škrdlík seznámil výbor s přípravou a zajištěním konference klubu 

19. 3. 2011 v Ostrovančicích u Brna.  

7) Byla projednávána kandidátka na volby do výboru klubu a dozorčí rady. Matrikář klubu J. 

Sajbot zašle všem navrženým kandidátům dotazník, který bude uveřejněn na web stránkách: 

1) Délka členství v klubu 

2) Členství v ČMMJ 

3) Chovatelská stanice, chované psy klubových plemen  

4) Rozhodčí z výkonu, případně v exteriéru 

5) Souhlas s navrženou kandidaturou a souhlas s uveřejněním na web-stránkách klubu 



Protože návrhy kandidátů jsou prozatím jen do výboru klubu, žádáme je o zvážení 

možnosti případné práce v dozorčí radě a oznámení této možnosti předsedovi klubu. 

Vyjádření je nutno zaslat nejpozději do 15. 2. 2011 na adresu předsedy klubu pana J. 

Dědoucha.  

 

Návrhy na udělení vrcholného vyznamenání „čestného uznání klubu“ : Vl. Hasta, J. 

Dědouch, J. Sajbot. 

 

Pan P. Navrátil seznámil výbor klubu s přípravou memoriálu J. Svobody na Bruntálsku.  

8) Předseda J. Dědouch poděkoval za účast a ukončil jednání výboru v 20:00 hodin.  

Příští jednání výboru bude 18. 3. 2011 v 17: 00 v Ostrovančicích u Brna. 

 

zapsal V. Prouza 

Jednatel klubu 

 

                     

 

 



Zápis z výborové schůze KCHHMO - 15.4.2011, Ostrovačice u Brna 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem. Program přijat bez námitek. 

 

2. Přednesen zápis z konference. 

Diskuze o bodu 11 z kategorie „6) Diskuze“ (požadavek na zkvalitnění informací o chovných 

jedincích na internetu) – možnost dodávání informací na web poradci chovu, možnost vydání 

tištěného seznamu chovných jedinců, který by byl průběžně doplňován ve zpravodaji. 

� problém – majitelé chovných psů nedodávají informace ani poradcům  

� výbor schvaluje, že informace na web budou dodávány poradci chovu a ne majiteli. 

Poradci chovu tyto informace budou dodávat čtvrtletně. 

 

3. Volba hlavního poradce chovu a poradce pro NDO, PP, SHO 

a)  Hlavní poradce chovu 

Předseda p.Prouza navrhuje na pozici hlavního poradce chovu p.Navrátila.  

Diskuze o funkci hlavního poradce chovu. 

Hlasuje se o p.Navrátilovi na pozici hlavního poradce chovu. 4 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. 

Návrh nebyl přijat. 

Další kandidát nenavržen. Hlavní poradce chovu nebyl zvolen. 

b)  Poradce chovu pro NDO, PP, SHO 

P.Škrdlík se dotazuje dr.Šimka, zda si svou rezignaci nerozmyslel. Dr.Šimek na svém 

rozhodnutí trvá. 

Ing.Indra navrhuje na funkci poradce chovu NDO,SHO,PP p.Radka Dudu. 7 pro, 4 se 

zdrželi. Poradcem chovu pro NDO, PP, SHO je zvolen p.Duda. 

 

c) Chovatelská rada 

Dr.Šimek navrhuje jako třetího člena chovatelské rady Ing.Indru. 4 pro, 7 se zdrželo. Návrh 

nebyl přijat. 

L.Svobodová navrhuje jako třetího člena chovatelské rady p.Navrátila. 4 pro, 7 se zdrželo. 

Návrh nebyl přijat. 

P.Prouza navrhuje jako třetího člena chovatelské rady dr.Šimka. Dr.Šimek kandidaturu 

odmítá. 

Třetí člen chovatelské rady nebyl zvolen. 

 

4. Klubové zkoušky a memoriály 

P.Navrátil informoval o přípravě klubových zkoušek a MJS. Diskuze o navržených rozhodčích. 

P.Navrátil navrhuje z českých rozhodčích – p.Vilkus (vrchní), p.Sajbot, p.Kalich, p.Nehyba, 

p.Blažek, p.Vaňhara (KCHČF), p.Pilař (KCHČF) 

 

5. a)   Klubová výstava  

P.Navrátil informoval o klubové výstavě při MVP Brno.  

K dnešnímu dni jsou přihlášení 3 psi. Uzávěrka je ale až 31.5.  

Ing.Indra – klubová výstava při MVP Brno není pro vystavovatele dostatečně lákavá. 

Zvažuje možnost uspořádat KV na zámku v Rájci. Do příští schůze výboru zjistí podmínky. 



VDCH při KV Brno provede dr.Šimek. P.Duda požaduje, aby se VDCH mohl zúčastnit.  

 

b) Speciální výstava 

L.Svobodová informuje o speciální výstavě v Zákupech.  

Jednání s KDO a KKO úspěšná.  

L.Svobodová navrhuje jako rozhodčího pro plemena NDO, PP, MOD (případně SHO) 

RNDr.Petra Dvořáka, pro posuzování MOK oslovit p.Luďka Müllera. Návrh přijat.  

Schválena „Dohoda o uspořádání Sdružené výstavy tří chovatelských klubů 2011“, bude 

předložena KKO a KDO. 

 

6. Do redakční rady zvoleni L.Svobodová, Ing.Indra a z nečlenů Ing.Zuzana Veselá. 

 

7. Zprávy funcionářů 

a)   Zpráva jednatelky L.Svobodové 

Zápis a usnesení z konference byly dány na web relativně pozdě (3.4.) – negativní ohlasy. 

Způsobeno pozdním dodáním ze strany zapisovatelů, pro příště by bylo vhodné s nimi 

dohodnout nejzazší termín zaslání (do 7 dnů). V současné době jsou na webu informace 

kompletní, vč. fotogalerie – za tu patří dík p.Škrdlíkovi. 

Na webu byly aktualizovány kontakty na funkcionáře – čeká se na upřesnění obsazení 

některých funkcí. 

Titulní stranu musí aktualizovat webmaster p.Elbl – dvakrát kontaktován e-mailem, bez 

odezvy. Prosba, aby u něj p.Škrdlík aktualizaci kontaktů + odstranění loga Lesů ČR 

zaurgoval.  

 

b) Zpráva výcvikáře p.Blažka 

Ing.Veselá – ztratily se tabulky na vyřízení vůdcovského odznaku. Pokusíme se dohledat. 

Diskutuje se o pořadatelství MJM 2012. Výcvikář bude o MJM dále jednat. 

Reaguje p.Prouza – před každým memoriálem by měl pověřený člen výboru zkontrolovat 

podmínky v honitbě. 

 

c) Zpráva poradce chovu MOK,MOD pí.Lepičové 

Pí.Lepičová by ráda oslovila MVDr.Pepříka, aby klubu dodával všechny výsledky rtg DKK, 

ne jen výsledky chovných jedinců.  

Dále by ráda snížila počet maximálního počtu krytí pro jednoho chovného psa. Reaguje 

p.Sajbot – spíše otázka fundovaného působení poradce na chovatele než regulací.  

Dále pí.Lepičová – nebylo by vhodné zveřejňovat i podrobnější informace o chovných 

fenách? Reagují L.Svobodová, Š.Horák, J.Sajbot – spíše ne, administrativně velmi náročné, 

informace o fenách chovatelé tolik nepotřebují a zájemci o štěňata se můžou informovat 

přímo chovatele nebo poradce. 

 

d) Zpráva poradce chovu NDO,PP,SHO 

P.Duda – výběry do chovu – měla by se vždy měřit kohoutková výška (ne vždy se tak dělo). 

Dále by bylo vhodné dělat zápisy s uvedenými hlavními znaky. 

Diskutuje se o tom, zda by stačila účast na KV či SV nebo zda pokračovat v pořádání VDCH 

a případně jakou formou. 



VDCH budou do budoucna pořádány pouze při klubových akcích (KV,SV,memoriál). Pro 

rok 2011 platí ještě VDCH vypsaný na 23.4. při MVP v Českých Budějovicích. Pro provedení 

tohoto VDCH bude osloven p.Josef Dědouch. 

Dále p.Duda – vyskytuje se problém lysivosti u NDO. Má poradce chovu právo vyřadit 

chovnou fenu, která je lysivá? Shoda výboru – ano, toto právo má. O problematice 

lysivosti u NDO je diskutováno, je třeba najít efektivní možnosti řešení. 

 

e) Zpráva ekonoma a matrikáře p.Sajbota 

K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 511 618Kč a v pokladně 24 396Kč (celkem 

tedy 536 014Kč). 

Noví členové klubu: Bracková P., Mandalík J., Maňádsková G., Tlaskalová Z., Sládek P., 

Šulistka M.  

Dále p.Sajbot – pí.Zajícová v dopise požaduje navrácení poplatků za krycí listy, které 

zaplatila v roce 2010, poradce jí ovšem dle jejího tvrzení doporučení nevystavil, neboť 

feny v daném roce měly dosáhnout 8 let a poradce dle jejího tvrzení prohlásil, že nemá 

záruku, že fena bude nakryta do dne, kdy dovrší 8 let. P.Navrátil nesouhlasí – toto tvrzení 

odmítá, nic takového paní Zajícové nesdělil. Podnět se předává k prošetření novému 

poradci chovu MOD pí.Lepičové.  

Pí.Zajícová – příspěvek za chov málopočetných plemen (MOD). Bude přidělen v souladu se 

závěry ČS 2009. 

 

f) Zpráva předsedy DR p.Škrdlíka 

První schůze DR proběhla 1.4. v Ústí nad Orlicí. DR zhodnotila konferenci – kladně 

hodnocena příprava, neshledány závažnější nedostatky v organizaci, vše v souladu se 

stanovami.  

DR byly předloženy dvě stížnosti – jejich přesné znění bude zasláno členům výboru. 

Stížnost na průběh konference vyřešena – odmítnuta jako neodůvodněná (viz předchozí 

závěry). Reaguje p.Blažek  - p.Čečetka může jen stěží hodnotit konferenci, na které nebyl.  

Stížnost týkající se lysivosti postoupena poradci p.Dudovi. 

DR zpracuje náměty pro práci výboru v novém volebním období.  

DR navrhne revizi klubových dokumentů pro schválení ČS 2012. 

 

8. Různé návrhy 

a)  L.Svobodová nabízí uspořádání ČS 2012 – Praha 10. Schváleno. 

 

b) Š.Horák – je třeba určit stabilní místo pro pořádání výborových schůzí. Vzhledem 

k dojezdovým vzdálenostem členů výboru byly zvoleny Ostrovačice u Brna. 

 

c) P.Prouza – daňové přiznání klubu se zasílá do Klatov, klubový účet je v Pelhřimově. 

Vhodná by byla změna (sjednocení) podle potřeb ekonoma. Předseda výboru, předseda 

DR a ekonom dořeší možné změny. 

 

d) P.Prouza – p.Davidu Trnkovi byla před několika lety předána kronika klubu. P.Škrdlík zjistí 

stav u p.Trnky a kroniku vyzvedne. 

 



e) P.Prouza – v roce 2013 je 20.výročí založení klubu. Bylo by vhodné vydat reprezentativní 

materiály. Bude dále diskutováno a projednáváno. 

 

f) P.Prouza – musí se promyslet, jak bude v rámci VDCH posuzována povaha. 

 

g) Ing.Indra – možnost zpoplatnění inzerce na klubovém webu. Je třeba promyslet detaily. 

 

h) Ing.Indra – soutěž Vůdce roku a další by měla být hodnocena podle bodů. Je třeba 

promyslet detaily. 

 

i) Ing.Indra – ČR by mohla pořádat Evropský pohár MO, např. v roce 2013. Reaguje 

p.Navrátil – problémem je, že nejsme samostatný klub MO. Nicméně je o tom možno do 

budoucna uvažovat. 

 

j) L.Svobodová – mezi příspěvky úspěšným vůdcům by mělo být zahrnuto i uhrazení 

startovného na MRK, MKP a nominačních soutěžích (bez podmínky úspěšného 

dokončení, už sama účast je úspěchem a reprezentací klubových plemen). Návrh byl 

jednomyslně přijat. 

 

k) P.Škrdlík – členům výboru doporučuje více využívat e-mailové komunikace.  

 

l) P.Škrdlík – výbor má i rozhodovací pravomoci, nemusí vždy čekat až na ČS. 

 

m) Dr.Šimek žádá zveřejnění informace o své rezignaci na webových stránkách klubu a 

v příštím zpravodaji. 

 

n) Termíny schůzí výboru – 10.6.2011, 19.8.2011 (Bruntál), 18.11.2011, 13.1.2012, 

16.3.2012 

 

o) Členská schůze 2012 – 17.3.2012, Praha 

 

p) P.Navrátil předal agendu poradce MOK a MOD pí.Lepičové. 

 

q) Dr.Šimek předal agendu poradce NDO, PP a SHO p.Dudovi. 

 

r) Předseda ukončil schůzi výboru ve 21:15. 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka. 

  

  

 



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 10.6.2011, Ostrovačice u Brna 

 

Přítomni:    M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, Ing. J. Indra, J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Navrátil,   V. Prouza, 

J. Sajbot, L. Svobodová, za DR M. Škrdlík  

Omluveni:  MVDr. F. Šimek 

 

1. Předseda přivítal účastníky a navrhl doplnění programu o následující bod: 

Projednat a zaujmout stanovisko k stížnosti na údajné zmanipulování voleb do výboru klubu a 

následné rozdělení funkcí. 

Reaguje předseda DR M. Škrdlík – DR tuto stížnost projednala a uzavřela jako 

neopodstatněnou. Považuje ji za vyřízenou. 

Předseda záležitost za vyřízenou nepovažuje, neboť korespondence mezi členy výboru a 

dalšími osobami pokračovala. 

M. Blažek – informace podané na minulém výboru nebyly kompletní. Když někdo podává 

stížnost, měl by dodat i důkazy. 

R. Duda – odpověděl p. Čečetkovi na dopis ohledně lysivosti v chovu, p. Čečetka nereagoval. 

Problematika odložena. 

 

2. Zpráva předsedy DR 

Na DR nedošla od minulé schůze výboru žádná stížnost. 

 

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

 

4. Zprávy funcionářů 

a) Zpráva jednatelky L. Svobodové 

Složení nového výboru bylo nahlášeno na ČMKU a ČMKJ. Z ČMKU obdrženo potvrzení o 

obdržení informace, ČMKJ nereagovala. 

Na klubových webových stránkách jsou nyní veškeré kontakty aktuální. 

Přišel podnět od p. Zahradníčka týkající se informací o jeho chovném psu NDO – 

v souvislosti s požadavkem na uveřejnění kompletních informací ve Zpravodaji přeposlán 

na poradce NDO R. Dudu, v souvislosti s uveřejněním informací na klubovém webu se 

čeká, až dorazí poštou údaje o psu.  

 

b) Zpráva výcvikáře M. Blažka 

Předal zápis z VDCH v ČB ekonomovi klubu J. Sajbotovi. 

MJM 2012 uspořádá MS Háj Temelín. 

MVDr. Mašek poskytl sponzorský dar na MJS 2011. 

Výcvikář telefonicky kontaktoval Ing. Veselou ohledně tabulek na vůdcovský odznak. 

Dohodnuto s Ing. Veselou, že tabulky dodá znovu.  

 

c) Zpráva poradce chovu MOK, MOD S. Lepičové 

Nahlášeno 5 vrhů MOK, vystaveny 3 krycí listy MOK. 



Zaslány svodové listy 90 jedinců MOK a 2 jedinců MOD, objevily se problémy s chybějícími 

zuby. 

Některé dokumenty stále chodí bývalému poradci P. Navrátilovi, bude předáno.  

 

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

Chovní jedinci:  PP psi 7, feny 13 – nově zařazena 1 fena 

NDO psi 28, feny 45 – nově zařazena 1 fena 

SHO psi 1, fena 1 – nově zařazena 1 fena 

Štěňata:  41 štěňat NDO(21 fen, 20 psů) 

4 štěňata PP (2 psi, 2 feny) 

Zaslány svodové listy 21 jedinců. 

Vystaveno 1 doporučení NDO, 1 doporučení SHO. 

3 feny NDO vyřazeny z chovu pro lysivost – Saly z Těšnice (na žádost majitele p. Šafaříka), 

Luna z Těšnice (na základě zaslané fotodokumentace), Dona z Mečkovské skály (na 

základě zaslané fotodokumentace). 

Při kontrole chovných jedinců zjištěno, že majitelé 4 chovných PP, 22 chovných NDO (z 

toho byli 3 využíváni v chovu) neměli po 3 roky zaplacené členství.  

Přišlo anonymní udání na lysivost v chovu, poradce NDO provedl kontrolu vrhu, vrh je 

v pořádku. Výbor klubu se dohodl, že anonymní udání již nebudou reflektována. 

 

e) Zpráva předsedy V. Prouzy 

MVDr. F. Šimek se omlouvá ze schůze výboru, stejně tak z posuzování na KV v Brně. Na KV 

bude místo něj posuzovat pí. Helena Dvořáková. 

Delegaci rozhodčí pro NVP Olomouc 2012, MVP Brno 2012 zařídil P. Navrátil. Na NVP 

Olomouc bude posuzovat Dr. Brabletz, na MVP Brno v sobotu p. Navrátil, v neděli 

pí. Dvořáková. Je ale třeba zajistit delegace rozhodčích na ostatní výstavy v roce 2012. 

V souvislosti s tím znovu otevírá otázku vytvoření tříčlenné chovatelské rady. Výbor 

KCHHMO po diskuzi dospěl ke konsensu: chovatelská rada bude pracovat ve složení 

S. Lepičová, R. Duda, P. Navrátil. 

Návrh rozhodčích na ostatní výstavy v roce 2012 připraví chovatelská rada a následně 

schválí výbor klubu. 

Delegaci na SV v Zákupech (p. Buba, RNDr. Dvořák, p. Müller) zajistí L. Svobodová.  

Otázka VDCH při SV v Zákupech: bylo by velmi neekonomické, kdyby kvůli VDCH jel na 

výstavu MVDr. Šimek nebo P. Navrátil. Musíme brát ohled i na ostatní kluby, ekonomika 

výstavy je společná. Výbor po diskuzi rozhodl, že pro příležitost SV Zákupy bude o 

zastřešení VDCH KCHHMO požádán p. Müller, který je členem KCHHMO, a tudíž patří mezi 

klubové rozhodčí. 

 

f)      Zpráva ekonoma a matrikáře J. Sajbota 

K dnešnímu datu má KCHHMO na běžném účte 502 444Kč a v pokladně 20 648Kč (celkem 

tedy 523 092Kč). 

Noví členové klubu: Bandoch S., Bártová A., Cordus S. E., Formánek R., Kosová A., 

Kratochvíl L., Mlejnek J., Prokeš P., Škoda J., Tichá J. 

Platba za KV – prozatím zaplaceno 28 700Kč. Problém s identifikací plateb. 

P. Demčák žádá zveřejnění rozpisu kruhů na internetu. 



KCHHMO získal příspěvek na MJS od Moravskoslezského kraje ve výši 10 000Kč. Na MJS 

dále poskytla sponzorský dar pojišťovna Halali a p. Petr Novotný. 

P. Navrátilovi odeslána záloha na MJS (ubytování) – 25 000Kč.  

Zaplacen poplatek 3 520Kč na ČMMJ za 352 členů. 

Nahlášená nadpočetná štěňata: p. Bezděk, p. Michopulos, sl. Sedláková, p. Vilkus. 

Nový účet KCHHMO – jako nejvýhodnější se jeví Fio banka. V. Prouza a J. Sajbot zajistí 

založení nového účtu a převedení peněz. 

 

5. Klubová výstava Brno (informoval P. Navrátil) 

Přihlášeno 78 psů.  

Administraci zajišťuje pí H. Dvořáková. 

Je třeba zajistit 100ks diplomů a poháry (41ks). 

VDCH provede komise ve složení P. Navrátil, S. Lepičová, R. Duda. 

 

6. Různé návrhy 

a)  Ing. J. Indra – Klubová výstava 2012 v Rájci by byla možná, přístup kastelánky je vstřícný. 

Pronájem prostor by se pohyboval do 10 000Kč, KCHHMO by si mohl vybírat vstupné. 

Ing. Indra pověřen dalším jednáním o KV. 

 

b) Ing. J. Indra – prezentoval návrh na vyhodnocení soutěže Ohař roku. Podmínky soutěže 

byly výborem KCHHMO rámcově prodiskutovány a schváleny, detaily v části „VÝKON“ 

dopracuje Ing. J. Indra, detaily v části „EXTERIÉR“ dopracují Ing. J. Indra a L. Svobodová. 

Následně bude zaslán členům výboru e-mail s návrhem k definitivnímu schválení. Žádoucí 

je, aby se soutěž rozběhla co nejdříve. 

Vítězové soutěže dostanou také finanční odměnu (1.místo – 5000Kč, 2.místo – 3000Kč, 

3.místo – 2000Kč). 

 

c) V. Prouza – dle informace předsedy DR se klubová kronika ztratila. 

 

d) V souladu s rozhodnutím minulé schůze výboru bylo diskutováno o problematice inzerce 

na klubovém webu. Výbor dospěl ke shodě, že inzerce bude omezena následujícím 

způsobem: zdarma bude pouze jeden inzerát na jeden vrh či jednoho prodávaného psa. 

Další budou zpoplatněny částkou 100Kč. Nečlenové klubu platí i za první inzerát. Detaily 

dopracuje L. Svobodová a po schválení členy výboru zajistí patřičnou úpravu na 

webových stránkách klubu. 

 

e) J. Kopřiva – na 20. výročí KCHHMO možno vyrobit sklenice s logem klubu. Zjistí 

podrobnosti. Možné i jiné reklamní předměty (trika, čepice, publikace apod.) 

 

f) V. Prouza – jsou připravovány nové ZŘ. Náš klub má právo podat připomínky a návrhy.  

O problematice ZŘ bylo diskutováno napříč výborem, vysloveny byly tyto konkrétní 

návrhy: 

P. Navrátil: 

• při pracích na barvě na volno by měl být pes vypouštěn již na nástřelu  



• bylo by vhodné sjednotit terminologii – vždy používat „srstnatá“ a nikoliv 

„zajíc“ 

• pořadatelem zkoušek by mohly být i samotné kluby, ne pouze OMSy 

• důležité je pravidelné proškolování rozhodčích 

L. Svobodová:  

• vypustit disciplínu „zájem o stopu zvěře“ ze ZV 

• spojit disciplíny „klid před zvěří pernatou“ a „klid před zvěří srstnatou“ 

do disciplíny „klid před zvěří“ 

• vypustit disciplínu „nahánění z houštin“, není v souladu s legislativou 

• vypustit „styl hledání“ z definice disciplíny „systém“  

V. Prouza  

• SZVP nejsou zkouškou, která by měla dostačovat pro loveckou 

upotřebitelnost na drobnou zvěř 

• zrušení limitních disciplín 

• věkový limit 18 měsíců pro účast na ZV  

 

O problematice zkušebních řádů bude ve výboru KCHHMO nadále diskutováno. Je 

žádoucí, aby se vyjádřili i členové klubu – možné je to e-mailem či telefonem (kontaktní 

osoba – výcvikář KCHHMO M. Blažek). 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka. 

  

  

 

 



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 18.11.2011, Ostrovačice u Brna 

Přítomni:    M. Blažek, R. Duda, Š. Horák, J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Navrátil,   V. Prouza,  za DR –

předseda  DR  M.Škrdlík .  

Omluveni:  MVDr. F. Šimek , J. Sajbot, Ing. J. Indra, L. Svobodová 

 

1/ Předseda V. Prouza zahájil schůzi. Byl schválen program výborové schůze. 

2/ M. Blažek  přečetl zápis z minulé schůze. 

3/ Zprávy funkcionářů 

a/ Zpráva jednatelky – zpráva přečtena V. Prouzou 

Speciální výstava Zákupy – výstava proběhla bez problémů, za úspěšné spolupráce s KKO a KDO. 

Kluby mají zájem spolupracovat i v příštím roce. Výstava byla zisková, podíl zisku pro KCHHMO činí 15 

657,8Kč. Peníze byly zaslány na účet KCHHMO. V říjnu byl zaslán článek do časopisu Myslivost, 

výsledky a fotografie jsou zveřejněny na webu a budou taktéž ve zpravodaji. 

Pořádání výstavy pro rok 2012 je dohodnuté se zámkem, s OMS, s KKO a KDO. Datum 11.8.2012. 

Výbor KCHHMO rozhodl, že se v roce 2012 bude v Zákupech konat výstava klubová. 

Speciální výstava KCHHMO bude uspořádána 9.6.2012 v Náměšti na Hané. Zde výstavu zajistí P. 

Navrátil a P. Novotný. 

Na webových stránkách zprovozněna administrovaná inzerce. 

Předložena žádost o posunutí schůze výboru na 6.1.2012, schůze výboru na 30.3.2012 a ČS na 

31.3.2012. Výbor žádost schvaluje. 

Zpravodaj 2012 – v přípravě. Členové výboru byli informováni o podrobnostech. 

Je nutno dořešit soutěž „Ohař roku“. Výbor zamítá původní návrh předložený Ing. Indrou. Návrhy na 

„ohaře roku“ budou pro rok 2011 pocházet od poradců chovu a výcvikáře. 

 

b/ Zpráva výcvikáře M. Blažka 

Informace o účasti klubových plemen na zkouškách (rozpis  zkoušek a v jakém počtu se naše plemena 

účastnila). Hlavním problémem se ukázalo přinášení. Důvodem horšího umístění je nedocvičený 

aport.  

Bylo objednáno 50 ks odznaků s logem klubu. Budou také objednány samolepky na auto. 

Hodnocen MJS. Memoriál byl dobře zajištěn po stránce organizační, stanoviště byla dobře 

připravena. Byla patrná nižší připravenost psů. Je potřeba se ale při dalších akcích zamyslet i nad 

výběrem rozhodčích. 



Akce 2012 – MJM – MS Háj Temelín České Budějovice, LZ – MS Proruby – lesy města Jaroměř 

(Náchod) – 14.7.2012 

 

c/ Zpráva poradce chovu R.Dudy -  NDO, PP, SHO 

Krytí – 2x PP, 13x NDO, 1x SHO 

Vrhy – NDO – 67 štěňat (37 psů, 36 fen), SHO – 1 pes, 2 feny) 

Zařazeni do chovu – NDO – 2 psi, 1 fena, PP – 1 fena 

Výběr do chovu – 1 fena NDO nebyla vybrána z důvodu chybějících zubů P1 a jeden pes – 

nestandardní srst.  

Poradce navrhl, v rámci lepší informovanosti, uvádět u krycích psů přehled známek u stěžejních 

disciplín. Výbor souhlasí s uváděním známek u daných plemen. U MOK to bude k dalšímu uvážení 

(vzhledem k množství chovných jedinců). 

 

d/ Zpráva poradce chovu S. Lepičové - MOK a MOD  

Počet chovných psů k tomuto datu: 57 MOK + 8 MOD 

Počet chovných fen: 109 MOK + 6 MOD 

Počet nově uchovněných psů – 8 MOK, 1 MOD. Počet nově uchovněných fen – 10 MOK. 

Bylo vydáno 42 doporučení ke krytí. Z 22 vrhů se narodilo 172 štěňat – 90 psů a 83 fen. Počet 

nadpočetných štěňat je 12. Jmenný seznam majitelů bude poslán J. Sajbotovi ke kontrole.  

Chovní jedinci jsou doplňováni na stránky průběžně – kladné odezvy od členů.  

S. Lepičová dala návrh na uskutečnění přednášky MVDr. Pepříka na ČS jako hodnotitele DKK našich 

plemen a tím dát podnět na již probírané téma – úprava chovu MOK – nechovat na jedincích s DKK 3. 

Byl dán požadavek na doplnění kontaktů na majitele chovných fen. Dále by vznesen dotaz, zda CD 

z plemenné knihy může přicházet na adresu poradkyně chovu.  

P. Navrátil předal další část materiálů týkajících se chovu MOK a MOD.  

 

4/ Zpráva DR 

Nebyly dány podněty k řešení. 

 

5/ Výběry do chovu – výběry budou probíhat na klubových výstavách.  U psů, kteří mají být vybráni 

do chovu, bude napsán podrobný posudek posuzovatelem z exteriéru.  Poradci chovu připraví návrh 

na zamezení chovu na jedincích s výsledky DKK 3. 



6/ Výcvikové akce  

Š. Horák - výcvikový kurz – 29.3. – 1.4.12 Horka nad Moravou, výcvikový kurz – 27.4. – 1.5.12 

Lučkovice, letní výcvikový tábor – 18.8. – 25.8.12 Lučkovice 

V. Prouza - Výcvikový tábor zaměřený na LZ , SZVP , PZ 

 Termín: 25.5.-3.6.2012 

 Místo konání: Hronov 

 Závazné přihlášky do konce dubna 2012 

 Tel. 721 461 671  

 

 

7/Další návrhy a náměty 

Členům bude zaslána novoročenka s pozvánkou na ČS + poštovní poukázka na zaplacení čl. příspěvku.  

Vůdcovské odznaky a návrhy na čestná uznání za práci v klubu. 

P. Navrátil, D. Navrátilová, P. Novotný – návrh na čestná uznání  

MVDr. Jiří Mašek – návrh na přijetí za čestného člena + čestné uznání 

pí. Ruth Sovadinová – poděkování za sponzorské dary a podporu klubových akcí 

Zamyslet se nad návrhy dalších členů, kteří si ocenění zaslouží, zahrnout i organizátory memoriálů, 

soutěží.  Výbor se vyjádří k případným návrhům na další schůzi.  

V. Prouza upozornil na potřebu hledat sponzory na výstavy – sponzorské dary mohou být poskytnuty 

formou cen, pohárů… 

Byl projednán dotisk krycích listů. Zajistí M. Škrdlík.  

P. Navrátil navrhl pořádání chovných zkoušek ohařů.   

 

8/ Výbor se zabýval otázkou stanov klubu.  

 

9/ Sněm kynologické jednoty 

Zúčastní se předseda klubu V. Prouza. 

 

Zapsala Sylva Lepičová, poradkyně chovu 


