
Zápis o jednání výboru KCHMO ze dne 19. 3. 2010 v Humpolci 

Přítomni: J. Dědouch, J. Sajbot, M. Šafařík, Vl. Černý, MVDr. F. Šimek, z. Sedlákova, V. Prouza, P. 

Navrátil 

Za dozorčí radu přítomen: M. Škrdlík 

1. Jednání zahájil př. Dědouch, přivítal přítomné a nechal schválit program. 

2. Provedena kontrola zápisu z poslední výborové schůze, nebyly shledány žádné nedostatky v plnění 

daných úkolů. 

3. Stanovisko výboru k zpravodaji 2009/2010. Zpravodaj je obsahově i technicky na vysoké úrovni, 

nedostatkem je opožděná distribuce. Opatření pro rok 2010/2011: Uzávěrka příspěvku do zpravodaje 

pro členy klubu do 31. 12. 2010, pro členy výboru do 15. 1. 2011 z. Sedlákova připraví zpravodaj tak, 

aby mohl po případných úpravách jít nejpozději 10. 2. 2011 do tisku. Za tisk a distribuci zpravodaje 

zodpovídá př. Miloš Škrdlík 

4. Klubová výstava 8. 5. 2010 v Hlučíně a speciální výstava 14. 8. 2010 v Zákupech. Veškeré informace 

o výstavách včetně přihlášek najdete ve zpravodaji.  

5. Memoriál MVDr. Jiřího Michálka 11. -12. 9. 2010 okres Olomouc. Veškeré informace taktéž ve 

zpravodaji, výbor navrhl sbor rozhodčích na MJM: vrchní rozhodčí: M. Šafařík, rozhodčí: V. Maňhal, V. 

Nastoupil, Fr. Job, Jar. Konečný, J. Sajbot, V. Prouza, Vl. Černý, F. Varga a dva rozhodčí ze zahraničí. 

6. Klubové lesní zkoušky 17. 7. 2010 OMS Benešov, pod vedením Martina Blažka. Výbor odsouhlasil 

finanční příspěvek na LZ 10 000 Kč. Navržení rozhodčí: vrchní rozhodčí: J. Dědouch, rozhodčí: M. 

Blažek, J. Bartoška, J. Košťál 

7. Zprávy funkcionářů: ekonom podal zprávu o stavu financí k 19. 3. 2010. V pokladně:  27 415 Kč. Na 

účtu: 408 111 Kč. Celkem:  435 526 Kč. 

Schválen návrh na zamítnutí příspěvku za reprezentaci klubu pro Pavla Brabce, jmenovaný nedodal 

příspěvek do zpravodaje, což je jedna z podmínek k přiznání příspěvku. 

Od poslední výborové schůze přijato 10 nových členů.  

Podrobné zprávy ostatních funkcionářů včetně zprávy předsedy dozorčí rady najdete ve zpravodaji. 

8. Příprava a organizační zajištění členské schůze 20. 3. 2010. 

Výbor navrhuje postupovat podle návrhu programu uveřejněného ve zpravodaji. Jednání zahájí  

předseda klubu J. Dědouch, výbor navrhuje zapisovatelku Z. Sedlákovou, řízení schůze jednatele V. 

Prouzu, návrhovou komisi ve složení: M. Šafařík, M. Škrdlík, P. Janíková, mandátovou komisi: Al. 

Brůžková, J. Sajbot, M. Blažek. 

9. Různé: výbor projednal stížnost pana F. Zahradníčka a konstatuje, že žádné plemeno zastřešené 

naším klubem není diskriminováno ani ve zpravodaji, ani na webových stránkách, vše záleží na 

aktivitách majitelů jednotlivých plemen psů. Odpovědi na stížnost pana Zahradníčka je pověřen 

předseda klubu J. Dědouch a předseda dozorčí rady M. Škrdlík. 

Na chovných kartách psů vedených na stránkách klubu budou uveřejněny zkoušky a výstavy podle 

průkazu původu. Každý člen klubu si může po dohodě se správkyní  stránek prezentovat svého psa  

podrobněji podle vlastního uvážení, ale mimo chovných karet.  

K slovní přestřelce mezi správkyní stránek L. Svobodovou a panem V. Resnerem, doporučujeme a to i 

pro další větší ohleduplnost a pokoru při vzájemném jednání.   

Výběry do chovu 2010: Klubová výstava Hlučín – P. Navrátil, speciální výstava Zákupy – MVDr. F. 

Šimek, Memoriál Jiřího Michálka – J. Dědouch, Výstava České Budějovice 24. 4. – J. Dědouch, Výstava 

České Budějovice 9. 10. –  J. Dědouch 

Doporučena žádost člena našeho klubu Radka Dudy na adepta rozhodčího pro posuzování exteriéru 

psů pro plemeno Německý drátosrstý Ohař 



Českomoravská kynologická jednota: dodatek ke smlouvě o vedení plemenné knihy a vystavené 

průkazu pro štěňata. Vyplnění a odeslání zajistí jednatel klubu. 

Uspořádaní XXI. Memoriálu prof. J. Svobody v roce 2011 na adrese Bruntál pod gescí P. Navrátila. 

Do 15. 12. 2010 rozeslat členům klubu složenky na zaplacení členských příspěvků a pozvánku na 

členskou schůzi 2011. 

Díky aktivitě přítele M. Škrdlíka se náš klub prezentuje na světové výstavě myslivosti a lovectví 

pořádané 21. – 28. 3. 2010 v Brně.  

Trička s logem klubu budou prodávány na členské schůzi 20. 3. 2010 v Humpolci za Kč 50, zůstatek na 

stánku klubu při výstavě v Brně. 

10. Jednání ukončeno 21:45.  

Zapsal jednatel Prouza V. 

 



         Zápis z jednání výboru KCHHMO ze dne 11.6.2010 v Pelhřimově 
 

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

Omluveni:             V. Prouza, Z. Sedláková 

Za DR přítomen:   M. Škrdlík 

 

Program: 
 

1.)            Zahájení, schválení programu 

2.)            Kontrola zápisu a úkolů z poslední schůze výboru z 19.3.2010 

3.)            Zhodnocení ČS z 20.3.2010 v Humpolci  

4.)            Zhodnocení klubové výstavy z 8.5.2010 v Hlučíně 

5.)            Informace o přípravě speciální výstavy 14.8.2010 v Zákupech, okr. ČL 

6.)            Informace o zajištění MJM 11.-12.9.2010 Olomouc 

7.)            Plán klub. a spec. výstavy v r. 2011 a nahlášení na ČMKJ a ČMKU 

8.)            Informace o MJS 2011, nahlášení na ČMKJ 

9.)            Upřesnění místa a termínu konference klubu v r. 2011 

10.) Návrh rozhodčích z exteriéru na obsazení výstav pro naše plemena v r. 2011 

11.) Informace z DR 

12.) Zprávy funkcionářů klubu: výcvikář, poradci chovu, ekonom-matrikář 

13.) Webové stránky klubu 

14.) Obsahová příprava zpravodaje 2010/2011 

15.) Různé 

16.) Závěr 

 

 

Závěry k projednávaným bodům: 
 

Ad1.) schváleno jednomyslně 

Ad2.) sledované úkoly s termínem splnění k dnešnímu datu – byly splněny 

Ad3.) výbor klubu hodnotí přípravu, organizaci a průběh ČS kladně, schůze splnila účel a cíl 

Ad4.) výbor klubu hodnotí organizaci výstavy kladně, akce splnila účel a cíl 

Ad5.) výbor klubu schválil informaci o zajištění výstavy – bez připomínek 

Ad6.) výbor klubu schválil informaci o zajištění memoriálu – bez připomínek 

Ad7.) výbor klubu schválil plán výstav 2011:  

- klubová výstava: výbor projednal otázku možnosti organizace klubové výstavy ve 

Slavkově v r. 2011 a rozhodl, že v tomto roce bude klubová výstava organizována 

v rámci výstavy INTERCANIS v Brně. Otázku dalšího příp. pořádání klub. výstav 

ve Slavkově od r. 2012 - výbor přenechává ke zvážení novému výboru klubu, 

zvolenému konferencí klubu v březnu 2011. 

- speciální výstava:   výbor rozhodl o pokračování v organizaci výstavy v Zákupech 

          Termíny výstav: 

- klubová –   26.6.2011 v Brně (BVV), rozhodčí: MVDr. Šimek a MUDr. Brabletz 

- speciální -   13.8.2011 v Zákupech (ČL), rozhodčí: RNDr. Dvořák a P. Navrátil 

Na ČMKJ a ČMKU nahlásí termíny, místa a obsazení výstav předseda klubu do 30.6.10 

Ad8.) výbor klubu schválil informaci o zajištění memoriálu v r. 2011, na okrese Bruntál. 

          Na ČMKJ nahlásí výcvikář klubu do 30.9.2010. 

Ad9.) výbor klubu rozhodl o organizaci konference klubu v termínu 19.3.2011  

          v Ostrovačicích u Brna. 

Ad10.)výbor klubu projednal návrh, na ČMKU a ČMKJ zašle předseda klubu do 30.6.2010 



Ad11.) výbor klubu vzal na vědomí informaci z DR klubu – od poslední schůze výboru 

nedošla k DR žádná stížnost, připomínka ani podnět. Rovněž DR v tuto chvíli nemá žádnou 

aktuální indicii k řešení příp. problému. 

Ad12.) výbor klubu vzal na vědomí informace funkcionářů klubu, které byly jen technickým 

doplněním a upřesněním již výše projednávaných bodů programu. Žádný z funkcionářů 

nevznesl zásadní připomínku k činnosti, kterou by bylo třeba ihned řešit, nebo ze které by 

vyplynul úkol pro výbor klubu k řešení. 

Fakta z informací poradců chovu k 11.6.2010: 

                                              MOK            MOD     PP     NDO 

Doporučeno ke krytí :              27                  2          6          

Nakryto                     :              29                  2          2          

Vrhů                          :              23                   -          1        16 

Štěňat                        :             156                              8      112 
 

Nadpočetná štěňata MOK   : 

Bína 9, Rumpík 9, Polák 10, Drábek 10, Bezděk 9, Punčochář 11, Jirgala 9, Temr 9. 

Stav financí KCHHMO – pokladna: 24.097,- Kč 

     účet: 405.797,- Kč  

Stav čl. základny ke dni 31.03.2010 – 315 čl. má zaplaceno na 2010. 

Na dnešním výboru bylo přijato 9 nových členů ( Čermáková – Praha, Beránková – Květnice, 

Horák – Praha, Vatrs – Tymákov, Masopustová – Nepomuk, Gottwald – Úsov, Kopečná – 

Jihlava, Šoupalová – Havl. Brod, Halíková – Varnsdorf ).  

Ad13.) bez připomínek, trvá úkol všechny důležité a zásadní informace ke zveřejnění na webu 

předem konzultovat s předsedou klubu 

 

Ad14.) Trvá úkol ČS z března 2010:  obsah zpravodaje připravovat s řádným předstihem, 

funkcionáři odevzdají své zprávy v již dříve dohodnutých termínech, za přípravu a obsah 

zpravodaje odpovídá Z. Sedláková, za korekturu, vytištění a rozeslání členům do termínu 

20.2.2011 zodpovídá M.Škrdlík (viz usnesení a zápis z ČS 2010).  

 

Ad15.)  

- výbor klubu znovu projednal otázku zahraničního krytí s tím, že důrazně 

upozorňuje členy klubu, že musí důsledně dodržovat CHZŘ KCHHMO! 

- výbor klubu schválil pracovní skupinu ve složení: Dědouch, Sajbot, Škrdlík 

k přípravě návrhu změny Provozního řádu KCHHMO a k předložení na příští 

jednání výboru klubu, zodpovídá J. Dědouch.  

- výbor klubu vyslovil poděkování M.Škrdlíkovi za důstojné zajištění účasti 

KCHHMO formou výstavního stánku na pětidenní světové výstavě lovectví a 

myslivosti v březnu 2010 v Brně. V této souvislosti výbor klubu vyslovuje své 

poděkování i členům klubu: B. Staňkové a P. Janíkové, za spoluúčast při činnosti 

klubového stánku. 

 

 

 

 

 

 

 

V Pelhřimově, dne 11.6.2010 

 

Zapsal:   M.Škrdlík 



 



Zápis z jednání výboru KCHHMO ze dne 19.11 v Pelhřimově 

 

Přítomní : J.Dědouch,J.Sajbot,V.Černý,P.Navrátil,MVDr.F.Šimek,V.Prouza 

Omluvení: M.Šafařík,Z.Sedláková 

Za DR přítomen : M.Škrdlík 

Program: 

1. Zahájení,schválení případné doplnění navrženého programu 

2. Kontrola zápisu a úkolů z poslední schůze výboru 11.6 2010 v Pelhřimově 

3. Zhodnocení LZ  17.7 2010 na okrese Benešov-VÁCLAV Prouza a Miloš Škrdlík 

4. Zhodnocení Speciální výstavy v Zákupech dne 14.8 2010-MVDr.František Šimek 

5. Zhodnocení Memoriálu Dr.Jiřího  Michálka na okrese Olomouc dne 11.-12.9.2010-Miroslav Šafařík 

6. Zhodnocení klubových akcí pořádaných ve spolupráci s OMS Bruntál-Pavel Navrátil 

7. Vyhodnocení výběrů do chovu v roce 2010 – MVDr. František Šimek a Pavel Navrátil 

8. Termíny klubových výstav,LZ a memoriálu profesora Svobody v roce 2011 

9. Zajištění místa výborové schůze a klubové konference 18.-19.3.2011 

10. Zprávy funkcionářů klubu za uplynulé období 

11. Obsah zpravodaje,termín předání zpráv,termín vydání zpravodaje a zaslaní členům klubu-Zuzka 

Sedláková,garantem Miloš Škrdlík 

12. Výcvikové tábory v roce 2011 

13. Různé,došlá pošta 

14. Závěr chůze 

 

Závěry k projednávaným bodům: 

1. Schváleno bez připomínek 

2. Úkoly dané k  dnešnímu jednání byly splněny 

3. LZ 17.7 Keblov –Zkoušky výborně připraveny,posuzování rozhodčích na profesionální 

úrovni,práce psů ztížena extremním vedrem,úroveň přípravy psů střední 

4. SV Zákupy  –  perfektně připravená ,deštivé počasí 

5. Memoriál Jiřího Michálka –hodnocen  zúčastněnými členy výboru velice kladně nutno 

poděkovat pořadatelům zvláště pak Štěpánu Horákovy 

6.  Informace podal Pavel Navrátil – výbor bere na vědomí 

7.  Vyhodnocení výběru do chovu bude provedeno ve zpravodaji 

8.  Klubová výstava 26.6 2011 při MPV Brno 

Speciální výstava 13.8.2011 v Zákupech u České Lípy 

Memoriál profesora Jaroslava Svobody 20.-21.8.2011 okres Bruntál 

LZ 16.7.2011 Okres Náchod 

Akce  pořádané ve spolupráci s OMS Bruntál  

16.-21.4 2011  MZFT 

28.5 2011 ZV 

29.5 2011 PZ 

23.7 2011 LZ 

10.-15.9 2011 MZFT 

          9.  Klubová konference 19.3 2011 Ostrovačice u Brna  

         10. Za DR Předseda M.Škrdlík : nepřišlo žádných stížností ani podmětů k práci výboru 

                Jednatel: Seznámil členy výboru s došlou a odeslanou poštou:  



Potvrzen a odeslán dodatek č.1 ke  smlouvě s ČMKJ . 

Uzavřena darovací smlouva  mezi dárcem MVDr. Jiřím Maškem  a KCHHMO . Dárce daruje 25000 Kč 

na pořádání klubové akce M. J. Michálka a stejnou částku  na klubové lesní zkoušky. Finanční 

prostředky byli použity na nákup odlovu  dvou daňků jako cenu za umístění . 

Společně s M.Blažkem  zasláno poděkování pořadatelům a sponzorům L.Z. v Keblově. 

 

 

Poradce chovu pro hrubosrsté ohaře MVDr.F.Šimek   

Vrhy NDO r.2010 

 Počet vrhů : 17 

 1 fena nezabřezla 

 Štěňat celkem 149 z toho psi 75,feny 74 

 

Vrhy PP r.2010 

Počet vrhů 3 

1 fena nezabřezla  

Štěňata celkem 16 z toho psi 10,feny 6 

 

Poradce chovu pro maďarské ohaře Pavel Navrátil  

v chovu na 2011: 100fen,43 psů                                                       NKO 

2010.Vystaveno doporučení 46 

Nakryto 28 fen 

Celkem   51 vrhů 

307 štěňat  

A 4 feny nezabřezli 

Uchováno v roce 2010 21 fen , 11 psů a vyřazeno z chovu 25 fen a 6 psů 

 

        MOD 

Vystaveny 3 doporučení  

1 fena nezabřezla  

2 feny nakryty 

1 vrh 3 štěňata 

V chovu 2010 6 fen a 7 psů 

 

Ekonom a matrikář klubu J.Sajbot : 

Stav členské základy 344 členů,na dnešním výboru bylo přijato 27 nových členů 

Stav financí KCHHMO – na účtu v bance 470 153 kč  

- Pokladna  36 691 kč 

-  Celkem 506 844 kč 

Podány 3 žádosti o příspěvek za reprezentaci klubu : Petr Zoubek - Mistrovství Evropy 

                                                                                               Hana Kaprová – Memoriál   B.Zemka  SR 

                                                                                               Václav Prouza  - Memoriál   B.Zemka   SR 

Výbor schvaluje pro splnění podmínek daných klubem 

Příspěvek pro málopočetná plemena : pro plemeno PP J.Hrbek  a R.Zachovalová  - Výbor schvaluje  

 



11. Obsah zpravodaje zodpovídá  Z.Sedláková  a M.Škrdlík zpravodaj bude rozeslán členům nejpozději 

do 20.2 2011  

12. Výcvikové tábory 2011   

Výcvikový tábor pro lesní zkoušky a speciální vodní práci 27.5 -5.6 2011 Hronov 

Termíny výcvikových akcí  pořádané Štěpánem Horákem budou uvedeny ve zpravodaji  

13.Různé,došlá pošta 

Vůdce KCHHMO  roku 2010 Ing.Jiří  Indra 

Pes a fena KCHHMO roku 2010  

MOK  

fena - Arany z Tišnovských revírů, majitel Ing.Indra Jiří 

pes - Or Kajan z Baštin, majitelka Ing. Zuzana Veselá 

 

NDO 

fena - Afra z Bílanských rybníků, majitel Petr Novotný 

pes - Chris z Plzínů, majitel Pavel Ješina 

 

PP 

pes - Klif ze Stražištských lesů, majitel Lukáš Komínek 

U feny PP ani u plemene Maďarského drátosrstého ohaře nemáme žádnou nominaci. 

Majitelé jmenovaných psů dají k dispozici do zpravodaje výsledky vyhodnocení  ze zkoušek a výstav a 

foto psa.Podklady je třeba co nejrychleji zaslat naskenované   Z.Sedlákové    boglarca@boglarca.cz 

 

Delegátem na XI Valnou Hromadu ČMKU a kandidátem za náš klub byl navržen MVDr.F.Šimek. 

Příští schůze výboru bude 21.1.2011 

14. Předseda poděkoval za účast a ukončil jednání 20.45hod. 

 

 

 

         Zapsal jednatel Václav Prouza 

 

 

 

                                                   


