Zápis z jednání výboru KCHHMO v penziónu Koliba, okres Ústí nad Orlicí . 27.3.2009
Přítomni: J. Dědouch, M. Šafařík, J. Sajbot, P. Navrátil, MVDr. F. Šimek, V. Prouza
Omluveni: Z. Sedláková, V. Černý
Neomluveni: D.Trnka
Dozorčí rada: M. Škrdlík
Hosté: L. Svobodová, A. Brůžková, P. Chalupa, P. Zoubek
Jednání zahájil předseda J. Dědouch, přivítal přítomné a nechal schválit program.
1. Zpráva ekonoma a matrikáře: K 27. 3. 2009 je na účtě u poštovní spořitelny Kč 409 976,-- a
v pokladně Kč 56 868,--.
Návrh podmínek přidělování příspěvků vůdcům, kteří úspěšně representovali klub na
vrcholných soutěžích. Příspěvek bude každý rok posuzován individuelně, max. výše pro
jednoho vůdce Kč 5 000,--. Celkem může být vyplacena částka do 30% čistého ročního
zisku. Výplata příspěvku je podmíněna: V době konání soutěže musí být vůdce členem
klubu, podat písemně výboru klubu do 31. 10. žádost o příspěvek a napsat zprávu o soutěži
do zpravodaje.
Prodej triček s logem klubu cena Kč 120,--.
Od minulé schůze výboru bylo přijato 30 nových členů.
2. Kontrola zápisu z výborové schůze ze dne 21. 11. 2008 v Pelhřimově:
Výbor konstatuje splnění všech úkolů daných zápisem. Byla předána razítka funkcionářům
klubu. Výcvikář klubu př. Šafařík převzal nové vůdcovské odznaky: I. stupně 20 ks,
II. stupně 30 ks, III. stupně 50 ks.
3. Výbor navrhuje členské schůzi umožnit chov plemen které zastřešuje i nečlenům klubu za
podmínek, které výbor vypracuje na svém jednání 19. 6. 2009 v Pelhřimově.
4. Příprava výroční členské schůze :
- Zahájení provede předseda J. Dědouch, nechá schválit program schůze, kterým se
bude řídit celé jednání. Nechá schválit řídícího schůze – navržen jednatel klubu. V.
Prouza a zapisovatelku slečnu Svobodovou.
- Řídící přednese návrh členů mandátové a návrhové komise a nechá je schválit
členskou schůzí.
5. Výbor projednal a schválil žádost MUDr. Františka Nahodila o rozšíření aprobací na plemena
zastřešena naším klubem za podmínek určených výborem.
6. Zpráva předsedy dozorčí rady př. Škrdlíka:
Dozorčí rada neshledala nedostatky a práci výboru hodnotila kladně.
7. Zajištění organizace klubových výstav:
Klubová výstava Slavkov 9. 5. 2009 : veškerou dokumentaci k výstavě zajistí př. Dědouch a
smlouvy s MSKCHAO a se správou zámku ve Slavkově zajistí do 15. 4. 2009 písemnou
formou přítel Dědouch a Škrdlík.
Rozhodčí na výstavu navržen př. Navrátil a pan Jursa.
Výběr do chovu př. Dědouch a další dva budou určeni na místě.
Vyhodnocení výstavy provede př. Dědouch do jednoho měsíce po termínu výstavy.
Specielní výstava 22. 8. 2009 Zákupy u České Lípy. Garantem výstave je sl. L. Svobodová,
která zajistí veškeré náležitosti a rozhodčí MVDr. F. Šimek. Druhý rozhodčí je v jednání.

Výběr do chovu MVDr. Šimek a další dva určení na místě.
Vyhodnocení výstavy provede L. Svobodová do jednoho měsíce po termínu výstavy.
8. Memoriál profesora J. Svobody 5. – 6. 9. 2009 v Ústí nad Orlicí.
Zprávu o přípravě memoriálu přednesl jednatel OMS p. Chalupa a nastínil zajištění
celkového průběhu memoriálu. Soutěž bude posuzována podle zkušebního řádu pro MKP.
Byli navrženi rozhodčí: Vrchní rozhodčí MVDr. Šimek F. S ostatními rozhodčími bude
jednáno.
9. Různé návrhy: Př. Škrdlík navrhuje zavedení „Čestného uznání“ včetně odznaků pro
zasloužilé členy klubu.
Opravit na webových stránkách chovné podmínky – plnochrupost u všech plemen.
10. Konání příštího výboru bude 19. 6. 2009 v 17.00 hod. v Pelhřimově.
Schůze ukončena v 22.35 hod.
Zapsal: jednatel Prouza V.

Zápis z jednání výboru KCHHMO ze dne 19. 6. 2009 v Pelhřimově.
Přítomni: J. Dědouch, Vl. Černý, J. Sajbot, M. Šafařík, P. Navrátil, V. Prouza
Omluveni: MVDr. F. Šimek, Z. Sedláková
Nedostavil se: D. Trnka
Za dozorčí radu: předseda M. Škrdlík
1. Jednání zahájil př. Dědouch, přivítal přítomné a nechal schválit program.
2. Provedena kontrola zápisu a plnění úkolů z poslední schůze výboru ze dne 27.3.2009
3. Př. Dědouch kladně zhodnotil členskou schůzi konanou 28.3.2009 v okr. Ústí n. Orl..Ani
ostatní členové výboru neměli připomínek.
4. Jednatel V. Prouza zajistí uveřejnění zápisu a usnesení z čl. schůze ve Zpravodaji 2009/2/10
5. Hodnocení klubové výstavy konané 8. 5. 2009 ve Slavkově: výstava hodnocena velice kladně
a poděkování patří všem pořadatelům, hlavně pak př. Škrdlíkoví, Ressnerovi, Trnkovi,
Sajbotovi a rozhodčím Ing. Jursovi a Navrátilovi. Za zpracování katalogu př. Dědouchovi.
Čistý zisk z výstavy činí Kč 7 547,--,
6. Specielní výstava 22. 8. 2009 v Zákupech u České Lípy:
Veškeré informace o výstavě, včetně přihlášek, jsou na webových stránkách klubu.
Posuzovat budou rozhodčí MVDr. Šimek a Ing. Vlasák. Výběr do chovu provede P. Navrátil.
7. O přípravách na XX. Memoriál prof. J. Svobody informoval výcvikář klubu. Propozice
Memoriálu jsou na stránkách klubu.Dále se jednalo o doplnění rozhodčích.
8. Bylo jednáno o klubové a speciální výstavě r. 2010. Klubová výstava bude již tradičně ve
Slavkově u Brna 8. 5. 2010 a navržení rozhodčí na tuto výstavu RNDr. P. Dvořák a MVDr.
F. Šimek. Místo a termín specielní výstavy nebylo zatím určeno. Návrh míst a konání obou
výstav nahlásí na ČMKU do 15. 8. 2009 poradce chovu P. Navrátil.
9. Odsouhlasena nabídka Štěpána Horáka na pořádání Memoriálu MVDr. Michálka v r. 2010 na
okrese Olomouc. Podrobnosti dojedná výcvikář klubu př. Šafařík.
10. Z důvodu nemoci MVDr. Šimka nebyla podána informace z jednání ČMKU.
11. Plníc usnesení členské schůze ze dne 28. 3 . 2009 určil výbor místo a termín konání
členské schůze 2010 na 27. 3. 2010 v Humpolci.
12. Zpráva předsedy dozorčí rady: Dozorčí rada neshledala žádných závad v práci výboru a
usnesení členských schůzí jsou průběžně plněny.
13. Zprávy funkcionářů klubu:
Výcvikář př. Šafařík kladně hodnotil nárůst počtu předvedených psů na zkouškách.
Poradce chovu MO, P. Navrátil, seznámil výbor s počtem krytí a vrhů v letošním roce:
MOK – vystaveno doporučení 38, nakryto fen 26, počet vrhů 18, vrženo štěnat 131
MOD - vystaveno doporučení 3, nakryto fen 1
Ekonom př. Sajbot podal zprávu o stavu financí a členské základy: k 19. 6. 2009 je stav
v pokladně Kč 44 211,-- a na účtě v bance Kč 396 906,--. Členská základna čítá 369
řádných členů a 3 členy čestné. Na dnešním jednání výboru bylo scháveleno přijetí
20 nových členů.
Klub je zaregistrován jako nezisková organizace.
Jednatel podal informaci o presentaci klubových plemen na výstavě NATURA VIVA v
Lysé nad.L. a o výcvikovém táboře na lesní a vodní práci v Hronově.
14. Bylo jednáno o přípravě Zpravodaje na r. 2009/2010. Výbor rozhodl, že do 15. 1. 2010
budou předány na zpracování pí. Sedlákové veškeré připomínky a podněty od členů a také
zprávy referentů. Později dodané podklady nebudou zveřejněny. Distribuce Zpravodaje

bude nejpozději do konce února 2010. Jako jubilant roku byl vybrán p. Karel Křepel.
Podklady a podrobnosti o jeho činnosti zajistí př. Černý a Šafařík.
15. Různé:
-Výbor navrhuje udělení třetího stupně vyznamenání za zásluhy o myslivost pro
pí. Sylvu Lepičovou.
-Bylo rozhodnuto o podávání zpráv pro časopis Myslivost ze všech hlavních akcí pořádaných
Klubem. Z klubové výstavy ve Slavkově - př. Dědouch, ze spec. výstavy ze Zákup u Č.
LípyLucie Svobodová a z Memoriálu J. Svobody – MVDr. Šimek.
-Všichni členové výboru obdrží od ekonoma aktuální seznam členů klubu.
-Klub umožní chov plemen zastřešených klubem i nečlenům. Výbor klubu po pověření
člensk.schůzí určuje poplatek za vystavení doporučení ke krytí Kč 3 000,--. Člen klubu má
75% slevu (tzn. poplatek pro člena činí Kč 400,--)
-Výbor na základě pověření členské schůze stanoví podporu pro málo početná plemena:
SHO, PP, MDO na Kč 3 000,-- za odchovaný vrh po úspěšném odchovu vrhu požádá
chovatel ekonoma o proplacení příspěvku. U těchto plemen nebude požadována platba za
nadpočetné vrhy.
16. Došlá pošta:
Byl projednán dopis př. J. Kopřivy z 8. 12. 2008 a pí. P. Janíkové z 19. 5. 2009 . K vyřízení
pověřen jednatel V. Prouza.

Jednání ukončeno v 22.00 hod.

Zapsal: jednatel V. Prouza

Zápis z jednání výboru KCHHMO ze dne 20.11.2009 v Pelhřimově
Přítomni: J. Dědouch, , Vl. Černý, J. Sajbot, M. Šafránek, P. Navrátil, MVDr. F. Šimek, V. Prouza
Omluveni: Z. Sedláková
Za dozorčí radu omluven pro nemoc: M. Škrdlík
Jednání zahájil př. Dědouch, přivítal přítomné a nechal schválit program.
Provedena kontrola zápisu a plnění úkolů z poslední schůze výboru ze dne 19. 6. 2009 v Pelhřimově.
Spec. výstava v Zákupech ze dne 22. 8. 2009 byla všemi zúčastněnými členy výboru hodnocena velice kladně a
bylo navrženo udělení čestného uznání pro Lucii Svobodovou za přípravu a organizaci výstavy.
4. Zhodnocení XX.Memoriálu Prof. Jaroslava Svobody ze dne 5. – 6. 9. 2009 provedl výcvikář klubu př. Šafařík
a vrchní rozhodčí memoriálu MVDr. Šimek. Memoriál byl zhodnocen kladně. Bylo navrženo čestné uznání pro
př. Pavla Chalupu.
5. Akce OMS Bruntál pořádané př. Navrátilem Pavlem: ZV – běželo 5 psů, PZ – 3 psi, JT – 60 psů, PT – 16
psů.Připravované akce OMS Bruntál pro rok 2010 : JT – 20.-25.4.2010, PT – 11.-16.9.2010
6. Bylo provedeno vyhodnocení výběru do chovu. Na všech výběrech byli vyřazení pouze dva psi pro povahu.
7. Plánované výstavy na rok 2010:
Klubová výstava 8. 5. 2010 Hlučín, zodpovídá P. Navrátil
Specielní výstava 14. 8. 2010 Zákupy u České Lípy, zodpovídá L. Svobodová.
8. Členská schůze 2010 se bude konat v Humpolci.
9. Zprávy funkcionářů klubu:
Výcvikář klubu M. Šafařík informoval o plánovaných zkouškách na r. 2010: LZ – 17. 7. 2010 OMS Benešov,
Memoriál MVDr. Jiřího Michálka – 11. – 12. 9. 2010 Olomouc.
Poradce chovu MVDr. Šimek podal zprávu o počtech krytí a štěňat .
NDO – nově zařazeno do chovu 12 fen, 7 psů. Vydáno 56 doporučení ke krytí . Zatím nakryto 10 fen a 6
nezabřezlo.
Pudlpointr – vystaveno 5 doporučení ke rytí . Odchovány 3 vrhy.
Pan Pavel Brabec požádal o uvolnění svého chovného psa P.P. Jerika ze Strážišských lesů pro krytí do zahraničí.
Poradce chovu Maďarských ohařů podal zprávu o počtech krytí a štěňat.
MOK – celkem chovných 94 fen, 43 psů, vydáno 64 doporučení ke krytí, zatím nakryto 42 fen, zatím
uskutečněno 31 vrhů.
MOD – 9 chovných fen, 6 chovných psů, vydáno 3 doporučení ke krytí, nakryty 2 feny, jedna nezabřezla.
Ekonom a matrikář př. Sajbor J. podal zprávu o stavu financí a o počtu přijatých nových členů.
Stav na účtu v bance je Kč 427 837,--, v pokladně 21 307,-- a od poslední výborové schůze bylo přijato 17
nových členů.
10. MJM 11.-12.9.2010 Olomouc : Výcvikář klubu př. Šafařík projednal s jednatelem OMSu Olomouc a př.
Horákem organizaci memoriálu. Za průběh memoriálu zodpovídá př. Š. Horák.
11. Příprava klubového zpravodaje za rok 2009 – 2010:
Veškerou přípravu a distribuci zpravodaje si již tradičně vzala za úkol pří. Z. Sedláková.
Uzávěrka všech zpráv a příspěvků je nejpozději 15. 1. 2010.
Všichni funkcionáři do tohoto termínu podají zprávy a rovněž tak organizátoři výstav a zkoušek.
Plán výborových schůzí na r. 2010: 15. 1 2010, 19. 3. 2010, 11. 6. 2010, 10. 9. 2010, 19. 11. 2010
Výběry do chovů budou pořádaný v rámci těchto akcí: Klubová výstava, speciální výstava MJM, výstava České
Budějovice.
Byl vybrán vůdce roku 2009 a pes a fena roku 2009:
Vůdcem roku 2009 se stal př. Karel Kolář
Pes a fena roku 2009:
MOD pes Kalász Zolmáli, vůdce Karel Kolář
MOK pes Atac z Bohumínské mokřiny, vůdce Jaroslav Trejbal
MOK fena Zola z Tismenic, vůdce Petr Zoubek
NOD pes Ben od Prusíků , vůdce Václav Prouza
NOD fena Brita ze Žamberských vrchů, vůdce Jiří Hynek
P.P. pes Jeryk ze Strážišských lesů, vůdce Pavel Brabec
P.P. fena Iris ze Strážišských lesů, vůdce Jiří Hrbek
Majitelé jmenovaných psů dají k dispozici do zpravodaje výsledky vyhodnocení ze zkoušek a foto psa. Podklady
je potřeba zaslat naskenované pří. Z. Sedlákové.
1.
2.
3.

12. Výcvikové tábory klubu:
Výcvikový tábor pro lesní a vodní práci – 21. 5. 2010 – 30. 5. 2010
Termíny táborů př. Štěpána Horáka budou upřesněny ve zpravodaji.
13. Různé
Převzaty 3 žádosti o finanční podporu za účast našich psů na akcích v zahraničí od př. J. Trejbala, J. Hrbka a P.
Brabce. Podpora bude vyplacena po splnění podmínek daných klubem.
Schváleno proplacení poháru na soutěž k 60. výročí založení klubu P.P. v Rakousku .
Na základě vlastního prohlášení ukončil členství ve výboru klubu pan David Trnka.
Prostřednictvím př. Radka Dudy byl zakoupen věnec na pohřeb př. Vl. Minky.
Projednána žádost p. Josefa Nováka o rozšíření aprobací rozhodčího exteriéru pro plemena MOK, NOD a P.P..
Výbor žádost schvaluje podle podmínek daných klubem.
Nebudou posílány upomínky na zaplacení členských příspěvků na r. 2010
14. Jednání ukončeno 20.50 hod.

Zapsal Václav Prouza

