
Zápis z výborové schůze KCHHMO – 5.12.2014, Domašov u Brna 

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

Omluveni: MVDr. F. Šimek, Š.Horák, M. Škrdlík 

 

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

námitek.  

  

2. Příprava ČS  

Návrh programu ČS: 

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

schválení programu 

2.     Volba pracovního předsednictva (přítomní členové výboru) 

3.     Zpráva mandátové komise (J.Sajbot + z pléna) 

4.     Zprávy funkcionářů klubu 

5.     Zpráva DR 

6.     Vyhodnocení oceněných členů klubu 

a)   Pes a Fena roku 

b)   Vůdce roku 

7.     Čestná uznání 

8.     Schválení hospodaření a plánu akcí 

9.     Různé, diskuze 

10.  Zpráva návrhové komise 

11.  Schválení usnesení ČS 

 

Složení jednotlivých komisí a případné doplnění či upravení programu bude dořešeno 

na schůzi výboru v pátek před ČS.  

 

Čestná uznání: Jaroslav Košťál, Štěpán Horák – výbor schvaluje jednomyslně 

 

Zajištění cen pro oceněné: 

M. Blažek zajistí cenu pro vůdce roku. 

Redakční rada zajistí diplomy pro Psa a Fenu roku. 

Do r. 2016 je třeba zajistit nové diplomy za udělení vůdcovského odznaku. 

 

3. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Poradkyně MO odpověděla p.Ruprechtovi.  

Poradce HO znovu otázku konzultoval a domnívá se, že KL pro fenu p.Pavlíka 

vystaven být nemůže. Předseda klubu – toto bylo diskutováno na minulé schůzi, 

výbor s konečnou platností rozhodl a poradce chovu se tímto rozhodnutím musí řídit.  

 



4. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Redakční rada aktivně pracuje na Zpravodaji. Zprávy většiny funkcionářů opět 

poslány se zpožděním, nicméně nyní už máme všechny.  

Klubové stránky konečně fungují.  

Dokumenty k valné hromadě ČMKU předány MVDr.Šimkovi, který je doplní o 

osobní informace a pošle.  

 

b)  Poradce MO 

K 18.1.15 bylo vydáno 11 krycích listů. Mnoho žádostí na krytí přichází průběžně.  

V počátku roku se narodil vrh MOD u MVDr, Březiny - 3 psi a 4 feny. 

Byl ohlášen jeden vrh MOK (narozen koncem prosince) - 5 psů a 5 fen 

Nadpočetná štěňata  - 2x 

Ing. Václav Vlasák byl požádán o provedení VDCH při členské schůzi. V případě 

záporné odpovědi bude poradkyně hledat dál. 

Panu Ruprechtovi byl vypsán krycí list na jeho fenu do data osmých narozenin a 

zaslán spolu s dopisem, že si může požádat o výjimku, ale ta se uděluje jen v 

případě mimořádných kvalit feny. 

 

  

c) Poradce HO 

Byla vydána 4 doporučení ke krytí, 2 se zahraničními psy, 2 s našimi.  

Koncem roku 2014 nakryta 1 fena v Srbsku (Kony z Plzínů), začátkem roku 2015 

nakryta 1 fena v Německu (Xena z Těšnice) a 1 fena nakryta naším psem (Cira z 

Koldínského lesa). 

V CHS ze Sosnovského revíru narozen vrh (Frotto z Feblahu H + Janka z 

Adamovských revírů HB) – 7 štěňat – 4psi a 3feny. Koncem roku 2014 úhyn feny 

Afry od Bílanských rybníků, v roce 2015 zařazeny do chovu 2 feny (Arina z Korábku 

HB a Bora Boncov majer HB).U PP a SHS stav nezměněn. 

 

d) Výcvikář 

Akce v Horce – M.Blažek kontaktoval J.Zbořila (OMS Olomouc) – OMS zajistí 

administrativu zkoušek, klub zajistí rozhodčí, honitbu a zvěř je třeba zajistit ve 

spolupráci s P. Novotným. Š.Horák zarezervoval areál v Horce vč. jezdecké haly 

(částka za pronájem?).  

Výstava – katalogy, diplomy, posudky, vstupní listy zajistí L.Svobodová. Veškerou 

administrativu a organizaci ohledně rozhodčích zajistí poradci chovu. Další práci 

ohledně výstavy zajistí výbor. 

M.Blažek zkontaktuje P.Novotného a případně Š.Horáka a bude jednat o přípravě 

akce v Horce, pak zkontaktuje členy výboru a bude se dále jednat. 

 



e) Zpráva ekonoma 

Stav hospodaření KCHHMO k dnešnímu dni: 

Pokladna:  12.249,- 

Fio banka: 388.190,- 

Poštovní spořitelna: 237.088,- 

PS ter. vklad: 50.000,- 

Celkem: 687.529,- Kč 

 

Stav čl. základny - 333 členů. 

 

Noví členové ke schválení:  

1. Šebesta Karel, Komenského 449, 664 56 Blučina 

2. Koušová Krista, Na Výspě 15, 147 00 Praha 4 

3. Nikodým Pavel, Ratenice 180, 289 11 Pečky 

4. Pěchovič Milan, K Olšině 429, 735 14 Orlová – Lutyně 

 

Je CCA 400ks neprodaných katalogů chovných jedinců. Navrhuje je rozdávat na 

klubových akcích. 

 

 

f) Předseda DR 

Omluven. 

 

 

5. Došlá pošta 

Nedošla žádná pošta.  

 

 

 

6. Různé  

a) R.Duda – pokusí se sehnat sponzorské dary na výstavu v Horce. 

 

b) Návrh na doplnění výboru o Ing.Zuzanu Veselou a Petra Novotného. Ing.Z.Veselá již 

souhlasila s prací ve výboru, výbor schvaluje. P.Novotného výbor schvaluje v 

případě, že bude mít o práci ve výboru zájem. P.Novotný bude v tomto duchu 

osloven. 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 27.3.2015, Pitkovice 

Účastníci:  V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, Š.Horák. Z.Veselá, 

P.Novotný, MVDr.F.Šimek, L.Svobodová, za DR MVDr.J.Dvořák  

 

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

námitek.  

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání.  

 

3. Příprava ČS: 

Program – viz Zpravodaj 

Zapisovatel ČS – L.Svobodová 

Návrhová komise – Z.Veselá, Š.Horák + 1 z pléna 

Mandátová komise – S.Lepičová, J.Sajbot + 1 z pléna 

Pracovní předsednictvo – přítomní členové výboru  

 

 

 

4. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Plán schůzí výboru: 

30.5. v 17h ve Štěpánově po ZV  

Další schůze se naplánují v květnu.  

 

Zpravodaj – náklady mírně vzrostly, především díky poštovnému. Výbor hodnotí 

Zpravodaj pozitivně.  

Opět chybí výsledky zkoušek a v tabulce jsou chyby. Stejně jako v minulých letech 

spousta tabulka vůbec nepřišla z ČMKJ. Navrhuje tento seznam ze Zpravodaje 

vypustit.  

 

b)  Poradce MO 

Zprávu poradce přednese na ČS.  

Z.Sedláková stále nedoplnila hlášení vrhu, kterému je již několik měsíců. Výbor se 

usnesl, že Z.Sedlákové nebudou vystavovány další krycí listy, dokud nedoplní 

požadované dokumenty.  

Nadpočetná štěňata – Aleš Kníž 2x 

 
 



 
 

c) Poradce HO 

Zprávu poradce přednese na ČS.  

5.3. přišel email od L.Zajícové, která žádá o výjimku na krytí feny, které bylo osm 

let v únoru 2015. Fena vloni přišla o celý vrh. CHR navrhuje povolit, výbor souhlasí. 

CHR projednala návrh H.Kaprové ohledně kontroly chovných psů ohledně lysivosti. 

CHR navrhuje, že když bude podezření na problém, pes bude pozván na ČS, kde 

CHR zhodnotí. Výbor nesouhlasí. Lysivost u NDO se projevuje relativně výjimečně 

(prozatím pozorováno ve 2 liniích) a poradce chovu může sledovat jedince z 

problematických linií (kontroly vrhu a chovných psů).  

Komunikoval s p.Pavlíkem, vybrali krycího psa, p.Pavlík sám navrhl kontrolu vrhu a 

vyřazení nestandardních jedinců.  

  

 

d) Výcvikář 

Zajistil cenu pro vůdce roku.  

Dodatečně přišly žádosti o bronzový vůdcovský odznak – V.Šesták, P.Blaška 

Zítra na ČS bude přítomen Petr Bezděk a poskytne informace o přípravě MJS. 

Jednání s OMS Liberec o LZ spolu s L.Svobodovou.    

 

e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 22.751,- 

Fio: 329.620,- 

PS: 127.808,- 

Ter. ú. Fio: 100.011,- 

Ter. ú. PS: 50.000,- 

Celkem: 630.190,- Kč. 

Před. závěrka – 46.637,- Kč. 

Byla provedena platba na MJS OMS Plzeň: 50.000,- 

Uhrazen zpravodaj vč. katalogu a poštovného: 60.667,- Kč. 

  

Výbor schvaluje nové členy:    

Andresová Jana, Lukášova 91, 460 10 Liberec 10, 2015, 23.01.2015 

Mgr. Kyrová Pavlína, Olomoucká 100, 796 01 Prostějov, 2015, 19.01.2015 

Ďurďovič Juraj, Hviezdoslavova 1/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK, 2015, 19.01.2015 

Formánek Jiří, Ing. Bílý Kostel nad Nisou 249, 463 31 Chrastava 

Kruliš Milan, Libodřice 103, 280 02 Kolín 

Černý Emanuel, Buková 32, 334 52 Merklín 



Pecinová Kristýna, Družstevní 1409, 539 01 Hlinsko 

Ing. Jiří Mach, U Hřiště 879, 280 02 Kolín 5 

Novotný Roman, Dvorce 59, 392 01 Soběslav 

Fiegrová Karin, Förstrova 16, 405 01 Děčín 

Vrba Josef, Haluzice 44, 763 24 Vlachovice 

Kárníková Marie, Staškova 370/32, 460 14 Liberec 

 

 

f) Předseda DR – zastoupen MVDr.Dvořákem 

Zprávu přečte na ČS.  

Vyúčtování klubových akcí musí být hodnověrné – doloženo doklady. Totéž platí 

pro VDCH, bylo by vhodné vypracovat standardní tabulku.  

Evidence pohárů – jeden z nesplněných požadavků DR. Výbor se v diskuzi usnesl, 

že evidenci pohárů není prakticky možné vést. Poháry jsou využívány na akcích 

v následujících letech, pokud je pořadatel stejný (výstava Zákupy). Pokud ne, zbylé 

poháry je možné darovat pořadatelskému OMSu nebo MS jako poděkování. Výbor 

souhlasí s tímto postupem.  

Usnesení v zápisech z výboru – výbor se domnívá, že usnesení není nutné 

doplňovat do zápisu výboru, neboť by se jednalo o dublování informací, výbor vždy 

schvaluje zápis před jeho zveřejněním.   

Nejsou žádné zápisy z jednání CHR.  

 

5. Došlá pošta 

Ing. Zuzana Veselá předložila žádost o doporučení na funkci rozhodčího z exteriéru 

pro plemeno MOK. Výbor schvaluje jednomyslně.  

 

6. Akce v Horce   

Technické problémy v Horce, P.Novotný oslovil další možné pořadatele. MS Štěpánov 

je schopen zajistit jak výstavu, tak ZV.  

ZV – zajištěny diplomy + tabulky na OMS.  

Petr Novotný – prozatím neví, kde sehnat bažanty, ale dále bude jednat. Rozhodčí – 

Šesták, Straňák, Svobodová, Duda, Kopřiva, Blažek, Prouza – vrchní. Ředitel 

P.Novotný, správce Eduard Fryblík. ZV budou na lovecké chatě, včetně posezení. 

Střelci budou zajištění.  

Poháry, ceny – R.Duda zajistí věcné ceny, vyzvedne Z.Veselá. Poháry na ZV zajistí 

M.Blažek, na KV L.Svobodová 

VDCH – od 12h, možnost oslovit O.Nehybu nebo M.Kalicha. Osloví poradci chovu.  

Fotograf – P.Novotný osloví K.Vašíčkovou 

 

 



7. Různé  

a) V. Prouza – je třeba změnit ustanovení, že klub ručí za kvalitu zkoušek, když 

odsouhlasí zadávání titulů pro klubová plemena. Klub může podat podnět na 

ČMKJ. MVDr.Šimek předloží na ČMKJ.  

 

b) MVDr.Šimek – je třeba nahlásit na ČMKJ, že náš klub přejímá ZŘ ČMMJ jako 

soutěžní řád. Na zítřejší ČS ke schválení předloží výcvikář.   

 

c) V.Prouza předkládá foto psa s podezřením na lysivost. Pes Chán z Tiché Vršovky 

(Bak z Perenského dvora x Areta z Holého vrchu). Členové výboru se shodují, že z 

fotografie nelze lysivost potvrdit ani vyvrátit. Pes nepůsobí v chovu, nicméně 

poradce chovu bere podanou informaci na vědomí.  

 

d) MVDr.Dvořák – možnost uspořádat korespondenční volby.  

 

e) CHR musí mít dle klubových dokumentů předsedu. Štěpán Horák zvolen 

předsedou CHR.  

 

 

Zapsala Lucie Svobodová 



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 30.5.2015, Štěpánov 

Účastníci:  V. Prouza, S. Lepičová, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, Z.Veselá, P.Novotný, Š.Horák,   

L.Svobodová, za DR M.Škrdlík 

Omluveni: MVDr.Šimek, M.Blažek 

 

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

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání.  

Z.Chrobáková stále nedodala dokumenty k vrhu. Se S.Lepičovou komunikují, 

chovatelka si vyžádala zaslání dalších formulářů.  

Ohledně organizace LZ se L.Svobodová (kontaktoval ji J.Formánek) spojí s M.Blažkem 

(omluven). Dle J.Formánka bylo zmíněno, že pokud bude požadováno z OMS místa, 

klub může krátit dotace. Výbor se shoduje, že dotace klub poskytne v plné výši. 

Zítra na KV bude VDCH od 11h, posuzuje O.Nehyba 

Na ČS schválena úprava stanov. Je nutné nahlásit změnu organizace (nyní „zapsaný 

spolek“), v kompetenci jednatelky, zajistí.  

Na ČS schváleno, že klub přejímá ZŘ ČMMJ platné od 1.4.2014 jako soutěžní řád, 

nahlášení na ČMKJ v kompetenci výcvikáře.  

Termín příštích schůzí výboru: 2.8. v 19h přes Skype, 15.11. v 9h v Domašově  

 

 

2. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

OMS Olomouc se opakovaně vyjádřil, že by měla zájem, aby se náš klub v příštím 

roce přidal k Oblastní výstavě v Náměšti. Jednatelka navrhuje, aby KCHHMO 

v r.2016 uspořádal v Náměšti Speciální výstavu. Výbor jednomyslně schvaluje.  

Dochází ke zbytečným sporům v otázce delegace rozhodčích na výstavy 

(kompetence chovatelské rady vs. jednatelky). Výbor se usnesl, že delegace 

rozhodčích na MVP, NVP a druhé klubové/speciální výstavy bude odnynějška 

v plné míře zajišťovat CHR. V kompetenci jednatelky zůstává delegace rozhodčích 

na výstavu v Zákupech.  

Ozvali se zájemci z MS Praha-Nupaky, zda by byl zájem zde v roce 2016 uspořádat 

klubové ZV. Výbor potvrzuje zájem. Jednatelka uvědomí MS, budeme dále jednat. 

Dle jednoho startujícího na ZV zaplatil poplatek za zkoušky složenou typu A, 

kterou vložil do obálky s přihláškou. V obálce dle zpracovávatele přihlášek 

složenka nebyla, vůdce kopii nemá (dnes na ZV zaplatil znovu s tím, že pokud se 

platba dohledá, bude mu vrácena). Jednatelka se ptá ekonoma, zda je na účtě 

nějaká neidentifikovaná platba. Ekonom si tohoto není vědom, nicméně prověří.  



b)  Poradce MO 

K tomuto datu bylo vydáno 36 krycích listů. 

V tomto roce máme zaznamenáno 11 vrhů na základě těchto krycích listů. Dalších 

15 vrhů máme na základě krycích listů z roku 2014. 

K 30.5.2015 máme tedy registrováno 26 vrhů, ve kterých se narodilo 82 psů a 87 

fen. 3 feny nezabřezly. 

U MOD máme narozeny 3 vrhy - 12 psů a 10 fen. 

 

Využití chovných psů v r. 15 – MOK: 

Alex Sagia Gray 

Apu Tajemství Karpat 

Aranyvadázs Nimrod 

Artush Vives Bohemia 

Atilla z Šalamounova lesa 

Ashkii Damashca Aponivi 

Azsu z Tišnovských revírů 

Basco Gátova alej 

Benny Vives Bohemia 

Bernard Ariadnina nit 

Bert Bertoni Prague 

Caro Gurdau 

Crazy Tajemství Karpat 

Dante z Chejlavských lesů 

Dollar Vives Bohemia 

Drago z Chejlavských lesů 

Elf z Nehvizd 

Enzo Vives Bohemia 

Enrico Lavare Moravia 

Fík Vives Bohemia 

Forest z Chejlavských lesů 

Hektor z Tismenic 

Josur z Panských lesů 

Magyarkuti Egres 

Vadászpajtas Thymos-Ichnobates 

 

Zahraniční psi MOK 

Atos Artemis Moravia 

Csovarberki Újenc 

D´Hunter z vodného mlýna 

Duhaj z Mešínské hájovny 

Luppa Vadász Ludás 



Mohoskoi Moci 

Magasparti Rutinos Hunter 

Yasper of Skyrocket 

 

Využití chovných psů MOD 

Furdoházi Adás 

Zahraniční psi MOD 

Áldozóvolgyi Drotos Cinkos 

Zoldmáli Lovas Dezso 

 

Záměrně neuvádí počty využití jednotlivých psů, jelikož není jisté, zda ze všech 

krytí jsou či budou vrhy. Zde opět doufá ve spolupráci s majiteli chovných psů, 

kteří ji včas informují, že pes má popřípadě splněné dané čtyři vrhy nebo zda 

naopak krytá fena nazabřezla. Spoléhá zde také na včasné dodání podkladů od 

majitelů chovných fen. 

 

Přehled informací o narození nadpočetných štěňat byla poslána ekonomovi 

klubu. 

  
c) Poradce HO 

NDO:  

Nově zařazena fena do chovu -  Irma od Oskavy HB,  maj. Kristýna Novotná 

26.4. provedena kontrola vrhu (Blažek, Duda) v CHS Berrmont majitelky Hany 

Kaprové, fena Xena z Těšnice v dobré kondici bez známek lysivosti, štěňata 

vyrovnaná, výborně osrstěná.  

Nakryty máme 2 feny (Lira z Bolfáku+Benn vom Erlbachtal, Arina z Korábku+Drago 

vom Bohnerberg). 

Odchovaná štěňata: CHS z Mikulovického kopce 5 fen HB, CHS z Plzínů 3 psi ČB, 1 

pes HB, 4 feny HB, 2 feny ČB, CHS Lesní vánek 4 psi 3 HB, 1 ČB.  

Vydaná 2 doporučení ke krytí.  

 

U SHS a PP žádné novinky.   

 

Na výborové schůzi konané 27.3.2015 návrh předsedy klubu obnovit spolupráci s 

KCHČF. Z pověření výcvikáře zaslal poradce HO návrh o spolupráci mezi KCHHMO a 

KCHČF s pozvánkou na klubovou soutěž MJS výcvikáři klubu ČF p.Tinkovi, který 

pozvánku zveřejnil  na web. stránkách. Pozvánka měla kladnou odezvu a členové 

KCHČF se rádi zúčastní MJS.  

Reaguje předseda klubu – výcvikář měl od r.2012 za úkol jednat s KCHČF v otázce 

pořádání memoriálů. V letošním roce po dohodně mezi výcvikářem a R.Dudou 

jednal s KCHČF R.Duda. R.Duda zaslal k uveřejnění na stránkách KCHČF pozvání na 

http://26.4.provedena/


MJS. Předseda klubu požádal výcvikáře KCHČF, aby žádost stáhl, neboť nebyla 

projednána výborem klubu – otázka platby startovného (nebylo respekrováno 

rozhodnutí výboru o startovném na klubových akcích z 30.6.2013, 13.9.2013 a 

1.12.2013). R.Duda svým jednáním porušil stanovy klubu, neboť jednal za klub bez 

pověření a vědomí výboru. M.Blažek není oprávněn předávat úkoly jemu svěřené 

jinému členovi výboru. R.Duda – s KCHČF jednal v dobré víře, členové výboru se na 

jeho e-mailový dotaz nevyjádřili. L.Svobodová – je dobře, že se s KCHČF jedná, 

jednání bylo trochu uspěchané. Je třeba udělat smlouvu mezi KCHHMO a KCHČF, 

kde se uvede, kolik psů druhého klubu může startovat, kolik bude delegováno 

rozhodčích, a zda se bude členům druhého klubu uznávat startovné jako pro člena. 

Výbor schvaluje. M.Blažek osloví KCHČF a připraví návrh smlouvy, která bude 

obsahovat: kolik psů druhého klubu může startovat, kolik bude delegováno 

rozhodčích, zda se bude členům druhého klubu uznávat startovné jako pro člena. 

Výbor doporučuje následující znění smlouvy: na klubových memoriálech si budou 

kluby vzájemně rezervovat 3 místa a delegují 2 rozhodčí. Smlouvu předloží ke 

schválení výboru a pak ji podepíše statutární zástupce.  

Pozn.: K problematice se dodatečně výjádřil výcvikář M.Blažek (na schůzi 

nepřítomen). Uvedl, že za vzniklou situaci je zodpovědný on a nikoliv poradce chovu 

R.Duda. Zároveň dodal, že výcvikář KCHČF zveřejnil pozvánku na webu omylem, 

neboť z naší strany nebyl zaslaný e-mail myšlen jako oficiální pozvánka na 

memoriál (doplnila jednatelka dne 29.6. na základě e-mailu od M.Blažka z 28.6.). 

 

Výbor dále rozhoduje o změně počtu rezervovaných míst na klubových 

memoriálech pro zahraniční účastníky z 10 na 3.  

 

Poradce chovu dále žádá jednatelku o změnu fotky PP na webu a aktualizaci členů 

výboru. 

 

d) Výcvikář 

Omluven, zpráva nedodána.  

 

e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 22 853Kč 

PS účet: 102 315Kč 

Termínovaný účet: 50 000Kč 

Fio banka: 387 177Kč 

Termínovaný účet Fio: 100 248Kč 

Celkem: 662 593Kč 

 

Výdaje od začátku roku:  

Poháry na KV – 8 753Kč 



Podpora účetního programu – 1 500Kč  

Ubytování na ČS – 5 770Kč 

Plaketa vůdce roku – 797Kč 

Zpravodaj + brožura + poštovné – 60 668Kč 

Cestovné 18 930Kč 

 

Vyřazeno 91 členů, máme 272 členů.  

Výbor schvaluje 11 nových členů: Marian Novotný (Pňovice), Lenka Pešková (Praha 

5), Peter Petruš (Trhové Sviny), Oldřich Zelený (Česká Čermná), Bc.Petra Hloušková 

(Brno), Jaromír Beneš (Dačice), Romana Branická (Tábor), Ladislav Gáll (Velký Biel, 

SK), Ing. Branislav Jacko (Praha 4), Ing. Zuzana Cmarová (Nitra, SK), Jiří Navrátil 

(Mochov).  

 

f) Předseda DR 

Nepřišla připomínka ani stížnost. 

 

3. Došlá pošta 

Nedošla žádná pošta. 

 

 

4. Různé  

a) Jednatelka předložila návrh na bodovanou soutěž Pes roku v kategoriích práce a 

exteriér (návrh zaslán členům výboru e-mailem). Panuje obava, že taková soutěž 

vyvolá spory. M.Škrdlík se domnívá, že výbor má mandát od členů k výběru Psa 

roku dle vlastního uvážení. Výbor diskutuje a je nejednotný. Dle návrhu Z.Veselé 

výbor schvaluje - návrh L.Svobodové bude dopracován (výbor se vyjádří emailem) 

a pak zveřejněn ve Zpravodaji, aby o něm členové mohli rozhodnout na příští ČS.  

 

b) M.Škrdlík – jak již vloni navrhoval, je možné změnit administrátora webu 

(současný admin odpovídá pomalu a až po opakované žádosti), L.Svobodová – 

pokud nám Salena dá administrátorská práva, můžeme si spravovat web sami. 

Zajistí M.Škrdlík.  

 

c) Je nutné zaslat Zpravodaje na Slovensko. Zašle ekonom. 

 

d) V.Prouza – jednání s OMS Olomouc ohledně Horky, neshody ohledně 

informovanosti o ZV (možné zrušení), opět se vytváří zbytečné zmatky jednáním 

výcvikáře. Z.Veselá – proč přihlášky nepřijímá klub? J.Sajbot – dle pověření MZe 



není toto možné, pořadatelem je vždy OMS a ten musí přijímat přihlášky. Z.Veselá 

nesouhlasí, bude dohledáno a upřesněno. 

Aktuálně: Jednatelka oslovila ČMKJ a ČMMJ a požádala o oficiální vyjádření. Dle 

předsedy ČMKJ jsou pořadatelem zkoušek oba subjekty (klub I OMS), tudíž je 

možné zasílat přihlášky kterémukoliv z nich, dle znění propozic. (Doplnila 

jednatelka dne 29.6.) 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 2.8.2015, Skype 

Účastníci:  V. Prouza, S. Lepičová, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, L.Svobodová 

Omluveni: MVDr.Šimek, M.Blažek, M.Škrdlík, Š.Horák, Z.Veselá, P.Novotný 

 

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

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání.  

Předseda DR M.Škrdlík měl jednat se spol. SALENA o předání práv k plné administraci 

webu – prozatím neinformoval jednatelku o aktuální situaci.  

Výcvikář M.Blažek s KCHČF prozatím nejednal.  

KZV v Nupakách neschváleny místním MS. Nutno nalézt jiné místo nebo KZV 

nepořádat. 

Jednatelka stahuje návrh na soutěž Pes/Fena roku.  

Jednatelka se informovala o nové registraci stanov (dle informací na stránkách 

ČMKU). Ještě prokonzultuje s právníkem. Na registraci je čas do června 2016. 

Pravděpodobně bude třeba nechat stanovy znovu schválit ČS a evidovat prezenční 

listinu, která má být přiložena k žádosti o registraci.  

 

 

2. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Včera proběhly KLZ, kterých se jednatelka zúčastnila jako rozhodčí. KLZ byly 

výborně připraveny, v ideálních podmínkách (terény, počasí). Zúčastnilo se 14 psů 

(11 z KCHHMO a 3 okresní). Připravenost psů byla průměrná. Zkoušky dokončili 3 

psi v I.ceně a 5 psů v II.ceně, 6 psů nedokončilo. Výsledky budou zveřejněny na 

webu po jejich obdržení z OMS.  

V.Prouza – výcvikář M.Blažek měl vysvětlit otázku krácení dotací, které zmínil 

Ing.Formánek, ale výcvikář není přítomen.  

Jednatelka dále informuje, že nebyl čerpán příspěvek 5000Kč na ceny, ale bylo 

využito sponzorských darů (HFOshop a krmivo Naturina) a příspěvku na ceny 

předeveného z loňského MJM dle schválení výborem (nákup koženého zboží).  

Jednatelka informuje o přípravě Sdružené výstavy Zákupy 2015.  

Jednatelka překládá návrh na uspořádání výstavy v Zákupech jako klubové 

výstavy dne 6.8.2016 a zároveň navrhuje rozhodčí p.Atillu Czeglédiho z Maďarska 

a p.Petera Beyersdorfa z Něměcka (s oběma rozhodčími předběžně projednáno). 

Výbor jednomyslně schvaluje.  



Jednatelka navrhuje p.Jaroslava Vosáhla jako čestného člena KCHHMO. Výbor 

jednomyslně schvaluje. Matrikář J.Sajbot žádá o zaslání přihlášky pro p.Vosáhla 

do evidence členů.  

 

b) Poradce MO 

Od začátku roku bylo vydáno 40 krycích listů. K dnešnímu dni se ve čtyřiceti vrzích 

(včetně vrhů na základě KL vydaných v r. 2014) narodilo 295 štěňat (146 psů a 149 

fen). 

7 fen MOK nezabřezlo, jedno krytí bylo zrušeno a fena již kryta nebude. 
U MOD se narodilo ve třech vrzích 12 psů a 10 fen. Nyní je jedna fena nakryta. 
Jarními svody prošlo v letošním roce 92 jedinců MOK (51 psů a 41 fen). 
Výbor byl informován o aktualizaci karet chovných psů a požádán o souhlas 
oslovit majitelé starších chovných psů. Budou osloveni majitelé psů, jejichž věk 
dosáhl 12 let. 
Výbor byl informován o jednání s pí. Chrobákovou ve věci prodlení dodání 
dokumentů k vrhu, který proběhl v minulém roce. Veškerá komunikace probíhá 
doporučeně, CHR dostává kopie dopisů. 
Je potřeba opravdu dodržovat termíny dodání jednotlivých dokladů (potvrzené 
krycí listy a hlášení vrhů), tak jako ihned nahlásit skutečnost, že fena nezabřezla. 
Přehled o narození nadpočetných štěňat bude poslán p. Sajbotovi. 
Chovatelé zasílají krycí list spolu s hlášením vrhu (ne ihned po krytí) a tím vzniká 
prodleva v získávání informací o nakrytých fenách a počtu krytí chovných psů. 

  
c) Poradce HO 

U plemene PP zařazen do chovu pes Pollo ze Stražištských lesů - černý s 
náprsenkou, maj.Zdeňek Ašenbrenner. 
7.6.2015 u plemene NDO provedena kontrola vrhu v CHS Lesní vánek, majitel 
Emanuel Černý, fena Ela ze Žďárských luk, bez známek lysivosti, štěňata 
vyrovnaná, dobře živená.  
Zařazen do chovu pes Kyr z Plzínů, HB, maj.R.Duda 
Narozeny 3 vrhy v počtu 15 štěňat: 
- CHS z Bolfáku o: Benn vom Erlbachtal x Lira z Bolfáku- 5+3 
- CHS od Letu o: Drago vom Bahnerberg x Arina z Korábku - 1+1 
- CHS z Adamovských revírů o: Gastor od Oskavy x Cherry z Adamovských revírů 

1+4 
Nakryta 1 fena (o: Benn vom Erlbachtal x m: Alma od Zábořského soutoku). 
Při klubové výstavě ve Štěpánově 31.5.2015 byl proveden výběr do chovu, kde 
bylo vybráno 8 NDO: ČB 2 psi a 3 feny, HB 1pes a 2 feny; 1 PP černý s náprsenkou. 
U plemene SHS zařazena do chovu fena Vanda z Kráľovský chlmov, maj.Otto 
Henych. 

 

 

 

 



d) Výcvikář (zpráva zaslána e-mailem) 

Tel. rozhovor s J.Bezděkem – MJS zajištěn. Zajištěno 70ks pernaté (bažant, 

kachna), terény. Rozpočet 230-240 tisíc Kč. Propozice zveřejněny na webu 

KCHHMO a zaslány výcvikáři KCHČF, dále má k dispozici asi 30ks tištěných propozic 

pro zaslání delegovaným rozhodčím a případně na slovenské kluby. Navrhuje 

startovné pro zahraniční účastníky zachovat stejné jako pro členy klubu, má obavu, 

že se jinak nebudou zúčastňovat. V tento moment je přihlášeno 7 psů.  

Navržení rozhodčí:  

- KCHHMO: Vladimír Černý (vrchní), Lucie Svobodová, Stanislav Vodička, Jan 

Bezděk, Martin Blažek, Ján Šiška (SK) + jeden klubový schází 

- okresní: Ivan Švábek, p.Jeslínek, Jiří Štich, Jan Šlauf, Josef Fiala, Luboš Kříž, 

František Varga (SK), náhradní – Miroslav Březina, Jiří Jiroušek 

Výbor schvaluje navržené rozhodčí. L.Svobodová – oslovovala p.Martina Hartla, 

který je ochoten se přihlásit do klubu a na MJS přijet posuzovat jako klubový 

rozhodčí. Výbor schvaluje, osloví výcvikář.  

V.Prouza – mělo být s předstihem zajištěno oznámení v Myslivosti. Dle R.Dudy 

zasílal výcvikář propozice na Slovensko, ale neví komu. L.Svobodová – propozice na 

Slovensko je možné zaslat e-mailem.  

 

Výcvikář dále uvádí, že prozatím neví o pořadateli MJM a KLZ 2016. Výbor 

navrhuje jednat s MVDr.Dvořákem (OMS Mladá Boleslav) v otázce uspořádání 

MJM.  

 

e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 6 013Kč 

PS účet: 66 135,6Kč 

Termínovaný účet: 50 000Kč 

Fio banka: 411 627,63Kč 

Termínovaný účet Fio: 100 607,34Kč 

Celkem: 634 383,63Kč 

Předběžná uzávěrka: - 42 445Kč 

 

Počet členů KCHHMO 299. 

 

Uhrazeno ČMKJ 3.640,- Kč za členy KCHHMO za rok 2014, odeslán 1x zpravodaj na 

Slovensko (Jozsa). 

 

Uhrazená nadpočetná štěňata: 1x Térová, 3x Munžilová, 2x Kníž, 1x Kropíková, 2x 

Duda.  

Neuhrazená a urgovaná: 1x Profant, 2x Bouzek. 



 

Vyúčtování ZV 05/2015: + 895,- Kč. 

Dtto KV 05/2015: + 9.235,- Kč. 

 

Noví členové ke schválení: 

Nežná Zuzana, Alžbětin Dvor 323, Miloslavov, 900 42 Senec 

Fic Jakub, Rychaltice 131, 739 46 Hukvaldy 

Mencl Vratislav, Veselá 55, 337 01 Rokycany 

Kopečná Jana, Skuherského 1405/86, 370 01 České Budějovice 

Zelená Mrkvička Barbara, Mahenova 494/3, 150 00 Praha 

Šemberová Kateřina, Mgr., Starovičky 319, 693 01 Hustopeče u Brna 

Kašjaková Alexandra, P.O. Hviezdoslavova 1, 03861 Vrútky, SK  

Výbor jednomyslně schvaluje.  

 

f) Předseda DR 

Omluven. 

 

3. Došlá pošta 

V.Prouza – žádost o schválení zadávání CACT na Memoriálu Kobzy a Poháru Hejtmana 

Pardubického kraje. Předseda potvrdil oběma pořadatelům. 

 

 

4. Různé  

a) V.Prouza delegován jako rozhodčí na MAM. Za klub dá pohár/cenu. Výbor 

schvaluje. 

 

b) Zprávu z jednání CHR zašle Š.Horák. CHR se zabývá situací se členkou klubu 

Z.Chrobákovou.  

 

c) Klubová akce Štěpánov – zprávu ze zkoušek měl dodat vrchní rozhodčí (V.Prouza), 

z výstavy poradci, ale bylo by vhodné, aby byla sepsána souhrnná zpráva za obě 

akce, jak bylo řešeno v e-mailové komunikaci. Nedorozumění mezi poradci a 

předsedou. Souhrnnou zprávu do Myslivosti za obě akce zajistí v co nejkratší době 

poradci chovu. Dále posuzování na vypuštěné zvěři – je třeba posuzovat s citem. I 

když se jednalo o CACTovou zkoušku, je třeba přihlížet na specifické podmínky při 

práci na vypuštěné zvěři.  

 

d) Diskuze o výši startovného na zkouškách. Ekonom J.Sajbot je toho názoru, že výše 

startovného by měla být stanovena tak, aby byly zkoušky pro zahraniční účastníky 



zajímavé.  Předseda V.Prouza se domnívá, že startovné na zkoušky je v našem 

klubu obecně příliš vysoké a chce otázku startovného otevřít na příští ČS. 

Jednatelka L.Svobodová se domnívá, že aktuálně nastavená výše startovného 

odpovídá současnému trendu a snižovat by se startovné nemělo.  

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



 Zápis z výborové schůze KCHHMO – 15.11.2015, Skype 

Účastníci:  Z.Veselá, M.Blažek, J. Kopřiva, J. Sajbot, R. Duda, L.Svobodová 

Omluveni: V.Prouza, MVDr.Šimek, S.Lepičová, M.Škrdlík, Š.Horák, P.Novotný  

 

Jednatelka z pověření předsedy (nepřítomen ze zdravotních důvodů) přivítala účastníky a 

seznámila je s programem schůze. Program přijat bez námitek.  

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání:  

Předseda DR M.Škrdlík měl jednat se spol. SALENA o předání práv k plné administraci 

webu. Dle informací od M.Škrdlíka momentálně pracuje na plnění úkolu, úkol trvá.  

S KCHČF prozatím nikdo nejednal. M.Blažek připraví návrh smlouvy a zašle výboru ke 

schválení. Nicméně výbor se domnívá, že je lepší do smlouvy nedávat požadavek 

vzájemné delegace 2 rozhodčích (způsobilo by problémy organizátorům). 

  

 

 

2. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Poveřena předsedou klubu k projednání několika otázek:  

1/ Zaslání děkovného dopisu OMS Plzeň za uspořádání MJS. Výcvikář M.Blažek 

žádá, aby mohl dopis na OMS zaslat on. Zařídí výcvikář.  

2/ Požadavek maximálního počtu psů 10 na ZV – zdůvodnění? Dle M.Blažka OMS 

Prachatice nechce uspořádat zkoušky, které nebudou finančně únosné. 

L.Svobodová – proč 10? Z ekonomického hlediska je lepší uspořádat ZV pro 8 

psů (1 skupina) než pro 10. J.Sajbot souhlasí. M.Blažek – nedomnívá se, že počet 

10 je zcela striktní. Jde jen o to, že OMS se bojí, aby nebyl klubem nucen 

uspořádat ZV např. pro 3 psy.   

3/ Otázka krácení dotací na KLZ. Dle M.Blažka se jednalo o nedorozumění v jednání 

s OMS. Dotace krácena nebyla a nebude.  

 

 

Zpráva jednatelky:  

Určení místa a data ČS: výbor schvaluje uspořádání ČS dne 19.3.2016 v Domašove 

u Brna nebo okolí. Schůze výboru se uskuteční v pátek 18.3. tamtéž. J.Sajbot osloví 

M.Škrdlíka a projedná s ním zajištění schůze.  

Schůze výboru v lednu: výbor schvaluje termín schůze výboru v pátek 8.1.2016 v 

Domašove u Brna v 17h.  



Uzávěrka Zpravodaje – uzávěrka pro členy klubu je 24.12.2015 a pro výbor 

10.1.2016. 

Dotazuje se na zprávu z MJS do Myslivosti a Zpravodaje. R.Duda dořeší s 

J.Bezděkem.  

Navrhuje registraci klubu ve společnosti Genomia. Na základě registrace budou mít 

členové klubu 10% slevu na všechny prováděné testy. Čleství bude Genomií 

ověřeno u ekonoma a matrikáře. Výbor souhlasí s registrací.  

 

b) Poradce MO (omluvena, zpráva přečtena jednatelkou) 

V roce 2015 bylo k 15.11. vydáno 55 krycích listů pro MOK. Počet vydaných krycích 
listů se do konce roku samozřejmě ještě zvedne. 
V tomto roce se zatím ve 48 vrzích (17 vrhů na základě krycích listů z r. 2014) 
narodilo 369 štěňat – 189 psů a 180 fen. Nezabřezlo 6 fen. 
U MOD máme 21 štěňat ve 3 vrzích – 11 psů, 10 fen. 
Byl vydán také krycí list pro uchovněnou fenu frízského ohaře (stabyhound). 
K tomuto datu máme zaznamenaných 19 nadpočetných štěňat. Seznam byl zaslán 
p. Sajbotovi pro průběžnou kontrolu. 
U dvou vrhů MOK se narodila dlouhosrstá štěňata. ChR byla o obou případech 
informována. Dva jedinci se narodili ze spojení Cindy Zlatý kámen x Azsu z 
Tišnovských revírů, dva ze spojení Bellisima Channy Boglarca x Aranyvadász 
Nimrod. Ihned po zjištění jsem kontaktovala v prvním případě p. Jiřího Dvořáka, 
který pouze zaštítil vrh svou chov. stanicí. Na dalším postupu jsme se dohodli – 
všechna krátkosrstá štěňata budou testována na gen dlouhosrstosti v případě, že 
by měla jít do chovu. V případě druhém jsem byla upozorněna na inzerát, nabízející 
nestandardní štěňata MOK. Oslovila jsem p. chovatelku písemně. Ihned se se mnou 
spojila p. Hulatová (sestra chovatelky) a informovala mě o situaci a také jsme se 
dohodly na způsobu řešení. Dlouhosrstí jedinci budou kastrováni. Ostatní štěňata 
budou testována na gen dlouhosrstosti. 
Vzhledem k výskytu dlouhosrstých štěňat by bylo potřeba se tímto zabývat a začít 
testovat alespoň nově uchovněné jedince. Majitelé by si měli ve vlastním zájmu 
před plánovaným vrhem svoje zvířata nechat testovat. Vyhnou se tak 
nepříjemnému překvapení ve vrhu. 
 
Ostatní: 
Byla nám předána povinnost plnění celkové agendy ohledně zařizování nejen 
návrhu rozhodčích na posuzování na výstavách, ale také zajišťování všech dalších 
kroků. 
Návrh rozhodčích na výstavy byl k 15.8.15 zajištěn. Všechny žádosti pro jednotlivé 
organizátory jsem vyplnila, ale protože nejsem klubem oficiálně pověřená osoba, 
vše jsem přeposlala Lucii Svobodové, aby to odeslala organizátorům výstav. Tímto 
bych chtěla jednatelku klubu požádat, aby oslovila prostřednictvím ČMKU SKJ o 
dobrozdání pro posuzovatele Vlado Piskay, který mi účast na posuzování naší 
klubové akce potvrdil. Pokud máme zařizovat celou agendu, museli bychom dostat 
pověření od klubu. Jinak by to mělo zůstat u návrhu rozhodčích a následné předání 
jednatelce klubu. Reaguje jednatelka L.Svobodová – domnívá se, že výbor klubu 



na ČS v Horce, kde došlo k pověření CHR touto činností, došlo zároveň i k pověření 
CHR k jednání za klub v těchto záležitostech. Jednatelka se nedomnívá, že o 
otázkách chovu, delegace rozhodčích, apod. musí jednat pouze statutární zástupci. 
S PK také jednají poradci chovu přímo. Výbor souhlasí a pověřuje tímto CHR k 
jednání s nadřazenými institucemi a s pořadateli výstav v otázce zajištění všech 
kroků pro návrh a delegaci rozhodčích na výstavy.  
 
Jednatelka klubu vznesla dotaz ohledně podezření na nadpočetné využívání krytí 
psem Aranyvadázs Nimrod. I když je to hlavně povinností majitele psa hlídat si 
počet krytí a následných vrhů, samozřejmě si to také hlídám. Je však jasné, že z 
pochopitelných důvodů to je dost obtížné. Myslím, že s ostatními majiteli nejsou 
žádné problémy a komunikace funguje dobře. K 6.10. 15 byl u psa Aranyvadázs 
Nimrod dán stop stav ohledně doporučení ke krytí v roce 2015. Jsou po něm tři 
vrhy narozené, jedno krytí s nepotvrzenou březostí a jedno náhradní krytí s 

potvrzenou březostí. Reaguje jednatelka L.Svobodová – dle jejího názoru se 

náhradní krytí take započítává do počtu 4 krytí, Zápisní řád o žádné výjimce v tomto 
směru nehovoří. Nicméně navrhuje, aby toto bylo projednáno na schůzi výboru v 
lednu za přítomnosti poradkyně chovu.  

  
c) Poradce HO 

SHS - bylo vydáno doporučení ke krytí, fena Vanda z Královských Chlmov byla 

nakryta v SR Larsonem z Milhostovských polí, během příštího týdne očekává vrh.  

PP - vydáno doporučení ke krytí, m: Aida od Malého jezírka, o: Gerry vom Maria-

Theresia-Schlossl.  

NDO - vydáno doporučení ke krytí, m: Zita z Těšnice, Irma od Oskavy nezabřezla-

nárok na náhradní krytí. Vrh v CHS z Ratenických lán o: Benn vom Erlbachtal x Alma 

od Zábořského soutoku, narozeno 13 štěňat, odchováno 5 štěňat - 4psi a 1fena.  

 

9.11.2015 byla provedena kontrola vrhu v CHS od Praporského lesa, černá fena NDO 

Cira od Netušílka, která byla na vyjímku nakryta po schválení většiny členů výboru s 

nesouhlasem poradce chovu. Fena byla nakryta psem HB. Narodilo se 7 černých 

nestandardně zbarvených štěňat, 2 psi a 5 fen.  

Poradce volal p.Pavlíkovi (černá štěňata NDO), prozatím nemá mnoho zájemců. 

MVDr.Šimek navrhl označení štěňat jako nestandardně zbarvená v PP. Chovatel 

upozorňuje zájemce, že štěňata nepůjdou do chovu. L.Svobodová – poradce HO 

může zavolat na PK a zeptat se na postup pro označení rodokmenů. R.Duda zavolá 

na PK a informuje výbor o dalším postupu. 

Pozn: Dne 16.11. informoval poradce chovu e-mailem, že mluvil telefonicky s PK a 

domluvil se s nimi na označení rodokmenů štěňat jako nestandardní. Chovatel 

souhlasí.  

Žádost o příspěvek za vrh málopočetných štěňat SHO p.Oto Henych. Štěňata se mají 

narodit příští týden. Výbor jednomyslně schvaluje, že příspěvek bude vyplacený 

letos (předběžná závěrka výrazně v plusu).  



O uchovnění feny frízského ohaře nic neví. Ve zprávě S.Lepičové je uvedeno, že je 

fena uchovněna a je na ni vystaven KL.  

M.Urban není členem KCHHMO. Poradce chovu ověří, zda nezapomněl zaplatit 

příspěvky a případně budou jeho psi staženi z klubového webu.  

 

 

d) Výcvikář  

ZV v Prachaticích zajištěny, dohodnuta výše příspěvku a co za něj bude zajištěno 

(organizace zkoušek, rozhodčí, zvěř – každý pes musí mít pernatou na vystavení, 

ceny). Jako vrchní rozhodčí je navržen MVDr.F.Šimek (zástupce klubu a místní). 

Ohledně minimálního počtu psů (viz výše) se domnívá, že je s OMS Prachatice 

možno dále jednat.  

LZ v Benešově (11.6.2016) a MJM v Mladé Boleslavi (10.-11.9.2016).  

Všechny akce potvrzeny ČMKJ.  

Vyúčtování MJS zasláno ekonomovi.  

Členové výboru žádali o zaslání tabulek za účelem rozhodnutí o udělení titulů Pes, 

Fena a Vůdce roku. Výcvikář uvádí, že do dnešního dne dostal pouze asi 30 tabulek, 

což je naprosto nerelevantní. Z toho důvodu bude take seznam absolvovaných 

zkoušek vypuštěn z letošního ročníku Zpravodaje. Výbor klubu jednomyslně schválil 

ocenění následujících jedinců:  

MOK – Pes roku – Aiden z Gessayovho chotára (MJS, MKP, MJH a další) 

MOK – Fena roku – Fréa Vives Bohemia (MJS, MKS, VZ 493b a další) 

NDO – Pes roku – Ebon Nitranské Janíkovce (účast na nominaci na MRK, VZ I.cena) 

NDO – Fena roku – Cira z Koldínského lesa (MJS) 

MOD – Fena roku – Roxy z Mečkovské skály (MFH, VZ 492b) 

MOD – Pes roku, PP, SHO, STA – neudělen 

Vůdce roku – Štěpánka Kolářová 

Diplomy oceněným zajistí redakční rada. Plakety zajistí M.Blažek (budou uděleny 

všem oceněným).  

 

Žádost o stříbrný vůdcovský odznak zaslali pí.Pavla Mičulková a p.Vítězslav Šesták a 

o bronzový p.Jozef Demčák.  

 

Je nutné zajistit nové diplomy na Čestná uznání a vůdcovské odznaky. Zajistí 

jednatelka.  

 

 

 

 

 

 



 

e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 6 317Kč 

PS účet: 94 082Kč 

Termínovaný účet: 50 000Kč 

Fio banka: 411 627,63Kč 

Termínovaný účet Fio: 100 967Kč 

Celkem: 720 791Kč 

Předběžná uzávěrka: + 43 964Kč 

 

Počet členů KCHHMO 312 

 

Příjmy: z ČMKJ za PP 30.825,-; VDCH MJS 500,-; VDCH Praha 1.400,- Kč.. 

 

Noví členové ke schválení: Hartl Martin, Dymáček Tomáš, Mgr. Rezková Eliška, 

Francová Martina, Bártová Beata, Langr Jan, Erbenová Tereza, Žurek Vilém. 

Výbor jednomyslně schvaluje.  

U p.Jana Langa – trest na ČMMJ již vypršel, výbor schvaluje přijetí za člena KCHHMO.  

 

Žádost o příspěvek za reprezentaci klubu na zahraničních akcích si podala Š.Kolářová 

a R.Duda. Na proplacení startovného za MKP má nárok J.Ďurďovič. Všichni dodají 

článek do Zpravodaje do data uzávěrky pro členy.  

 

f) Předseda DR 

Nepřítomen. 

 

 

3. Došlá pošta 

V.Prouza má pozvání na výroční sjezd ČMKJ dne 26.11. v Praze. Ze zdravotních důvodů 

se nebude moct zúčastnit. Požádal jednatelku, aby ho zasoupila. Jednatelce se nehodí 

termín, nicméně navrhuje jako delegáta místopředsedu klubu MVDr.F.Šimka, který 

bude jistě přítomen jako člen předsednictva. Výbor souhlasí. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Různé  

a) Rozhodčí na SV v Náměšti: V.Piskay (SK) a MUDr.M.Kalich (potvrdí R.Duda). 

Rozhodčího na VDCH je třeba dořešit.  

 

b) Kandidátky pro zájemce o členství ve výboru v příštím volebním období – členové 

výboru by měli oslovit členy klubu, co by měli potencionálně zájem. Na začátku 

roku (schůze výboru v lednu) výbor shromáždí kandidáty a na webu zveřejní 

informace.  

 

c) Jednatelka přeposlala výboru komunikaci s pořadateli VZ v Litoměřicích (klub, 

OMS). Je zřejmé, že k pochybení došlo na straně organizátora, ač to není ochoten 

přiznat. Nicméně se domnívá, že nyní již nemá smysl celou záležitost řešit. Výbor 

souhlasí.  

 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 


