
Zápis	  z	  výborové	  schůze	  KCHHMO	  –	  10.1.2014,	  Domašov	  u	  Brna	  

Účastníci:	  	  V.	  Prouza,	  S.	  Lepičová,	  M.	  Blažek,	  J.	  Kopřiva,	  Š.Horák,	  L.	  Svobodová,	  J.	  Sajbot,	  R.	  
Duda,	  MVDr.	  F.	  Šimek,	  za	  DR	  M.	  Škrdlík	  

	  

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

2. Kontrola	  zápisu	  z	  minulého	  jednání.	  	  
Poradkyně	  chovu	  MOK	  informuje	  p.Trejbala	  o	  rozhodnutí	  o	  udělení	  výjimky	  pro	  jeho	  
fenu	  MOK.	  	  
Poradkyně	  MOK	  oslovila	  pí.Helenu	  Dvořákovou,	  ta	  přijala	  delegaci	  na	  KV	  v	  Zákupech.	  	  
Stále	   máme	   problém	   se	   zasíláním	   článků	   do	   Myslivosti.	   Výbor	   schvaluje	   –	   zprávu	  
z	  výstavy	  v	  Zákupech	  bude	  dodávat	  jednatelka,	  zprávu	  z	  druhé	  výstavy	  vždy	  poradce	  
chovu.	  Pro	  zprávu	  z	  klubových	  zkoušek	  bude	  výborem	  vždy	  pověřená	  osoba:	  	  
ZV	  2014	  bude	  dojednáno,	  ideálně	  vrchní	  rozhodčí 
LZ	  2014	  	  J.	  Kopřiva	  
Poradci	   prozatím	   nezajistili	   rozhodčí	   na	   VDCH.	   Na	   ZV	   bude	   osloven	  MVDr.Kalich	   –	  
osloví	  R.	  Duda.	  MVDr.	  Kalich	  bude	  osloven	  i	  jako	  vrchní	  rozhodčí	  na	  ZV.	  	  
Zajištěn	  trubač	  na	  výroční	  schůzi.	  
Ekonom	  již	  obdržel	  vyúčtování	  KLZ	  2013.	  	  
P.	   V.	   Resner	   stále	   nemá	   zaplaceno	   členství	   v	  KCHHMO.	   Jeho	   pes	   bude	   vyřazen	   ze	  
seznamu	  chovných	  psů	  KCHHMO.	   

	  
	  

	  
3. Zprávy	  funkcionářů	  klubu	  

a) Jednatelka	  
Výbor	  schvaluje	  termíny	  schůzí	  pro	  rok	  2014	  –	  28.3.	  při	  ČS	  v	  Domašově,	  25.5.	  přes	  
Skype	  v	  19h,	  3.8.	  přes	  Skype	  ve	  20h,	  12.9.	  při	  MJM	  ve	  14h,	  dále	  23.11.	  přes	  Skype,	  
9.1.2015	  v	  17h	  Domašov	  	  	  
Zpravodaj	   –	   chybí	   informace	   o	   plánovaných	   zkouškách	   od	   výcvikáře	   (dodal	   na	  
místě),	  zpráva	  DR	  (důvodem	  je	  kontrola	  hospodaření,	  která	  proběhla	  dnes),	  fotky	  
z	  MJS.	  	  
Výbor	   schvaluje	   –	  pořadatel	   vždy	  má	  povinnost	  dodat	   fotodokumentaci	   z	  každé	  
klubé	  akce,	  ideálně	  s	  videem.	  
Zpráva	  p.	  Hrbka	   z	  LZ	  –	   jedná	   se	  o	   interní	   zprávu,	   kterou	  výbor	  projednal.	  Výbor	  
klubu	  souhlasí	  s	  tím,	  že	  organizace	  plně	  zvládnutá	  nebyla.	  V	  budoucnu	  udělá	  vše	  
pro	  to,	  aby	  k	  obdobným	  problémům	  nedocházelo.	  
Frízský	   ohař	   –	   MVDr.	   Šimek	   doplní	   článek	   do	   zpravodaje	   o	   jeho	   zastřešení	  
KCHHMO. 



b)	  	  Poradce	  MO	  
Zpráva	  bude	  ve	  zpravodaji.	  
Permanentní	  problém	  s	  pozdními	  žádostmi	  o	  krytí.	  	  
Byl	  vznesen	  dotaz,	  zda	  uchovníme	  fenu	  s	  nadpočetnou	  P1	  –	  ano,	  uchovníme.	  

	   	  
c) Poradce	  HO	  
Zpráva	  bude	  ve	  zpravodaji.	  
Od	  začátku	  roku	  zařazeny	  2	  nové	  feny	  –	  PP	  a	  NDO,	  vystavena	  dvě	  doporučení	  ke	  krytí	  
–	  jeden	  na	  NDO,	  jeden	  na	  PP.	  

	  	  

	  
d) Výcvikář	  

Tabulky	  ze	  zkoušek	  chodí	  pozdě	  nebo	  nechodí	  vůbec.	  
Rozhodčí	   na	   ZV:	   kluboví	   –	  Novotný	   Petr,	   Šesták	   Vítězslav,	   Straňák	  Antoník,	   příp.	  
Blažek	  Martin,	   nekluboví	   –	   Nastoupil	   Jan,	   Toman	   Jan.	   Jako	   vrchní	   bude	   osloven	  
MVDr.	  Miroslav	  Kalich.	  	  	  
ZV	  –	  10.5.,	  uzávěrka	  je	  2.5.,	  přihlášky	  se	  budou	  zasílat	  na	  OMS	  Prostějov,	  propozice	  
vydá	   pořadatel	  měsíc	   před	   zkouškami.	   V.	   Prouza	   –	   kdo	   zajistí	   ceny?	  M.Blažek	   –	  
OMS	   poháry,	   klub	   případně	   další	   ceny.	   L.	   Svobodová	   –	   propozice	   by	   měly	   být	  
minimálně	   2	  měsíce	   před	   zkouškami.	   Výcvikář	   domluví	   s	  OMS.	   V.Prouza	   –	   co	   se	  
zvěří?	  M.	  Blažek	  –	  měla	  by	  být	  přirozeně	  zazvěřená	  honitba,	  ale	  i	  tak	  MS	  slíbilo,	  že	  
bude	   mít	   30ks	   zveře	   na	   vypuštění.	   Je	   třeba	   dále	   domluvit,	   za	   kolik	   budou	  
vypouštění	  bažanti	  vyúčtováni.	   
Přijetí	  psů	  na	  MJM/MJS	  –	  výbor	  schvaluje	  následující:	  
- startující	  se	  určují	  podle	  data	  přijetí	  přihlášky	  
- z	  českých	  účastníků	  přednost	  mají	  členové	  klubu	  před	  nečleny	  	  
- 10	  míst	   je	   rezervováno	   pro	   zahraniční	   účastníky,	   v	  případě,	   že	   se	   nepřihlásí,	  

bude	  doplněno	  o	  účastníky	  z	  ČR	  s	  předností	  pro	  členy	  klubu	  
- přihláška	  je	  přijata	  až	  po	  zaplacení	  poplatku	  
- OMS	   Prostějov	   bude	   takto	   informován	   směrem	   k	  MJM	   2014,	   propozice	   je	  

nutno	  vydat	  nejdéle	  v	  květnu	  

LZ	  –	  rozhodčí	  budou	  dojednáni	  s	  OMS,	  v	  každé	  skupině	  bude	  jeden	  klubový.	  	  

Kalkulace	   na	   MJM	   nedodána.	   Je	   nutné	   s	  OMS	   dále	   jednat	   a	   dohovořit	   detaily.	  
J.	  Sajbot	   se	   spojí	   s	  OMS	   Prostějov	   a	   dohodne	   osobní	   setkání,	   kterého	   se	   bude	  
účastnit	  i	  předseda	  klubu.	  	  

	   

 

 



e) Zpráva	  ekonoma	  
Stav	  hospodaření	  KCHHMO	  k	  dnešnímu	  dni: 
Pokladna	  –	  23	  020Kč	  
Termínovaný	  vklad	  –	  50	  000Kč	  
Poštovní	  spořitelna	  –	  354	  051Kč	  
Fio	  –	  174	  914Kč	  
Celkem	  –	  601	  985Kč 
 
Máme	   363	   členů.	   Bylo	   by	   vhodné	   na	   klubovém	  webu	   zveřejnit	   upomínku	   k	  platbě	  
členských	  příspěvků.	  	  
Výbor	  schvaluje	  přijetí	  nových	  členů:	  Pitelka	  David,	  Mazalová	  Marta,	  Podzimková	  
Petra,	  	  Rychtářová	  Kateřina,	  Vaverka	  Petr,	  Škuta	  Petr,	  Dudáčková	  Hana,	  Palečková	  
Růžena,	  Kolářová	  Štěpánka 
Výbor	  klubu	  schvaluje	  návrh	  rozpočtu	  pro	  rok	  2014.	  Rozpočet	  sestaven	  jako	  
vyrovnaný.	   
MVDr.Šimek	  –	  je	  dobře,	  že	  rozpočet	  klubu	  vychází	  jako	  ziskový,	  nicméně	  je	  potřeba	  si	  
uvědomit,	   že	   ziskové	   jsou	   dnes	   hlavně	   výstavy,	   ale	   zkoušky	   je	   třeba	   více	   a	   více	  
sponzorovat.	  	  
Výbor	  schvaluje	  udělení	  příspěvku	  za	  reprezentaci	  na	  MAM	  S.	  Lepičové	  a	  proplacení	  
startovného	  na	  memoriály	  R.	  Dudovi.	  Oba	  dodali	  článek	  do	  zpravodaje.	  P.	  Jiří	  Škoda	  
(majitel	  Barona	  od	  Rentiera)	  byl	  upozorněn,	  že	  má	  na	  příspěvek	  nárok,	  ale	  nezažádal.	  
 

	  
	  

f) Předseda	  DR	  
DR	  neobdržela	  v	  uplynulém	  období	  žádný	  podnět,	  námět	  ani	  připomínku.	  
Proběhla	   kontrola	   hospodaření	   –	   vše	   v	  pořádku,	   hospodaření	   ziskové.	  Máme	   47	  
nových	   členů,	   celkem	   o	   10	   členů	   více	   než	   v	  loňském	   roce	   –	   počet	   členů	   je	  
vyrovnaný,	  což	  pomáhá	  vyrovnanému	  rozpočtu. 
Příjmy	  byly	  oproti	  plánu	  překročeny,	  především	  díky	  příjmům	  z	  výstav.	  
Náklady	   byly	   překročeny	   pouze	   o	   17	   tisíc	   Kč,	   což	   je	   dobré	   vzhledem	  
k	  neplánovaným	  nákladům	  přes	  50	  000Kč	  na	  katalog.	  
Úspora	  na	  cestovném	  25procent	  je	  významná.	  
Namátkovou	  kontrolou	  dokladů	  nebyly	  zjištěny	  nedostatky.	  	  
Chybí	  platby	  za	  nadpočetná	  štěňata	  od	  2	  členů	  –	  dle	  ekonoma	  byli	  upozorněni	  a	  
neprodleně	  dodají.	  
Návrh	  na	  opatření:	  	  
1. Přísně	   zúčtovávat	   všechny	   klubové	  akce	  –	   včas	   a	   včetně	   startovného,	   dotací,	  

sponzorských	   smluv	   vystavených	   na	   klub,	   atd.	   Doporučuje	   vést	   evidenci	  
nakoupených	  a	  předaných	  pohárů,	   zbytek	  by	  měl	  být	  předán	  pořadateli	  další	  
klubové	  akce.	  

2. Zvážit	  zrušení	  klubového	  účtu	  v	  Pelhřimově	  (Poštovní	  spořitelna).	  



3. Klubové	  účty	  nemají	  žádný	  výnos,	  i	  přesto,	  že	  tam	  klub	  má	  značnou	  hotovost.	  
Nicméně	  dnes	  při	   nižší	   inflaci	   a	  nízkých	  úrocích	  a	   rizikovosti	   trhů	  doporučuje	  
prozatím	  strategii	  neměnit.	  	  

4. Rychle	   se	   zasadit	   o	   prodej	   katalogů	   chovných	   jedinců,	   které	   ztrácejí	   na	  
aktuálnosti.	  

5. Zvážit	   přehodnocení	   některých	   položek	   v	  klubovém	   rozpočtu.	   V	   návrhu	  
rozpočtu	  klubu	  na	  rok	  2014:	  v	  příjmové	  části-‐je	  podhodnocen	  příjem	  z	  výstav	  a	  
VDCH-‐doporučujeme	  místo	  navržených	  45.000	  Kč	  dát	  85.000	  Kč,	  a	  u	  ostatních	  
příjmů	   místo	   navržených	   10.000	   Kč	   dát	   18.000	   Kč.	   U	   výdajové	   části-‐	   je	  
nadhodnoceno	   cestovné,	   místo	   navržených	   50.000	   Kč	   doporučujeme	   dát	  
37.000	   Kč.	   Ekonom	   klubu	   zdůvodnil,	   proč	   v	  rozpočtu	   použil	   tyto	   položky	  
(příjmy	   z	  výstav	   byly	   v	  roce	   2013	   nadstandardní,	   nelze	   s	  nimi	   počítat	   i	   do	  
budoucna,	  atd.).	  

6. Pokračovat	   v	  šetrnosti	   a	   hospodárnosti	   klubu, tj.	   především	   v	   maximální	  
efektivitě	   cestovného,	   ve	   výborné	   ziskovosti	   výstav	   a	   v	   	   efektivním	  
hospodaření	  na	  klubových	  akcích.	  	  

7. Aktivně	  využít	  finance	  určené	  na	  podporu	  málopočetných	  plemen.	  	  

Více	  viz	  zpráva	  DR	  ve	  Zpravodaji.	   

 

4. Došlá	  pošta	  
P.	   Mičulková	   –	   v	  záp.řádu	   je	   stanoven	   věk	   minimálně	   15	   měsíců	   pro	   absolvování	  
výstavy,	   která	   je	   nutá	   k	   uchovnění,	   v	  podmínkách	   chovnosti	   toto	   není.	   Ve	   VDCH	  
máme	  podmínku	  12	  měsíců,	  výbor	  schvaluje	  stejný	  věk	  pro	  posudek	  z	  výstavy.	  	  
	  
Z	  ČMKJ:	  
Klubové	  zkoušky	  a	  soutěže	  s	  CACT	  a	  CACIT	  se	  budou	  pořádat	  podle	  ZŘ	  z	  roku	  2008.	  
Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  nejsou	  schválené	  nové	  ZŘ,	  nebudou	  moci	  v	  roce	  2014	  získat	  psi	  
na	  těchto	  zkoušekách	  loveckou	  upotřebitelnost.	  
MVDr.Šimek	  –	  v	  březnu	  je	  naplánován	  Sbor	  zástupců	  a	  bude	  se	  znovu	  rozhodovat	  o	  
nových	   ZŘ	   a	   jejich	   platnosti.	   Pak	   se	   dozvíme	   více	   o	   tom,	   jak	   bude	   v	  letošním	   roce	  
lovecká	  kynologie	  probíhat.	  
	  

	  
5. Různé	  	  

a) Již	   neplatí	   připojištění	   pojišťovnou	   Halali	   pro	   lovecké	   psy	   (důvodem	   je	   nový	  
občanský	  zákoník).	  Bylo	  by	  vhodné	  dát	  do	  zpravodaje.	  	  	  
	  



b) Je	   nutné	   sepsat	   smlouvu	   o	   poskytnutí	   chovatelského	   servisu	   p.Langrovi,	   který	  
chová	  mimo	  klub.	  Pí.	  V.	  Tichá	  nabídla	  MVDr.Šimkovi,	  že	  zašle	  vzor	  smlouvy.	  MVDr.	  
Šimek	  přepošle	  ekonomovi.	  	  

	  
c) Poradci	  chovu	  byli	  upozorněni,	  že	  doposud	  nemají	  splněnou	  aprobaci	  na	  rozhodčí	  

z	  exteriéru.	  
 
d) Při	  LZ	  bude	  VDCH	  zrušen,	  neboť	  v	  okolí	  není	  žádný	  rozhodčí	  z	  exteriéru	  a	  týden	  po	  

LZ	  se	  koná	  KV	  v	  Zákupech,	  kde	  VDCH	  bude.	  	  
	  

e) Předseda	  –	  měl	  by	  se	  zase	  začít	  dělat	  záznam	  z	  klubových	  akcí	  (video,	  fotky),	  který	  
se	  pak	  rozešle	  rozhodčím	  a	  vůdcům	  jako	  upomínka.	  

	  
f) Úprava	  startovního	  poplatku	  na	  LZ	  –	  800Kč	  člen,	  1200Kč	  nečlen.	  Startovné	  bude	  

doplněno	  na	  web.	  	  
	  

g) V.	   Prouza	   –	   oslovil	   ho	   předseda	   sdružení	   pořádající	   LZ,	   domluvili	   konkrétní	  
podmínky	  a	  smluvně	  je	  ošetřili.	  Domluveno	  přes	  e-‐mail.	  

	  
h) Na	   ČS	   2013	   se	   nabídl	   člen	   klubu	   p.Půlpán,	   že	   by	   OMS	   Pardubice	   v	  roce	   2015	  

zajistil	  MJS.	  Je	  nutné	  s	  nimi	  začít	  jednat.	  Výcvikář	  do	  ČS	  osloví	  a	  ověří,	  zda	  nabídka	  
stále	  platí.	  	  

	  
i) L.	   Svobodová	   –	   je	   nutné	   počítat	   s	  tím,	   že	   náklady	   na	   zpravodaj	   porostou.	  

V	  posledních	  dvou	  letech	  byly	  náklady	  sražené	  na	  minimum,	  ale	  nelze	  to	  tak	  dělat	  
dlouhodobě,	  navíc	  roste	  počet	  stran	  zpravodaje.	  

	  

	  
Zapsala	  Lucie	  Svobodová,	  jednatelka	  



Zápis z výborové schůze KCHHMO – 28.3.2014, Domašov u Brna 

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

Duda, MVDr. F. Šimek, za DR M. Škrdlík 

 

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

námitek.  

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání.  

K otázce problematiky chovu na psovi s nadpočetnou P1 se vyjadřuuje MVDr. Šimek – 

nadpočetná P1 není problém, ale musí být v řadě. 

 

3. Klubové zkoušky 

Rozhodčí na ZV – vrchní MVDr. M. Kalich,  J. Toman, P. Novotný, V. Šesták, A. Straňák, 

J. Nastoupil + 1 místní.  

Uzávěrka na ZV je 2.5., propozice dodá OMS měsíc před zkouškami. Poháry zajistil 

výcvikář, předá je někomu, kdo se ZV zúčastní. Otázka zvěře nedořešena. Příspěvek 

5000Kč od klubu bude ponechán jako rezerva.  

MJM – v březnu kontaktoval předseda klubu předsedu OMS Prostějov p.Tomana, 

vyměnili si několik e-mailů, přislíbena spolupráce, další jednání atd. atd. Dne 24.3. 

přišla zpráva z OMS, že dané sdružení, jakož ani jiné sdružení na okrese, nemůže MJM 

letos uspořádat (důvod – není prostor na vodní práci, nevhodné krytiny atd.).  

Alternativy – OMS Česká Lípa přišlíbila, že OMS může MJM zastřešit. Dále pak nabídl 

MVDr. J. Dvořák, že by i OMS Mladá Boleslav mohl pomoct. Předseda znovu osloví 

p.Vosáhla z OMS Česká Lípa, aby domluvil detaily, oslovil sdružení atd. atd., pak 

dohodneme osobní schůzku. MJM bude třeba posunout na 19.-21.9. kvůli okresním 

VZ.    

MJM u České Lípy – R. Duda – má kontakty ve vojenských lesích, zkusí domluvit 

odstřel jako cenu.  

MJS 2015 – R. Duda – osloven OMS Plzeň. V. Prouza – J. Košťál z OMS Třebíč se 

dotazoval na MJS dříve, zítra na ČS bude osloven. Podle jeho vyjádření se uvidí, jak 

bude jednáno dále.  

LZ – J. Kopřiva – 2.8.2014, uvedeno v plánu kynologických akcí Východočeského kraje, 

vrchní rozhodčí p. Felcman, kluboví rozhodčí – P. Chalupa, J. Drábek, J. Půlpán, 

nekluboví – Petr Moravec, Roman Moravec, Petr Víteček, Vojtěch Škrba, náhr. Luboš 

Knytl. Sepsaná předběžná smlouva, zařízený fotograf, trubač. Kapacita 12 psů.  

MVDr. Šimek – zisk z akcí (výstav) je třeba vracet právě do zkoušek – ceny atd.   

 

 

 

 



4. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Zpravodaj – měli by být zveřejněni pouze nově uchovnění psi a feny. Starší je 

možné najít v katalogu a starších číslech zpravodaje. Výbor souhlasí. 

Dále jednatelka navrhuje vyřadit tabulku přehledu zkoušek. Výbor nesouhlasí.  

 

b)  Poradce MO 

MOK – v roce 2014 máme 12 vrhů a dalších 13 potvrzených krytí. Narozeno 48 

psů, 40 fen, 2 nadpočetná štěňata.  

Nově uchovněno 5 fen a 3 psi MOK a 1 fena MOD.  

Pí. Jandečková z PK žádá, aby poradkyně chovu do PP dopisovala do rodokmenu 

DKK uchovňovaných jedinců. Dle názoru výboru poradce nemá pravomoc do PP 

dopisovat výsledky zdravotních vyšetření. Poradce může posílat na PK kopii 

vyhodnocení obrženou od MVDr. Pepříka.  

VDCH zítra se bude účastnit 6 MO.  

Krycí listy – požadavek čtvrté kopie. Výbor se domnívá, že čtvrtá kopie pro majitele 

psa nutná není. Pokud je to majitelem psa požadováno, může si KL okopírovat.  

  

c) Poradce HO 

Narozeno 10 psů, 7 fen NDO. 2 nadpočetná štěňata. 10 doporučení ke krytí, z toho 

potvrzeno 7.  

PP – 1 fena nakrytá, 1 nezabřezla.  

Uzavřena smlouva s p. Langrem. Majitelem chovné feny je ovšem někdo třetí. 

Majitel feny by měl mít uzavřenou smlouvu s p. Langrem o převodu práva k chovu. 

Případně se majitel má stát členem klubu a založit si vlastní CHS. Celá situace bude 

znovu projednána s majitelem feny. Bude mu doporučeno, aby se přihlásil do 

klubu a založil si vlastní CHS.  

 

 

d) Výcvikář 

Zítra budou předány vůdcovské odznaky a plakety pro Vůdce roku. Dále by bylo 

vhodné předělat diplomy za vůdcovské odznaky – docházejí a navíc nejsou graficky 

velmi dobré.   

  

e) Zpráva ekonoma 

391 členů, na rok 2014 zaplaceno 215 členů. 

FIO 237 924 Kč 

PS 296 505Kč 



TV 50 000Kč 

Pokladna 19 329Kč 

Celkem 603 758Kč 

J. Demčák a P. Slavík nedostali zpravodaj – ekonomovi nebyla nahlášena nová 

adresa. Bude doposlán. 

 

 

f) Předseda DR 

Kromě pohárů, které zbydou z klubových akcí, je dobré předávat i další materiály – 

bannery, cedule, atd. Pořadatel by vždy měl zajistit předání pořadateli dalšího 

memoriálu.   

Nedošla žádná připomínka, námět či stížnost. 

 

5. Došlá pošta 

MVDr. Pepřík – poplatek za vyhonocení DKK již nebude placen předem složenkou, ale 

výsledek bude zasílán na dobírku přímo majiteli. Členská základna bude informována.  

 

pí. Iva Přibylová – všechny VDCH jsou na Moravě či v severních Čechách. Navrhuje 

větší rozmístění po různých částech republiky. Dále zmiňuje, že kdyby se výběry do 

chovu konaly mimo klubovou akci, mohou být zpoplatněny vyšší částkou. Výbor 

rozhoduje o uspořádání VDCH při MVP v Praze v listopadu.  

 

KCHVO – požaduje přiznání CACT a CACIT pro VOK. Odpovězeno, že KCHHMO 

nezadává tituly neklubovým plemenům.  

 

MVDr. Jana Kočí – žádá o povolení hospitace na klubových výstavách v Náměšti a 

v Zákupech. Výbor povoluje na klubové výstavy KCHHMO, nicméně organizátor 

výstavy v Zákupech (L. Svobodová) z organizačních důvodů nepovažuje za vhodné, 

aby MVDr. Kočová hospitovala na výstavě v Zákupech (na výstavě již několik let zdarma 

pomáhají dobrovolníci, jejichž příma konfrontace s dr. Kočovou by mohla připravit 

nepříjemnou atmosféru). Jednatelka v tomto smyslu odpoví dr. Kočové.  

 

A. Brůžková – žádá o doporučení na funkci adepta rozhodčího pro posuzování 

exteriéru psů plemen KCHHMO. Výbor jednomyslně schvaluje. 

 

 

 

 

 



6. Členská schůze 

Řídící schůze – místopředseda klubu MVDr. Šimek 

Zapisovatelka – jednatelka L. Svobodová 

Návrhová komise – Š. Horák, M. Šafařík  + 1 z pléna 

Mandátová – A. Brůzková, J. Sajbot, J. Kopřiva + 1 z pléna 

Pracovní předsednictvo – členové výboru 

 

 

 

7. Různé  

a) V. Prouza – předseda DR slíbil putovní pohár na klubové memoriály. Také by bylo 

vhodné vytvořit ocenění na klubové LZ. Putovní pohár bude na zkouškách pouze 

předán a vítězi zůstane jeho menší kopie, ale originál bude mezi memoriály 

uložen u pověřené osoby z řad výboru klubu.  

 

b) R. Duda – osloven ze SR – 23.-24.8. Memoriál B. Zemka – zvou 2 rozhodčí 

z našeho klubu. Navrhuje P. Novotného a V. Šestáka. Již je oslovil, delegaci by 

přijali. Výbor schvaluje. Dále můžou členové našeho klubu na memoriálu 

startovat, a to včetně MOK.   

 

c) L. Svobodová – navrhuje přípravu klubové elektronické databáze (přehledu 

chovných psů, možnost žádat o krycí listy elektronicky, atd.) – výbor schvaluje 

 

d) Výbor projednal návrh Zápisního řádu, který bude předložen ČS ke schválení. 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze – 3.8.2014 

Nepřítomni: L. Svobodová, Š. Horák, Fr. Šimek 

 
1. Kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulé schůze.  

 
 

2. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Omluvena, zpráva přečtena S. Lepičovou: 
MJM – podmínky domluveny s OMS Česká Lípa na osobní schůzce při LZ v červnu. 
Propozice vydány na konci června. K minulému pátku bylo přihlášeno 16 psů. 
Stále řešíme problematiku sponzorů, prozatím se podařilo sehnat pouze 
sponzory, co poskytnou spíše ceny menší hodnoty. 
Honitby dohodnuté, zvěř zajistí OMS. Ubytování domluveno. Honitby i ubytování 
uvedeny v propozicích. 
Rozhodčí: 
Vrchní rozhodčí - Jaroslav Vosáhlo (OMS Česká Lípa + KCHHMO) 
Velké pole - Miroslav Šafařík (KCHHMO), Ing. Jiří Formánek (OMS Liberec), 
František Varga (SK) 
Malé pole - Martin Blažek (KCHHMO), Martin Hartl (OMS Litoměřice), Jaroslav 
Kouba (OMS Litoměřice) 
Rákosové disciplíny - Vladimír Černý (KCHHMO), Karel Pfeifer (OMS Česká Lípa) 
Hluboká voda - Jiří Hrbek (KCHHMO), Ján Šiška (SK) 
 
Výbor schválil rozhodčí na MJM.  Ceny, které zbyly z LZ, se přesunou na MJM. 
 
 
Výstava Zákupy – přihlášen rekordní počet více než 200 psů. Výstava proběhne 
ve 3 kruzích. 
VDCH bude začínat v 11h a provede ho MVDr. Šimek spolu se Sylvou Lepičovou a 
Martinem Blažkem (dle informací od Martina bude Radka na VDCH zastupovat). 
 
Dle informací z ČMKU je nutné nahlásit klubové výstavy pro rok 2015 do 15.8. Jak 
jsem uvedla v e-mailu zaslaném výboru: 
S výstavou v Zákupech je možno počítat, ale je nutné vyřešit, kde bude výstava 
druhá. Měla by být na Moravě a já tudíž vidím dvě možnosti: 
- výstava opět při OV v Náměšti. V tom případě by měla být KV opět v Zákupech 
(samostatná výstava) a SV v Náměšti 
- udělat samostatnou klubovou výstavu na Moravě (Horka?) a SV v Zákupech 
Já osobně jsem pro možnost 2), ale samozřejmě to záleží na tom, zda je někdo 
ochotný KV na Moravě udělat. Já nemám problém pomoct s administrativní částí 
(katalogy, posudky, diplomy), ale o zbytek by se musel postarat někdo jiný.  
 



Stanovisko výboru: v rámci rozhodnutí je potřeba promluvit s panem Štěpánem 
Horákem. Výbor preferuje konání samostatné KV na Moravě a SV v Zákupech. 
Poháry zajistí M. Blažek.  
Poradci chovu podají návrh na rozhodčí na výstavy + zahraničního rozhodčího pro 
maďarské ohaře na SV v roce 2015. 
 

b)  Poradce MO 
K tomuto datu bylo zaznamenáno 14 vrhů na základě krycích listů vydaných v 
roce 2013 (112 štěňat – 63 psů a 49 fen). Na základě krycích listů v roce 2014 se 
zatím narodilo 123 štěňat v patnácti vrzích (66 psů a 57 fen).  
13 nadpočetných štěňat – bližší informace předány p. Sajbotovi. 
MOK – 235 štěňat celkem 
MOD – 2 vrhy (4 psi a 7 fen) 
VDCH v Náměšti na Hané se účastnilo 14 psů a 11 fen. 

  
c) Poradce HO 

VDCH Náměšť na Hané: vybráno 13 HO (1 PP, 2 SHS, 10 NDO). Nakryta fena PP 

Cecilka z Konírny, provedeny 2 kontroly vrhů CHS z Těšnice a od Žehuňského 

rybníka, neshledány žádné vady. Narozeno 10 štěňat v CHS Od Spojených vod (7 

psů a 3 feny). 1 nadpočetné štěně CHS od Žehuňského rybníka a 2 štěňata v CHS 

Od Spojených vod. 

Na výstavy 2015 navrhnuti rozhodčí:  Zákupy - MVDr.Šimek, Morava - L.Müller. 

  

d) Výcvikář 

Osobní schůzka s jednatelkou OMS PLZEŇ a Janem Bezděkem k zajištění MJS 2015: 

- datum 18.-20.9. 2015 

- honitby Chlumčany, Tlučná, Kamenice, Líně 

- zasláná žádost na MJS po 30.7. 

- zaslat smlouvu s klubem a OMS PLZEŇ 

- statut. Zástupci předseda ing.Vladimír Nechutný a jednatelka p.Košařová 

 

Klubové LZ: 

- účast 11 vůdců 

- pořadatelsky na vysoké úrovni 

- hodnocení výkonu průměr 

- Jan Kopřiva zajistí příspěvek z LZ do Zpravodaje a do Myslivosti.  

- předseda přednesl svou stížnost na nevhodné oblečení rozhodčích a na nevyužití 

prostoru na jednotlivé disciplíny. Je nezbytné při dalších akcích rozhodčí předem 

upozornit na vhodné oblečení na zkouškách.)  

 



e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 15.839,-Kč 
Fio banka: 286.124,-Kč 
Pošt. spoř: 228.449,-Kč 
PS - term. vklad: 50.000,-Kč 
 
Celkem: 580.412,-Kč 
 
Byly vyplaceny příspěvky na LZ 10.000,- OMS Ústí nad Orlicí + 5.000,- na nákup cen 
J. Kopřivovi, 40.000,- na MJM OMS Česká Lípa. 
 
Nadpočetná štěňata:  
neuhrazeno:  
Voda Jiří  4 
Ouzký Josef 3 
Latinová Pavla 1 
Profant Petr 1 
Ševčík Tomáš 1 
 
uhrazeno: 
MVDr. Petr Březina 1 
Tichá Jana   1 
Adamovský Zdeněk 1 
Hogl Eduard  2 
Tučímová Jana  3 
 

Noví členové ke schválení:  03.08.2014 výbor 
 
1. Zeibert David, Mikulovice 72, 675 22 Stařeč 
2. Ing. Příkopa Tomáš, Vinařská 32, 751 24 Přerov – Vinary 
3. Koliáš Miroslav, Hostašovice 115, 742 01 Hostašovice 
4. Abrahám Jiří, Lipová 113, 798 45 Suchdol 
5. Kouřil Petr, Borotín 45, 679 37 Borotín 
6. Rýslová Anna, Vostelčická 1515, 565 01 Choceň 
7. Ing. Vachoušková Petra, Pampelišková 867/2, 713 00 Ostrava –  
 

Ekonom žádá o zaslání účtů a cestovních příkazů k proplacení. J. Kopřiva dodá 
vyúčtování LZ. 
 

f) Předseda DR 

Omluven. 

 

3. Došlá pošta 

Nedošel žádný podnět. 



4. Různé  

a) Je třeba písemně poděkovat OMS, které organizovaly zkoušky. 

 

b) Předseda navrhl zorganizovat ZV kolem Prahy, pokud nevyjdou ZV v Náměšti.   

 
c) Jan Kopřiva může sehnat ceny na MLM – dohodne se s jednatelkou klubu Lucií 

Svobodovou. 

 
 

Zapsala Sylva Lepičová 



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, za 

DR M. Škrdlík 

Omluveni: MVDr. F. Šimek, Š.Horák 

Hosté: Hana Kaprová, Petr Novotný 

 

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

námitek. Na žádost hostů budou nejprve projednány stížnosti, kvůli kterým se na 

schůzi dostavili. Výbor souhlasí s úpravou programu. 

  

2. Stížnost p. Petra Novotného na vyjadřování poradce chovu o jejich chovném psovi  

P. Novotný – poradce chovu NDO informoval chovatele, který měl zájem o krytí psem 

K. Novotné, že pes je bázlivý, ač k tomu nemá žádné důkazy. Dle R. Dudy se pes na 

výstavě v Náměšti bál startujících motorek, ale to se jednalo o extrémní situaci, na 

kterou reagovalo více psů.  

Předseda požádál členy výboru o názor: 

L. Svobodová – psa viděla na MJS, choval se normálně. Pes splnil veškeré podmínky 

KCHHMO, byl uznán chovným, jeho chovnost nelze rozporovat. Pokud je pes bázlivý, 

neměl projít výběrem do chovu. Navíc se domnívá, že povahu psa nelze hodnotit dle 

jedné situace.  

J. Sajbot – psa viděl, choval se normálně. Pes splnil podmínky chovnosti a dokud 

nedědí špatné vlastnosti do potomstva, není co řešit. Při jedné situaci, kde se pes bál, 

osobně byl – jednalo se o nestandardní podmínky a nelze podle nich hodnotit povahu 

psa. 

J. Kopřiva – psa viděl na MJS, byl s ním 2 dny ve skupině, pes se choval normálně, má 

splněné podmínky chovnosti, psa nelze diskriminovat podle 1 případu. 

S. Lepičová – nelze vyřadit psa z chovu, když už byl uchovněný, byla by možnost ho 

přivézt na ČS. Poznámka z pléna: pak by ale bylo nutné dovézt všechny chovné psy, 

ne jen jednoho.  

R. Duda – netvrdí, že pes K.Novotné není dobrý pracovně, ale že má špatné nervy. 

R.Duda P.Novotného navštívil doma a matka tohoto psa také vykazovala známky 

špatných nervů. Dle P.Novotného to není k tématu. R. Duda se domnívá, že by všichni 

chovní psi měli dorazit na ČS na přehlídku jako u ČF, pro kontrolu jak povahy, tak 

lysivosti. R.Duda předloží tento návrh na ČS.  

M. Blažek – pes se na výstavě v Náměsti bál, reagoval na starující motorky, byl to 

jediný pes u kruhu HO, který měl takovou reakci. Pes kvůli povaze na výstavě 

následně prohrál. 



H. Kaprová (host) – chovní psi by se měli předvést na ČS, aby se zkontrolovala 

lysivost, povaha a kvalita chovu. Nicméně souhlasí s tím, že jednou chovný pes je 

chovný a dokud neprokáže, že dědí nestandardní potomky, nelze ho v chovu 

diskriminovat. Navíc problémy s povahou a nervy můžou být získané.  

J. Sajbot – poradce chovu má pouze poradit, pokud je o to požádán. Nemá právo 

vyjadřovat názor ve stylu „tímto chovným psem bych nekryl“. Názor člena výboru je 

brán jako názor celého výboru, není to totéž jako názor řadového člena.  

V. Prouza – je-li jedinec uchovněný, je uchovněný. V tomto případě byl pes 

uchovněný MVDr.Kalichem a poradcem chovu R. Dudou na VDCH v Náměsti 2013. 

V Náměšti 2014, kde pes údajně ukázal bázlivost, byly nestandardní podmínky. 

Nicméně v první řadě je ten pes chovný a tudíž ho nelze kritizovat, dokud neprokáže, 

že dědí nestandardní vlastnosti do potomků. V. Prouzovi se dále nelíbí slovník 

poradce chovu při jednání s chovateli. Žádá po poradci vysvětlení, co znamená tvrzení 

„chovatel chová na vlastní riziko“. Riziko je vždy ja chovateli. Dle jeho názoru došlo 

k nekvalifikovanému a neprofesionálnímu jednání poradce chovu.  

P. Novotný – poradce si toto nesmí dovolit. Výbor je tu pro členy, nikoliv naopak.  

L. Svobodová – je nutné respektovat variabilitu názorů. Jeden chovatel může 

upřednostňovat ostré, vášnivé psy, jinému se lépe pracuje s měkčí povahou. To 

neznamená, že názor jednoho nebo druhého je dobře a druhý názor špatně.   

 

Výbor klubu se usnesl, že pes K. Novotné je právoplatně chovný, proto je nevhodné, 

že ho poradce chovu kritizoval. Výbor doporučuje poradci zdržet se obdobných 

komentářů a kritiky chovných psů.  

 

Petr Novotný po projednání stížnosti opustil schůzi výboru.  

 

M. Škrdlík – P. Novotnému je vhodné odpovědět dopisem. Je vhodné se mu i omluvit. 

Pokud nebude uspokojen, může podat stížnost k DR. V duchu výše uvedeného odpoví 

jednatelka.  

 

 

3. Korespondence mezi poradcem chovu Radkem Dudou a pí. Hanou Kaprovou 

Dle H.Kaprové si již s R.Dudou tuto otázku vyříkali. Fena má měkčí srst, ale H.Kaprová 

na ní chce odchovat hlavně kvůli vynikajícím pracovním vlastnostem. H.Kaprová si je 

vědoma rizik a bere za ně jako chovatelka zodpovědnost. 

R. Duda – snaží se zušlechťovat chov se zaměřením na kvalitní srst. 

L. Svobodová – NDO je stále de facto málopočetné plemeno, s přehnanou selekcí je 

nutné opatrně. 

J. Sajbot – nelíbí se mu, že poradce chovu reaguje negativně na žádosti chovatelů. 

Člen výboru by neměl za každé situace prezentovat své osobní názory, budou 

vnímány jako názory výboru. 



V. Prouza – poradce chovu není rozhodčím z exteriéru, tak by neměl kritizovat jejich 

činnost (odkazuje na korespondenci s H. Kaprovou). 

 

Výbor klubu se usnesl, že poradce s chovatelkou komunikoval ne zcela vhodně, 

nicméně vzhledem k tomu, že chovatelka uvedla, že si problém s R. Dudou již vyřešili 

mezi sebou, a vzhledem k její přítomnosti na výborové schůzi, není nutné odpovídat 

dopisem. H. Kaprová s tímto souhlasí. 

 

4. Stížnost p. Josefa Pavlíka na nevystavení krycího listu na černou fenu NDO  

DR předložila výboru klubu stížnost p. Josefa Pavlíka na nevystavení krycího listu na 

jeho černou fenu NDO, která byla uznána za právoplatně chovnou a nyní poradce 

chovu odmítá vystavit krycí list s odůvodněním, že fena má nestandardní zbarvení.  

L. Svobodová – v době VDCH této feny byl standard stejný jako dnes. Výběrová 

komise pochybila a fenu vybrala do chovu i přes nestandardní zbarvení. Chovatel díky 

pochybení komise do feny dále investoval (výcvik, zkoušky) s vidinou uchovnění. 

Proto navrhuje povolit jedno krytí psem hnědým běloušem. Jedná se o jednoduchou 

dědičnost zbarvení, povolení jednoho vrhu na feně nijak chov nepoškodí. Případné 

černé potomstvo z tohoto spojení již nepůjde do chovu, čímž se toto zbarvení 

eliminuje. Chovatel by měl být upozorněn, že v případě narození černých štěňat by 

tato měl prodat novým majitelům s tím, že se jedná o nestandardní zbarvení a tudíž 

nemůžou být tito jedinci dále využiti v chovu.  

J.Sajbot – souhlasí, chovatel byl poškozen chybou klubu, měl by mu být umožněn 

odchov. 

Výbor souhlasí. 

 

Výbor se rozhodl feně umožnit jedno krytí hnědým běloušem. Případní černí potomci 

nebudou dále zařazení do chovu. Jednatelka odpoví chovateli.  

 

5. Diskuze mezi S. Lepičovou a L. Svobodovou ohledně doporučování psů. 

S. Lepičová – chovatelku, jejíž případ se řešil, upozornila, že se jedná o příbuzenské 

krytí, požádala jí, aby ho přehodnotila. Konzultovala s MVDr. Šimkem, kterému se též 

zdálo, že se jedná o blízkou příbuzenskou plemenitbu. Chovatelka jí nabídla, že napíše 

dopis, že i přes varování na spojení trvá. Krycí list byl vystaven. 

L. Svobodová – chovatelku, která se na ní obracela, odkázala na zápisní řád klubu a 

definici chovu na dvě volné generace. V principu v této debatě šlo o ujasnění 

pravomocí poradců chovu, ne o řešení konkrétního případu. 

M. Škrdlík – funkcionáři klubu by si jednotlivě neměli vzájemně zasahovat do svých 

funkčních oblastí, zvláště ne před třetími osobami, např. před členy klubu. Příp. 

dotazy či připomínky členů klubu by měli vždy odkázat na příslušně odpovědného 

funkcionáře klubu, nebo sdělenou připomínku “kolegiálně” předat kolegovi z výboru 

sami. 



L. Svobodová – domnívá se, že každý člen výboru nejedná sám za sebe, ale jeho 

názory jsou interpretovány jako názory výboru jako celku. Tudíž je přesvědčena, že i 

výbor má právo se k takovým otázkám vyjádřit a zaujmout stanovisko. Předání zpětné 

vazby od členů pouze konkrétnímu členovi výboru nezajistí zpětnou vazbu výboru 

klubu jako celku. Stejně tak nevidí problem v odkázání chovatele na platné 

dokumenty klubu. 

 

6. Kontrola zápisu z minulého jednání. 

Jednatelka zaslala návrhy rozhodčích na výstavy v roce 2015. 

Stále nevyšel článek o KLZ a SV v Náměšti. 

  

  

7. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Vyúčtování KV Zákupy zasláno ekonomovi, doklady předány.  

Vyúčtování MJM zasláno ekonomovi z OMS Česká Lípa – rozpočet vyrovnaný.  

Cestovné pp. Varga a Šiška – jak bylo dořešeno? Odpovídá M. Blažek – rozhodčí si 

cestovné rozdělili mezi sebou. 

Sponzorský dar 10 000Kč na ceny na MJM – ne zcela vyčerpáno (vyúčtování 

zasláno ekonomovi, doklady předány). Zbytek (2880Kč) přenechán na KLZ 2015.  

KLZ 2015 budou pod OMS Liberec, 1.8. v Bílém Kostele nad Nisou. Schváleno KK 

OMS. Souběžně budou probíhat okresní zkoušky (12+12 účastníků), pokud bude 

zájem.  

Ing. Jiří Formánek žádá o rozšíření aprobace. Byl upozorněn, že klub požaduje 

úhradu členského poplatku na 5 let dopředu. Výbor schvaluje žádost. Jednatelka 

zašle Ing. Formánkovi dokumenty po uhrazení členského poplatku viz výše. 

Příspěvky za reprezentaci – článek do zpravodaje prozatím zaslal pouze p.Daniel 

Vojáček. P. Zoubek a P. Jirgala byli informováni, že příspěvek je třeba zaslat do 

24.12.2014. 

Článek z KV Zákupy a MJM zaslány do Myslivosti. Článek ze SV v Náměšti měl být 

zaslán poradci a z KLZ J. Kopřivou (dle vyjádření J. Kopřivy byl již zaslán).  

Datum a místo ČS – výbor schvaluje ČS dne 28.3.2015 – místo Praha 9+10.  

Rozhodčí KV Horka výbor schvaluje L.Müllera (HO) a Ing.Jursu (MOK) 

Rozhodčí SV Zákupy – výbor schvaluje MVDr.Šimka pro HO a Lenku Fialovou pro 

MOK.  

Schůze výboru 18.1. přes Skype. 

 

ZPRAVODAJ:  

Uzávěrka pro členy 24.12., pro výbor 10.1., vydání na konci února. 

Je třeba, aby poradci chovu co nejdříve zaslali redakční radě seznam psů 

uchovněných v r.2014. 



Výbor schvaluje: 

Pes/Fena roku – MOK Barcelona Star Moravia, MOK Jantar z Chlumčanské doliny, 

NDO Ben vom Erlbachtal, NDO Kony z Plzínů, MOD Rajen z Mečkovské skály, PP 

Pedro ze Stražišťských lesů, SHO Larson z Milhostovských polí 

Vůdce roku – David Jirgala 

Osobnost KCHHMO – Miroslav Šafařík 

Čestné uznání – výbor dořeší přes e-mail 

 

b)  Poradce MO 

MOK: vydáno 47 krycích listů, 38 vrhů, narozeno 158 psů, 115 fen 

MOD: 3 vrhy, 10 psů 10 fen 

Nadpočetná štěňata: David Pitelka, Eduard Hogl, Jiří Voda, Ivona Hiclová, Jana 

Tučímová. 

Dotaz od chovatele p.Ruprechta – fena při posledním krytí nezabřezla, 

8.narozeniny má v březnu. P.Ruprecht se domnívá, že fenu může krýt i po 

8.narozeninách, neboť se jedná o náhradní krytí. Poradkyně chovu se ptá výboru 

na názor. Výbor se shoduje – dle CHŘ FCI smí být fena kryta do dne 8.narozenin, 

což platí i pro náhradní krytí. Takže p. Ruprecht smí nakrýt fenu pouze za 

podmínky, že se krytí uskuteční do dne, kdy fena dosáhne 8 let věku. 

VDCH v Zákupech – poradkyně neměla šanci vidět nic z posuzování v kruhu, 

musela být u VDCH. Navrhuje začátek výstavy v 9:30 a VDCH ve 12h.  

V. Prouza – je třeba dohodnout dopředu podmínky s organizátorem výstavy, je 

třeba se řídit dle propozic.  

L. Svobodová – technicky nelze začít výstavu v 9:30, vše se připravuje až ráno. 

Pokusíme se příští rok domluvit čas VDCH akceptovatelný pro všechny.  

R. Duda – navrhuje dát na web formulář pro VDCH, aby si ho lidé mohli dopředu 

vytisknout. 

L. Svobodová – kdo provede VDCH při ČS? Poradkyně osloví RNDr.Dvořáka. 

  

c) Poradce HO 

PP: narozeny 2 vrhy – v CHS ze Stražišťských lesů 3 psi a 5 fen (zahraniční krytí), 

CHS z Biafry 2 psi a 1 fena. Vydané jedno doporučení ke krytí (CHS ze Stražišťských 

lesů, zahraniční pes).  

NDO: žádný narozený vrh, vydána dvě doporučení ke krytí, nově uchovněna fena 

Mara z Adamovských revírů, psi Zero z Těšnice (HB), Immo v.d. Nefelbachue  (H), 

Ox z Bolfáku (HB), Ir od Oskavy (ČB).  

SHO: žádný narozený vrh.  

Na VDCH v praze vybráni 2 psi NDO, 1 pes SHO nevybrán pro chudozubost (chybí 

M3 vlevo dole). 

P.Hrbek se dotazoval na inzerát na web, který zaslal a ještě nebyl zveřejněn – 

L.Svobodová projedná se správkyní inzerce. 



d) Výcvikář 

Došla smlouva mezi OMS Plzeň a KCHHMO ohledně pořádání MJS. Předkládá 

výboru k posouzení. Vzhledem k potřebě si návrh v klidu pročíst zašle výcvikář scan 

smlouvy všem členům výboru e-mailem a ti se k němu vyjádří.  

Vrchní rozhodčí na MJS – Vladimír Černý. Rozhodčí předběžně projednáni. 

Nepřišly žádné tabulky ze zkoušek z ČMKJ.  

Akce pro rok 2015 nahlášeny na ČMKJ v termínu.  

Kladně hodnotí organizaci MJM, jen byly dohady mezi rozhodčími a vůdcem na 

klidu na stanovišti.  

Žádost o zlatý vůdcovský odznak – M.Blažek. 

 

e) Zpráva ekonoma 

Stav hospodaření KCHHMO k dnešnímu dni: 

Pokladna:  22.428,- 

Fio banka: 355.440,- 

Poštovní spořitelna: 239.500,- 

PS ter. vklad: 50.000,- 

Celkem: 667.368,- Kč. 

Předběžná závěrka + 76.253,- Kč. 

 

Stav čl. základny - 327 členů. 

 

Noví členové ke schválení:    

1. Panenková Eva, Dr. Tyrše 95, 273 06 Libušín 

2. Novák Ladislav, Mutěnice 41, 386 01 Strakonice 

3. Jašíčková Hana, Na Vinici 24, 783 35 Horka nad Moravou 

4. Mikuláš Jiří, Tulipánová 262/7, 373 71 Rudolfov 

5. Bednářová Hana, Pod Kotlaskou 555/9, 180 00 Praha 8 

6. Fabiánová Renáta, K Šíbrovce 860, 250 65 Líbeznice 

7. Kroupa Václav, Náměstí 32, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

8. Langer Milan, Sbořisko 58, 766 01 Valašské Klobouky  

9. Pavlík Josef, Dražice 177, 391 31 Dražice od 2015 

10. Huňáčková Iva, MUDr., Kollárova 53, 664 51 Šlapanice u Brna  

11. Janíková Klára, Lično 32, 517 35 Lično  

12. Horníček Miroslav (není přihláška) 

 

Ekonom obdržel kompletní vyúčtování z KLZ, z MJM chybí doklady od OMS (již by 

měly být v poště).  

Žádosti o příspěvek na reprezentaci/proplacení startovného za memoriály a 

nominaci: D. Vojáček, P. Zoubek, R. Duda, M. Blažek, D. Jirgala, Ing. M. Urban. Výbor 

schvaluje.   



Žádost o proplacení nákladů na výrobu oblečení na Evropský pohár. Pro – J. Sajbot, 

proti – V. Prouza, L. Svobodová, M. Blažek, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva. Výbor 

neschvaluje. Nebyla podána žádost o proplacení před konáním akce, výběr 

reprezentace na Evropský pohár nebyl řešen přes klub. Do budoucnosti se nebráníme 

zastřešení akce ani finanční podpoře, nicméně nelze to řešit dodatečně.  

 

 

f) Předseda DR 

Problematické vztahy ve výboru klubu (již teď ovlivňují dobrou práci), tento 

problém se musí řešit. Je nutné lépe komunikovat, efektivněji řídit jednání výboru, 

doporučil do výboru kooptovat nové členy. Nefunguje chovatelská rada klubu. Z 

dnešního jednání má celkově velmi špatný pocit. 

 

8. Došlá pošta 

Předseda V. Prouza potvrdil 10 žádostí na zadávání titulů CACT.  

 

Žádost z PČR o sdělení informací o členu klubu p. Václavu Kroupovi. Předseda 

odpověděl, seznámil členy výboru s textem odpovědi.  

 

Z ČMKU: 

Potvrzena KV v Horce a SV Zákupy. 

 

Z ČMKJ:  

28.3.2015 volební valná hromada ČMKU. Klub zašle delegáta a v případě zájmu 

kandidáta. Delegát – MVDr.Šimek. Kandidát – MVDr.Šimek, pokud bude mít zájem. 

Projedná a dokumenty zašle jednatelka. 

 

 

 

9. Různé  

a) J.Kopřiva – KLZ vyšly se ztrátou. OMS žádá, zda by klub neproplatil poháry – 

1465Kč. Výbor schvaluje proplacení.  

 

b) Výbor na základě žádosti projednané přes e-mail doporučil L.Svobodovou do 

funkce čekatele rozhodčího z exteriéru pro plemeno MOK. L.Svobodová výbor 

informovala, že veškeré podklady na ČMKU v září a bylo jí sděleno, že je již pozdě 

na projednání její žádosti směrem k vstupním zkouškám konaným v listopadu. 

Bude proto zařazena až do dalšího cyklu (vstupní zkoušky za 1-2 roky).  

  

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 


