
Zápis z výborové schůze KCHHMO - 15.3.2013, Domašov u Brna 

Přítomni:  V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, 

za DR M. Škrdlík, host P. Novotný 

Omluveni: MVDr. F. Šimek, J. Sajbot, R. Duda 

 

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

námitek. 

 

2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru 

Vyrobena kulatá razítka klubu. 

Nedošla žádná pošta. 

Rozhodčí na EV – ČMKU neschválila náš návrh, přišel pozdě. Na EV jsou navrženi 

Ing.J.Jurza a RNDr.P.Dvořák. 

Na VDCH na zítřejší schůzi bude posuzovat MVDr.M.Kalich, S.Lepičová a M.Blažek 

(R.Duda nepřítomen ze zdravotních důvodů). 

MVDr.F.Šimek navržen jako kandidát do P ČMKJ.   

 

 

3. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

V. Piskay se omluvil z posuzování na KV. Místo něj přijede posuzovat J.Horváth, 

taktéž ze Slovenska. 

Zpravodaj vydán se zpožděním, způsobeno pozdním dodáním některých zpráv 

funkcionářů. Uzávěrky je nutné dodržovat, pro redakční radu je velmi náročné vše 

v termínu stihnout.  

Cena zpravodaje nepřekročila požadovanou výši. 

Zpravodaj byl zaslán na Slovensko předsedům KCHHS a KCHMS.  

Připraveny propozice na klubovou akci v Horce. Jsou zveřejněny na klubovém 

webu a budou rozdány zítra na schůzi.  

Nutno upozornit na chyby ve zpravodaji – uzávěrky na zadní straně jsou 

prohozeny a na přihlášce je staré ČÚ. 

Na ČS jsou připravena Čestná uznání a diplomy pro Psy a Vůdce roku. 

Je nutno dořešit plán výborových schůzí na rok 2013 - schváleno:  

sobota 11.5. 17h Horka 

pátek 13.9. 15h Horka 

pátek 15.11. 17h  Domašov 

pátek 10.1. 17h Domašov 

V nutných případech je možno uspořádat výbor přes Skype. 



 

b)  Poradce MO 

Zprávu přečte na ČS. 

Na poradkyni se obrátil majitel chovného psa Caro Gurdau, že ve zpravodaji chybí 

u psa uveden titul Český šampion. Majitel psa žádal, aby byli informováni majitelé 

chovných fen, že pes je šampion. Bohužel toto není možné uskutečnit, na 

webových stránkách jsou informace o výsledcích psa kompletní. 

V roce 2013 vydáno už 28 krycích listů + krycí listy z roku 2012. Už 17 krycích listů 

je potvrzených. Velké množství zahraničních krytí. 

Nahlášeny 3 vrhy – narozeno 10 psů, 3 feny.  

Majitelé fen žádají o krycí listy na poslední chvíli, je problém to časově stihnout.  

  

c) Poradce HO 

Zpráva bude přečtena na ČS v zastoupení. 

 

d) Výcvikář 

Tabulky ze zkoušek dodány ještě později než vloni. 

Klubové zkoušky nahlášeny včas a v pořádku. V Myslivosti je chybně uveden titul 

CACT na LZ, nikoliv na ZV. Kontaktována ČMKJ – CACT bude zadán na ZV. 

Připravena cena pro Vůdce roku + na ČS budou předány vůdcovské odznaky. 

Navrhuje, aby pro vůdcovské odznaky bylo nutno splnit požadované zkoušky 

v I.ceně. Předseda navrhuje odložení projednání návrhu do příštího výboru klubu. 

 

e) Zpráva ekonoma 

Ekonom omluven, zprávu přednese na zítřejší ČS. 

 

f) Předseda DR 

Zpráva je ve zpravodaji.  

Je třeba podrobně vyúčtovávat i memoriály. 

 

 

4. Příprava ČS 

Příprava programu, organizace, návrh členů pracovních komisí. 

Předseda DR je pověřen výborem k předání Čestných uznání.  

 

5. Klubová akce Horka nad Moravou 

Š.Horák – vrchní rozhodčí na ZV Jan Nastoupil. 

V.Prouza – vrchního by měl dělat klubový rozhodčí, ale již nebudeme měnit. 

Rozhodčí na ZV – R. Duda, P. Novotný, L. Svobodová, J. Sajbot, V. Maňhal, V. Prouza, 

příp. dr.Šimek, Š.Horák, MVDr.Kalich. 

Občerstvení na sobotu večer bude zajištěno. 



P.Novotný – hudba i trubači zajištění, k dispozici 3 honitby. 

CACT se zadává pouze pro klubová plemena. 

Zkoušek se mohou zúčastnit i psi, co již ZV mají. 

Střelci – za poplatek. 

Vstupné na výstavu se vybírat nebude.  

Technické zajištění výstavy (kruhy, židle, pracovníci do kruhů, vybavení kruhů...) – 

Š.Horák a P.Novotný 

Tiskoviny (zpravodaje, katalogy, ...) – L.Svobodová 

 

 

6. Informace o přípravě MJS (referuje P.Novotný) 

Zajištěna reklama do časopisu Myslivost.  

Propozice a další tiskoviny zajistí OMS Olomouc.  

Zajištění fotografií, možná videa. 

Zvěř zajistí P. Novotný.  

Rozhodčí (návrh): 

Vrchní – L.Müller 

Velké pole – J.Sajbot, V.Bláha 

Malé pole – J.Nastoupil, J.Hrbek 

Voda – J.Konečný, V.Prouza 

Barvy – M.Eliáš, A.Vodička + SK 

Drobné – J.Toman, + SK 

Vlečky – V.Kosina, V.Maňhal 

+ L.Svobodová 

Ředitel – MVDr.Jiří Zbořil 

Správce – P.Novotný 

Ubytování – pí.Sedláčková 

Vedoucí prací budou dořešeni 

Startovné – návrh 2000Kč (80E) pro člena, 3000Kč (120E) pro nečlena 

M.Blažek – zajistí zaslání pozvánky na Slovensko 

Večer posezení s občerstvením 

V. Prouza – na přihláškách musí být uvedené datum doručení 

 

  

 

7. Došlá pošta 

Pozvánka na zítřejší jednání ČMKU – účastní se MVDr.F.Šimek 

11.4. je volební sněm ČMKJ – navržený kandidát MVDr.F.Šimek, delegát V.Prouza 

  

 

 



8. Různé návrhy 

a)  Je nutné si více předcházet sponzory a oceňovat čestným uznáním členy, kteří 

podporují klub. Dále by bylo vhodné dávat cenu/plaketu za Psy roku. 

 

b) M.Škrdlík navrhuje putovní poháry na klubové memoriály. Věnoval by jako 

sponzorský dar. 

 

c) Je nutné začít jednat o memoriálech a klubových zkouškách na další roky. 

 

d) V.Prouza – je třeba zjistit, jestli mají členové zájem o pořádání FT. 

 

e) L.Svobodová – vydat tiskové materiály na akci v Horce. Ideálně: informace o 

historii klubu + seznam chovných psů + katalog klubové výstavy 

M.Škrdlík – do poloviny dubna zajistí a zašle informace o historii klubu 

Poradci chovu + L.Svobodová – informace o chovných jedincích 

Redakční rada – zajistí vytištění 

Je nutné upozornit majitele chovných psů, aby dodali kompletní informace 

 

f) O. Nehyba – žádost o rozšíření aprobací na plemena KCHHMO. Splňuje podmínky 

členství, návrh schválen. 

 

g) Předseda ukončil schůzi výboru ve 21:15. 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze KCHHMO - 11.5.2013, Horka nad Moravou 

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

Duda za DR M. Škrdlík,  

Omluveni: MVDr. F. Šimek  

 

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

námitek. 

 

2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru – bez připomínek. 

Vyrobena kulatá razítka klubu. 

Místopředseda klubu omluven z dnešní schůze, zítra posuzuje na KV KCHVO.    

 

 

3. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

KV Horka. 

Katalogy – vyrobeno 500ks katalogů, což se jevilo jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Díky většímu počtu chovných jedinců, než s kterým bylo původně počítáno, se 

zvýšil počet stran a tudíž i náklady na tisk katalogu. Katalog bude prodáván na 

klubových akcích za 100Kč, což jsou faktické náklady na tisk.  

Dále by bylo vhodné jak katalogy, tak další klubové propagační materiály 

nabídnout na klubovém webu, členům mohou být zasílány poštou po uhrazení 

patřičné částky převodem na účet klubu. Výbor souhlasí, zajištěním pověřen 

ekonom klubu.  

Zápis z volební schůze ČMKJ – bude nutno dát klubové dokumenty do souladu 

s novým Zápisním řádem, přechodné období 1 rok. Dále budou kluby dávat 

souhals k udělování titulů CACT na akcích ostatních klubů. 

 

b)  Poradce MO 

2 nadpočetná štěňata – nahlášeno ekonomovi. 

MOK - v roce 2013 bylo prozatím vydáno 28 krycích listů, potvrzeno jich bylo 19, 

narodilo se 14 vrhů (49 psů a 39 fen), 3 feny nezabřezly.  

MOD – žádný vrh teď není. 

  

 

 

 

 

  



c) Poradce HO 

V Německu nelze krýt černého bělouše NDO s černým běloušem NDO a černého 

bělouše s hnědákem, aby se nerodila celočerná štěňata. Náš klub by měl toto také 

respektovat, neboť celočerné zbarvení je u NDO nestandardní. 

Podnět od p.Jiřího Hrbka - U PP je v Německu do chovu povolena chybějící P1, 

p.Hrbek by uvítal, kdyby to u nás bylo také povoleno. Důvodem je to, že chovná 

základna u PP je užší a takto jsou vyřazováni další psi. Výbor o návrhu diskutuje, 

názory na tuto otázku se různí. Bude nutno dále dořešit s chovateli PP. 

Od března 2013 vystaveno 5 doporučení, 4 NDO a 1 PP. Nakryto 4 NDO, 3x v ČR, 1x 

v zahraničí. Narozeno 7 štěňat PP, přežilo 1 (pes). 2 vrhy NDO (4 psi, 5 fen), 

nezabřezly 2 feny. 

V letošním roce je velký zájem o štěňata NDO, ale bohužel je nedostatek štěňat. 

Chovatelé, kteří mají vrhy, mohou kontaktovat poradce, který má kontakty na 

zájemce.  

Předseda – v přehledu by bylo dobré uvádět počet narozených štěňat, ne těch, 

která přežijí. Důvod – když je v přehledu uvedeno, že po chovném psu se narodila 

např. pouze 2 štěňata, chovatele to může odradit od krytí tímto psem. Diskuze na 

toto téma – chovatelé nebudou ochotni pravdivé informace podávat, protože pak 

to naopak může vrhat špatné světlo na jejich chov.    

 

d) Výcvikář 

Bohužel došlo k nedorozumění a se Š.Horákem se nedohodli na tom, kdo zajistí 

CACTové kartičky na ZV – účastníkům bude situace vysvětlena a kartičky budou 

dodatečně zaslány poštou. 

Oficielně není podaná přihláška klubového plemene na LZ. Zrušíme LZ? Názor 

výboru – o tomto bude rozhodnuto až po uzávěrce, která je 1.6. 

Předseda se ptá na návrh rozhodčích na LZ. Kluboví – J.Hrbek, R.Duda, p.Bartoška, 

V.Prouza + p. Bambas, p. Šubrt, p. Kříž a p.Staněk za OMS. 

Vyjádření KCHČF – na MJK a MFH může startovat MOD, PP, SHO, ale ne MOK, 

protože je to mistrovství HO. Předseda – byla psaná dohoda o MJS/MJK a MFH 

ohledně delegace psů a rozhodčích, bylo by vhodné to opět projednat. Výcvikář 

projedná.   

 

 

e) Zpráva ekonoma 

Na účtu u Poštovní spořitelny máme 471.525,- Kč, ve Fio bance 94.913,- Kč, 

v pokladně 23.764,- Kč, na termínovaném účtu  50.000,-, celkem 640.202,- Kč. 

Vyřazeno 60 členů pro nezaplacení, po upozornění zaplatilo 24 lidí. Máme 340 

členů. 10 nových členů ke schválení – výbor schvaluje. 

Klub bude mít náklady na MJS a na katalog vydávaný k 20.výročí klubu, nciméně 

náklady za katalog by se měly postupně vracet. Katalogy se budou prodávat i přes 

internet. 



 

f) Předseda DR 

Nedošla žádná připomínka. 

 

 

4. Došlá pošta 

KCHČF – žádost o povolení zadávání CACT na Jihočeském derby. Schváleno.  

MVDr. Jana Kočová – žádá o rozšíření aprobace na MOK. Po splnění podmínek výbor 

schvaluje.  

  

 

 

5. Různé návrhy 

a) Návrh na zpřísnění podmínek pro udělení Vůdcovských odznaků – výbor po 

diskuzi došel k závěru: zlatý – MRK nebo MKP (uspěl), stříbrný – MJS + 2xVZ (3 

různí psi), z toho alespoň jedenkrát I.cena, bronzový odznak – bude dorešeno do 

MJS. V platnosti bude až od roku 2014. 

 

b) Chovatelská rada navrhne rozhodčí na výstavy v příštím roce (někteří už byli 

organizátorům výstav navrženi). Po jejich schválení výborem osloví CHR navržené 

rozhodčí. Rozhodčí posuzující na EV v Brně nesmí v daném roce posuzovat stejná 

plemena na jiné výstavě. 

 

c) Budeme dělat klubové ZV v roce 2014? Letos byl velký zájem, bylo by vhodné je 

příští rok zopakovat. Bude ale nutné sehnat organizátora – osloven OMS 

Prostějov (totéž pro MJM 2014). Potřeba dále jednat.  

 

d) LZ 2014 – projedná J. Kopřiva s OMS Ústí nad Orlicí a s honitbami. 

 

e) Sponzorské smlouvy a vyúčtování klub.akcí – na klub.akcích bude vyúčtován 

příspěvek klubu, startovné a všechny sponzorské dary, kde je uveden jako 

obdarovaný KCHHMO. Sponzorské smlouvy za klub bude podepisovat statutární 

zástupce. Existující sponzorské smlouvy nutno dodat předsedovi k archivaci. 

 

f) Nutno standardizovat poplatky na klubové zkoušky. 

 

g) M.Škrdlík – na příští schůzi výboru by měl být projednán průběh ČS + místo a 

termín další ČS. 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze KCHHMO - 30.6.2013 (Skype) 

Účastníci:  V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, MVDr. F. Šimek, L. Svobodová, 

J. Sajbot, R. Duda  

Omluveni: Š.Horák, M. Škrdlík 

 

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

námitek. 

 

2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru: 

CACTové karty ze ZV byly zaslány vůdcům. 

Nutno doplnit souhlas s udělením titulu CACT pro klubová plemena na Jihočeském 

derby (zařídí jednatelka). 

Předseda prozatím nedostal kopii žádné ze sponzorských smluv z akcí pořádaných 

v minulých letech – nutno zaslat (ekonom, jednatelka a organizátoři všech klubových 

akcí z posledních let). 

Katalogy a samolepky – nutno doplnit stálý odkaz na web, aktualita, která se 

postupně posune dolů, nestačí. 

 

 

3. Body programu 

a) Frízský ohař 

ČMKJ požádala KCHHMO o zastřešení plemene frízský ohař.  

Pro klub to neznamená žádnou změnu, jedná se pouze o poskytnutí 

chovatelského servisu. V ČR je momentálně asi 5 jedinců, z toho majitel jednoho 

má zájem o chov. 

Informune MVDr. Šimek – pro KCHHMO to znamená pouze to, že se tohoto 

plemene ujme jeden z poradců chovu a v případě požádání vystaví doporučení ke 

krytí. Podmínky chovnosti v Holandsku žádné nejsou.  

Vyjádření členů výboru: 

J. Sajbot – pro 

M. Blažek – pro 

MVDr. Šimek – pro 

S. Lepičová – pro 

L. Svobodová – pro, ale měly by být určeny alespoň minimální podmínky 

chovnosti zahrnující zkoušku z výkonu, v souladu s filozofií KCHHMO.  

MVDr. Šimek a S. Lepičová souhlasí s požadavkem zkoušek. 

R. Duda – pro, ale pes by měl prokázat alespoň vystavování.  

V. Prouza – pro, detaily mohou být dorešeny později.  

J. Kopřiva – pro 

Výbor schvaluje zařazení plemene frízský ohař do KCHHMO.  



 

b)  Klubová a Speciální výstava 2014 

Nabídka z OMS Olomouc k připojení jedné z výstav našeho klubu k jejich Oblastní 

výstavě v Náměšti na Hané, která se koná 14.6.2014. Přítomní členové výboru 

jednomyslně souhlasí, KCHHMO by v Náměšti pořádal výstavu speciální. KV by pak 

mohla být samostatně v Zákupech.  

V. Prouza – nutné dojednat konkrétní podmínky a ujednotit poplatky, na minulé 

výstavě v Náměšti byly poplatky jiné, než má KCHHMO schváleno. Pokud bude mít 

OMS Olomouc poplatky nižší, měli by je pro náš klub zvednout a zaplatit nám 

rozdíl. J. Sajbot, MVDr. Šimek – v tomto směru asi nebude OMS Olomouc ochoten 

poplatky měnit, znamenalo by to pro ně organizační komplikace. 

L. Svobodová – na minulé výstavě v Náměšti si KCHHMO platil poháry sám, výstava 

byla v zisku, ale ne až tak výrazně.  

MVDr. Šimek, V. Prouza, J. Sajbot – nicméně je to pro náš klub zcela bez práce.  

Jednatelka odpoví OMS Olomouc a pokusí se dojednat detaily. 

 

  

c) Návrh rozhodčích na výstavy 2014 

Hrubosrstí ohaři – SV Náměšť – Ing. Jozef Jursa, KV Zákupy – MVDr. F. Šimek 

Maďarští ohaři – SV Náměšť – Luděk Müller, KV Zákupy – ještě je čas toto dořešit. 

L. Svobodová – rozhodčí na MVP a NVP 2014 byli nahlášeni v březnu po dohodě 

s poradci chovu. CHR připraví návrh na rok 2015.  

V. Prouza – stačí, aby rozhodčí na KV a SV byli schváleni na příští schůzi výboru.      

 

d) Klubové zkoušky 2014 

MJM a ZV budou pořádány ve spolupráci z OMS Prostějov, potvrzeno z OMS, je 

třeba domluvit termín. 

LZ – J. Kopřiva – předběžný souhlas OMS Ústí nad Orlicí a příslušných honiteb, 

ještě dojedná osobně. Termín – ideálně týdena až 14 dní po okresních LZ, které se 

konají ve stejných terénech, tzn. někdy v první polovině srpna.    

 

 

e) Klubové akce 2013 

ZV – špatné počasí, ale organizace dobrá, kladně je hodnocen vysoký počet 

přihlášených psů. 

KV v Horce – výhodou byla možnost přesunout výstavu do haly, nicméně 

ubytovýání v Horce je velmi drahé a úroveň ubytování pro rozhodčí/členy výboru 

byla velmi špatná.  

LZ – dobrá organizace, ale problém s přihláškami. Zahraniční účastnice – dle 

tvrzení výcvikáře byla její účast na zkouškách odmítnuta, ale ona tvrdí, že žádné 

info nedostala, a proto se na zkoušky dostavila. Vůdkyně A. Kopřivová – v pořádku 

zaplaceno a přihlášeno, přihláška se ale ztratila, nebyla na startovní listině a nebyly 



tabuky. Přihlášky musí chodit přímo organizátorovi zkoušek, nikoliv výcvikáři, aby 

v tom nebyl zmatek. J. Sajbot – přihlášky musí chodit na pořádající OMS i z toho 

důvodu, že OMS má pověření k pořádání zkoušek od ČMMJ.  

V. Prouza – v každé skupině měl být alespoň jeden klubový rozhodčí. R. Duda – 

nahlášeno to tak bylo, ale změnil to vrchní rozhodčí v den zkoušek. 

V. Prouza, MVDr. Šimek – není možné mít 3 různé poplatky na zkoušky (člen klubu, 

nečlen klubu, nečlen ČMMJ). V případě klubových zkoušek je relevatní pouze 

členství vs. nečlenství v klubu, nikoliv v ČMMJ.  

L. Svobodová – LZ byly dobře zorganizované, ale proč si to děláme pro vlastní psy 

těžší, než je nutné (velmi staré barvy, těžké lišky, apod.)? Nebudou pak lidé 

preferovat okresní LZ před klubovými? 

MJS – stále nejsou propozice, podle informací od P. Novotného budou do konce 

týdne. Přihlášky – ve zpravodaji byly dvě různé informace o tom, kam posílat 

přihlášky na MJS. Nutno dát info na web, že přihlášky budou posílány výhradně na 

OMS Olomouc. Pokud nějaká přihláška přijde na adresu výcvikáře, ten ji 

neprodleně přepošle na OMS. 

 

 

f) Zpráva ekonoma 

Pokladna – 16 175Kč 

Termínovaný účet – 50 000Kč 

Poštovní spořitelna – 389 501Kč 

FioBanka – 107 267Kč 

Celkem 563 267Kč 

K dnešnímu datu má klub v roce 2013 zisk 1 194Kč, zaplaceny LZ, katalog, poplatky 

ČMKJ, nicméně není ještě zaplaceno 50 000Kč OMS Olomouc na MJS a není plně 

vyúčtována akce v Horce. Taky se očekává zisk z výstavy v Zákupech. 

Klub má 342 členů. 

 

 

4. Došlá pošta 

P. Vladimír Kulhánek – žádost o rozšíření aprobace na posuzování plemen sdružených 

v KCHHMO – po splnění podmínek daných klubem výbor schvaluje.  

  

 

 

5. Různé návrhy 

a) Do Zákup je nutno připravit Čestná uznání, která budou oficiálně předána. 

 



b) R. Duda se nezúčastní SV v Zákupech, VDCH provede MVDr. Šimek + S. Lepičová + 

J.Kopřiva. 

 

c) RNDr. Petr Dvořák a časopis Svět psů věnovali na SV sponzorský dar – pohár + 

předplatné časopisu.   

 

d) MVDr. Šimek – posuzuje na KV slovenského Vizsla Clubu a na MAM, klub má letos 

40.výročí. Věnuje náš klub cenu/dar? Po diskuzi výbor rozhodl, že KCHHMO 

věnuje pohár pro vítěze MAM v hodnotě 1000Kč (zajistí MVDr. Šimek) a předseda 

napíše dopis (gratulaci) slovenskému klubu. 

 

e) Otázka ČS 2014 bude projednána na příštím výboru.  

 

f) Poplatky na klubové zkoušky nutno pořešit osobně, pro letošní rok už stejně 

nedojde k žádné změně, poplatky jsou již dány. 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze KCHHMO - 13.9.2013, Horka nad Moravou 

Přítomni:  V. Prouza, MVDr. F. Šimek, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, J. Sajbot, 

R. Duda  

Omluveni: S. Lepičová, z důvodu změny času jednání výboru až v den konání (přeložení 

jednání na druhý den), nemohl se jednání zůčastnit zástupce DR (přijel na původně 

plánované jednání výboru) 

 

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

námitek. 

 

2. Kontrola zápisu z posledního jednání výboru 

J. Kopřiva – pořádání LZ 2014 dojednáno s OMS Ústí nad Orlicí, termín buď 2.8. nebo 

16.8. 

Posuzování na SV v Náměšti projednáno s L. Müllerem (přijímá), s Ing. Jursou dořeší 

R. Duda.  

Otázka startovného na klubové zkoušky – informuje MVDr. Šimek: startovné na 

zkoušky musí být učeno jako „x-Kč nečlen, člen má x-% slevu“. V. Prouza – MJS je 

poslední klubovou akcí roku 2013, otázku startovného na zkoušky stačí dořešit na 

následující schůzu výboru.. 

 

3. Podmínky chovnosti pro plemeno frízský ohař 

V souladu s podmínkami chovnosti v zemi původu musí mít pes pro zařazení do chovu 

rtg DKK s výsledkem nejvýše D (3), přičemž v případě, že má pes DKK C (2) nebo D (3), 

musí mít partner použitý v chovu DKK A (0) nebo B (1). 

V souladu s filozofií KCHHMO dále frízský ohař pro zařazení do chovu v KCHHMO musí 

složit zkoušky vloh nebo libovolnou zkoušku lovecké upotřebitelnosti s prokázaným 

vystavováním. 

 

 

4. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Na SV Zákupy předána čestná uznání MVDr. Šimkovi a p. Šafaříkovi. Počet 

přihlášených MOK vysoký, vyrovnaly se tak nízké počty přihlášených u ostatních 

plemen. Podíl zisku KCHHMO je 25 780,9Kč z výstavy, 3800Kč z VDCH a 1620Kč z 

prodeje klubových propagačních material (celkem 30 972,9Kč). Přišla jedna 

stížnost na organizaci výstavy a VDCH – odpovězeno v otázkách výstavy, ohledně 

VDCH byla vystavovatelka odkázána na chovatelskou radu klubu. V příštím roce 

by měla být výstava ve stejném termínu, snad opět spolu s KKO. 



Konaktován OMS Olomouc v otázce Speciální výstavy v Náměšti 2013 a 

projednány detaily. Bude zcela dořešeno v následujících týdnech/měsících. 

Sponzorské smlouvy ze Zákup – nepodařilo se dohledat kopie z minulých ročníků, 

ale originály byly zasílány ekonomovi spolu s vyúčtováním výstavy. 

V souladu s rozhodnutím výboru a informacemi od předsedy byly zaslány 

souhlasy k udělování titulů na zkouškách pro plemena KCHHMO všem 

organizátorům (OMSy, kluby), kteří o souhlas požádali. 

Na klubový web přidán trvalý odkaz na nabídku klubových propagačních 

materiálů. Budou prodávány i zde na MJS. 

Žádost p. Vladimíra Kulhánka o rozšíření kvalifikace na rozhodčího z exteriéru pro 

plemena KCHHMO, projednávaná na minulé schůzi výboru - p. Kulhánek byl 

informován, že se musí stát členem klubu. Prozatím tak ještě neučinil, takže jeho 

žádost zatím schválena nebyla.  

 

 

b) Poradce MO (v zastoupení) 

Ke dni 12. 9.13 bylo vydáno 37 krycích listů 

Počet potvrzených krytí -  31 

Počet vrhů - 24 

Psi - 94 

Feny - 70 

Dohromady - 164 štěňat 

Dvě feny nezabřezly.  

Nadpočetná štěňata - celkem 7 nadpočetných štěňat. 

Pro kontrolu budou podrobné výpisy zaslány panu Sajbotovi.  

K datu 12.9.13 bylo uchovněno 10 psů a 15 fen MOK a 2 psi MOD. 

Aktualizace informací o chovných jedincích je dělána průběžně. 

  

c) Poradce HO 

NDO 7 vrhů – 39 štěňat (19 psů a 20 fen). 3 noví chovní psi a 5 fen. 

PP 1 vrh, 2 feny a 1 pes.   

P. Hasta nedostal zpravodaj. J. Sajbot – mohl se ztratit na poště, nebo má p. Hasta 

novou adresu. Není problém se ekonomovi ozvat a on situaci vyřeší.  

 

d) Výcvikář 

Klubové ZV 2014 se budou konat 10.5. v Němčicích na Hané (okres Prostějov).  

MJM 2014 se bude konat 13.-14.9. na okrese Prostějov. 

LZ 2014 – J. Kopřiva dodal informace o jednání s OMS Ústí nad Orlicí.    

 

 

 



e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 19.894,- 

Fio banka: 148.584,- 

PS: 367.943,- 

Termín. vklad u PS: 50.000,- 

Celkem: 586.421,- Kč. 

Zisk z KV v Horce je 28 604Kč. 

Vyúčtování KZV – 4309Kč ztráta kvůli nákladům navíc (rožnění, apod.), zkoušky 

jako takové jsou mírně v zisku. 

Celá akce je 24 295Kč v plusu. 

Sponzorské smlouvy – dohledané sponzorské smlouvy předány předsedovi klubu. 

Noví členové – schváleni: MVDr. Kočová Jana, Térová Irena, Růžičková Ludmila, 

Orlovská Miroslava, Ing. Píchalová Kristýna, Gennertová Liběna, Knapp Martin, 

MVDr. Kriek Radomír, Kubr Jan, Ing. Král Jan, MVDr. Nosek Josef, Marková 

Veronika, Dařina Milan, Kozicová Ivana, Průša David. Langr Jan – nepřijat z důvodu 

udělených kázeňských opatření na poli výcviku (ověřeno na OMS Ústí nad Orlicí). 

Klub má k dnešnímu datu 348 členů. 

 

f) Předseda DR 

Omluven. 

 

 

 

 

5. Došlá pošta 

Od člena klubu J. Trejbala došla žádost u udělení výjimky pro fenu MOK Duna 

z Tišnovských revírů.  Výbor se po diskuzi dohodl na následujícím – poradkyně chovu, 

která zde dnes není, na příští schůzi výboru připraví své stanovisko a jeho 

zdůvodnění. Podle toho výbor rozhodne. 

Schváleno udělování pracovních titulů CACT a CACIT pro plemena KCHHMO 

organizátorům zkoušek, kteří o souhlas požádali. 

  

 

 

6. Různé návrhy 

a) V. Prouza – podle direktiv ČMKJ klub udělením souhlasu k zadávání CACT 

garantuje, že na zkoušekách budou dodrženy předpisy. Jak to klub může 

garantovat? MVDr. Šimek projedná znění zmíněných pravidel na P ČMKJ.  

 



b) MVDr. Šimek děkuje za udělení čestného členství. Stav klubových financí je dobrý, 

je lepší se setkávat se osobně než pořádat výbory přes Skype. MVDr. Šimek do 

zpravodaje dodá také zprávu z MAM, kde byl.  

 

c) V. Prouza – kdo udělá zprávu z MJS do Myslivosti? Také chybí zpráva z minulých 

akcí klubu. Zprávu z Horky a Zákupy zajistí L. Svobodová. MJS – bude požádán L. 

Müller, aby dodal zprávu vrchního rozhodčího, která bude použita do zpravodaje i 

do Myslivosti. 

 

d) V. Prouza – také chybí na webu výsledky z LZ. M. Blažek – dořeší s J. Hrbkem, 

stejně jako finanční vyúčtování (startovné). 

 

e) V. Prouza – není možné, aby Š. Horák dával informace zahraničním klubům 

ohledně přijetí či nepřijetí přihlášek na zkoušky, když je to mimo jeho pravomoci a 

dané informace nemá ověřené. Vzniklo tak zmatení – K. Novecki bylo řečeno, že 

nebyla přijata kvůli nečlenství v klubu, ačkoliv důvodem bylo to, že její přihláška 

nikdy na OMS nedorazila. O zahraniční účastníky má KCHHMO zájem a tímto je 

odrazujeme. K. Novecki by měl být zaslán omluvný a vysvětlující dopis. Zařídí 

jednatelka.   

 

 

 

Zapsala Lucie Svobodová, jednatelka 



Zápis z výborové schůze KCHHMO - 1.12.2013, Skype 

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

Duda, MVDr. F. Šimek  

Omluveni: M. Škrdlík  

 

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

námitek. 

 

2. Projednání výjimky pro fenu p. Trejbala Dunu z Tišnovských revírů 

Poradkyně chovu souhlasí s udělením výjimky. Členové výboru souhlasí.  

Poradkyně chovu dodá zhodnocení výsledků feny a jejího přínosu pro chov, zdůvodní 

výjimku. 

Jedná se o jednorázovou výjimku z podmínek chovnosti KCHHMO, kdy fena Duna 

z Tišnovských revírů prokázala na zkouškách jak typu FT, tak zkouškách lovecké 

upotřebitelnosti (SZVP) a dalších zkouškách (vítězka KZV, Soutěž Sv. Huberta) své 

vlohy, pracovní kvality a možný přínos pro chov. Majitel s ní z důvodu dalšího výcviku 

pro FT nechce skládat PZ. Jedná se o velmi kvalitní fenu, která dosáhla vynikajících 

výsledků pracovních – viz přehled – a je velmi úspěšná i exteriérově. Tato fena je 

přínosem pro chov také z hlediska svých předků. Matkou je Diansa z PL, otcem je 

nepříbuzný, pracovně výborný pes z Francie Tonga du Clos de la Baudeliere. 

Seznam výsledků feny: 

Zkoušky: 

     IFT Bernolákovo 22.4.2013 - EXC 17 b. 

      IFT Bernolákovo 21.4.2013 - EXC  

      IFT Bruntál 11.9.2012 - TB 

      St. Hubert Bruntál 10.9.2012 - 66 b, 3. místo 

      IFT Bruntál 24.4.2012 - TB 

      IFT Bruntál 23.4.2012 - TB 3 

      IFT Bruntál 20.4.2012 - TB 

      IFT Bruntál 17.9.2011 - TB 14 b. 

      Klubové ZV – I.cena, Vítěz zkoušek 

 SZVP – I.cena 

 

      Výstavy:  

      NVP Ostrava - CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz 

      MVP Katowice 15.3.2013 - CWC, res.CACIB 

      SV Náměšť na Hané - výborná 

      DUO CACIB Brno 5.2.2012 - CAC, CACIB 

      DUO CACIB Brno 4.2.2012 - Res.CAC 



Jedná se o jednorázovou výjimku, nikoliv o změnu či úpravu podmínek chovnosti 

KCHHMO. Jakákoliv případná další žádost o výjimku kteréhokoliv jiného člena klubu 

bude posuzována samostatně a bez ohledu na rozhodnutí o udělení výjimky feně 

Duna z Tišnovských revírů.    

 

 

3. Zprávy funkcionářů klubu 

a) Jednatelka 

Příprava zpravodaje – nedošel žádný příspěvek od členů. Dle vyjádření ekonoma 

si taky žádný z členů nepožádal o příspěvek. Poradkyně chovu S. Lepičová se se 

svou fenou zúčastnila memoriálu v zahraničí. Dodá příspěvek do zpravodaje. 

Totéž R. Duda, který se se psem zúčastnil memoriálů. Příspěvky od členů budou 

přijímány do Vánoc.  

KV Zákupy – dohodnuto s poradkyní chovu že na posuzování osloví pí. Helenu 

Dvořákovou. Druhý rozhodčí je MVDr. F. Šimek. KKO rozhodčího dodá.  

 

b)  Poradce MO 

V roce 2013 bylo vydáno k dnešnímu dni 49 krycích listů.pro MOK a 1 krycí list pro 

MOD. 

K dnešnímu dni se narodilo celkově 271 štěňat (122 fen a 149 psů) 

3 feny nezabřezly.  

 

Výběrem do chovu v roce 2013 prošlo: 

 38 fen a 20 psů MOK 

 3 feny a 1 pes MOD. 

K dnešnímu dni bylo v tomto roce uchovněno 26 jedinců MOK (12 fen, 14 psů) a 2 

jedinci MOD.  

Ve dvou případech majitelé fen nepochopili správně podmínky chovnosti. Na 

webu bude upraveno – doplnit přijatelnou cenu ze zkoušek u každé z nich.  

Již na minulé schůzi výbor schválil opětovné zavedení minimálního věku pro účast 

na VDCH 12 měsíců. Na webu bude upraveno. 

  

c) Poradce HO 

2 feny nakryté, jedna v zahraničí. 

Narozeno 8 psů a 2 feny. 

Do chovu zařazeny 2 feny – Kony z Plzínů a Medina – a 2 psi – Ebon Nitrianské 

Janíkovice a Kendy z Plzínů. Úhyn chovného psa Cuno vom Andorfer-Schacher.  

 

d) Výcvikář 

Zajištění cen pro vůdce na MJM – výcvikář do příštího výboru dodá, co přesně je 

domluveno s OMS (kolik dostanou od klubu příspěvek a co tímto příspěvkem 



pokryjí). Dále se poptá, jaké ceny (příp. sponzorské dary) je možné pro memoriál 

sehnat. Výcvikář na schůzi výboru v lednu připraví návrh rozpočtu memoriálu. Dále 

přepošle členům výboru e-mailovou korespondenci s OMS Prostějov. 

 

Výbor po diskuzi schvaluje následující výši startovného na klubových zkouškách: 

 

AKCE ČLEN KLUBU NEČLEN KLUBU 

Klubové ZV (CACT) 600Kč 800Kč 

Klubové LZ 1000Kč 1500Kč 

MJM (CACIT) 1500Kč 2200Kč 

MJS (CACIT) 2000Kč 3000Kč 

   

Startovné je určeno podle modelu „člen klubu má slevu ve výši 1/3 ze základního 

poplatku“ a je u některých zkoušek upraveno dle logiky věci (s ohledem na typ 

zkoušky, náklady pořadatele, atd.). 

 

Výcvikář do schůze výboru v lednu 2014 připraví návrh rozhodčích na ZV. 

 

Kdo zajistí dar pro Psy roku/Vůdce roku?  

L. Svobodová zajistí diplomy, M. Blažek zajistí ceny (plaketa).  

 

 

e) Zpráva ekonoma 

Pokladna: 20.658,- 

PS účet:   362.011,- 

Fio účet:  155.634,- 

PS ter. účet: 50.000,- 

Celkem:   588.303,- Kč 

Předběžná účetní závěrka + 26.230,-Kč 

KCHHMO má 353 členů. 

Výbor KCHHMO schvaluje přijetí nový členů: 

1. Lacková Romana, Zimní 1564, 253 01 Hostivice 
2. Ing. Mgr. Soukal Petr, Ph.D., Heinemannova 10/2697, 160 00 Praha 6 
3. Šimečková Lucie, Štíhlická 38, 251 62 Mukařov – Louňovice 
4. Štefánek Petr, Štemberova 635, 155 31 Praha – Lipence 
5. Henych Otto, Olšičská 1604, 696 42 Vracov  
 

Ekonom klubu dále navrhuje zvýšit příspěvek klubu na pořádání LZ na 15 000Kč 

(dosud klub dával 10 000Kč) a zavést příspěvek na pořádání ZV ve výši 5 000Kč (dosud 

bez příspěvku). 

Výbor klubu schvaluje udělení příspěvku na ZV ve výši 5 000Kč. 



Pro LZ zůstane pořádajícímu OMS příspěvek 10 000Kč a 5 000Kč dá klub na nákup cen 

(pověřená osoba pro LZ 2014 – J. Kopřiva). 

 

Ekonom i přes urgenci stále nedostal kompletní vyúčtování LZ 2013. 

 

 

f) Předseda DR 

Omluven. 

 

 

 

 

4. Došlá pošta 

P. Soukal – dotazoval se, proč se jeho pes na v přehledu chovných jedinců neobjevil 

dříve než 3 týdny po uchovnění. Zveřejňování na webu může mít proluku, neboť je 

závislé na poradci chovu, který údaje o nových chovných psech může zaslat s určitý 

zpožděním, stejně jako na redaktorech, kteří musí seznam aktualizovat a kteří mají i 

další povinnosti a o klubový web se starají jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. 

Poradkyně chovu v tomto duchu odpoví p. Soukalovi.  

  

 

 

5. Různé  

a) MVDr. F. Šimek – není podepsaná smlouva mezi ČMKJ a ČMKU. Do konce roku 

nebudou udělovány žádné tituly. Tituly pro zkoušky KCHHMO jsou odsouhlaseny.   

 

b) Předseda – bylo schváleno, že po každé klubové akci zašle pořadatel či pověřený 

člen klubu článek do časopisu Myslivost. Prozatím nevyšel v Myslivosti ani jeden 

článek. 

L. Svobodová – článek za Horku a Zákupy byl zaslán CCA v září, měl by být brzy 

vydán. 

J. Sajbot – mluvil s L. Müllerem, domluveno, že článek z MJS taktéž dodá.  

L. Svobodová – L. Müller jednatelku kontaktoval, článek by měl být dodán.  

Zprávu z LZ do zpravodaje dodá výcvikář M. Blažek.  

 

c) V nových ZŘ by měly existovat dvě varianty PZ. KCHHMO pro chovnost bude trvat 

na variantě A – tzn. s vystavováním.  

 

d) V. Prouza – p. Vlastimil Resner opět žádá o zveřejnění veškerých výsledků svého 

psa. Výbor klubu v souladu se svým předchozím rozhodnutím potvrzuje, že u psa 



p. Resnera budou zveřejněny stejné výsledky jako u všech ostatních chovných 

jedinců (tzn. cena, příp. nejlepší práce, titul, pořadí).  

Ekonom J. Sajbot – podle jeho databáze nemá p. Resner v současné době 

zaplacené členství v klubu. 

Poradce chovu R. Duda zašle p. Resnerovi výzvu k nápravě, dokud p. Resner 

nezaplatí členství, nebude jeho pes uveden v seznamu chovných jedinců.   

 

e) V. Prouza – ze zkoušek a výstav každý rok zbývají poháry. Co se s nimi dělá? 

L. Svobodová – poháry zbylé ze Zákup jsou použity na výstavě v dalším roce 

R. Duda – zbylé poháry z MJM 2012 předal pořadateli MJS 2013   

 

f) Do příští schůze výboru zajistí poradci chovu rozhodčí na VDCH v roce 2014 – při 

ZV, LZ, SV Olomouc a KV Zákupy. 

 

g) Plán schůzí výboru a termín ČS 2014 – výbor schvaluje následovně: 

10.1. – schůze výboru klubu v Domašově 

28.3. – schůze výboru klubu v Domašově 

29.3. – členská schůze KCHHMO v Domašově 

Ráno před ČS proběhne VDCH, posoudí komise ve složení MVDr. Šimek + R. Duda 

+ S. Lepičová. Zájemci o účast se musí nejdéle týden před ČS nahlásit poradcům 

chovu. 

Majitel penzionu v Domašově na minulé ČS uvedl, že mají možnost zajistit 

trubače. Bude požádán, aby ho na ČS 2014 zajistil.  

 

 

Zapsala Sylva Lepičová a Lucie Svobodová 


