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Vážení členové KCHNKO,

v březnu tohoto roku proběhla konference Klubu cho-
vatelů NKO Praha v Havlíčkově Brodě – Perknově. 
Na této konferenci přednesli jednotliví členové výboru 
klubu své zprávy a především proběhly nové volby. Nový 
výbor našeho chovatelského klubu schválil 
na své schůzi, že změníme i klubový Zpravodaj, aby-

chom ho zkvalitnili, přiblížili celosvětovému trendu a především odlišili 
od všech ostatních klubových zpravodajů v ČR.

Proto dostáváte do rukou Zpravodaj č. 1/2003 a jak vidíte, doznal určitých 
změn jak po stránce velikosti formátu, tak i grafické úpravy.

Každá takto významná změna není jednoduchá. Proto bych Vás rád požá-
dal, abyste se nad Zpravodajem KCHNKO zamysleli, a zaslali mi podnětné 
připomínky. Opět to přispěje ke zkvalitnění informací, které prostřednictvím 
klubové tiskoviny dostáváte.

I přesto, že je Zpravodaj značně naplněn informacemi z dění v klubu, 
zbývá místo pro krátké zprávy z jednotlivých koutů České republiky, z Vaší 
činnosti. Nebojte se proto zaslat příspěvky, nejlépe včetně fotografií. Pokud 
můžete zasílat texty v elektronické podobě na disketě nebo e-mailem, ušetří-
te mi tím značnou práci s přepisováním.

Nezbývá, než Vám popřát zajímavé čtení Zpravodaje a doufám, že v něm 
najdete všechny informace, které potřebujete pro co nejkvalitnější chov 
našeho německého krátkosrstého ohaře.

Ing. Ondřej Kozub
redaktor
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39 klubů především loveckých plemen. 
Z toho 37 chovatelských a dva kluby 
zabývající se výstavnictvím a podobnou 
činností. Prostřednictvím kolektivního 
členství je součástí ČMKU. Počtem čle-
nů i objemem činnosti patří k těm sil-
nějším klubům a proto má i své 
zastoupení ve vedení ČMKJ. Členem 
předsednictva je dosavadní předseda 
našeho klubu Miroslav Matějka. Protože 
letošní rok je v kynologických organiza-
cích rokem volebním, koná se 28. břez-
na 2003 sněm ČMKJ. I na něm budou 
voleny její orgány. Jak naší konferenci, 
tak i zmíněnému sněmu ČMKJ před-
cházela valná hromada ČMKU, která 
se konala 1. 3. 2003. V této vrcholné ky-
nologické organizaci, která reprezentuje 
ČR v FCI, byla přijata zásada, že v jejím 
předsednictvu budou zastoupeny po-
měrně k počtu členů jednotlivé skupiny 
psů. Tedy po 3 členech za služební ple-
mena, lovecká a společenská. Za lovecká 
plemena byli do předsednictva zvoleni 
dr. Jiří Ohlídal, Josef Němec a Břetislav 
Uchytil. Předsedou, či presidentem, jak 
se v ČMKU říká, byl zvolen dr. Ohlídal. 

Vážení chovatelé a přátelé
německého krátkosrstého ohaře

Proslov předsedy KCHNKO
na celostátní konferenci KCHNKO 
ze dne 15. března 2003

Vážení delegáti, vážení kandidáti, 
vážení hosté!

Konference KCHNKO se uskutečňu-
je v poměrně vypjaté myslivecké době, 
neboť právě vrcholí realizace zákona 
č.449/2001 Sb. o myslivosti platného 
od 1. 7. 2002 a to v tvorbě a pronají-
mání honiteb. Nás se samozřejmě tato 
situace bytostně dotýká, neboť naše 
činnost vychází z myslivosti, s myslivos-
tí je neoddělitelně spjata a myslivosti 
slouží. Téměř všichni naši členové jsou 
také členy ČMMJ, nebo myslivost ak-
tivně provozují. Samozřejmě se svými 
pomocníky - německými krátkosrstými 
ohaři. Situace v tomto smyslu je místně 
rozdílná. Někde probíhá poklidně, jinde 
je provázena nervozitou, nevraživostí 
a nejistotou myslivců, zda budou mít 
možnost vůbec myslivost provozovat. 

S tím souvisí i možnost výcviku a práce 
psa v honitbě a také možnost pořádání 
zkoušek z výkonu. Pokud jsme účastní-
ky jednání o těchto záležitostech, naší 
snahou by mělo být rozumné a vstřícné 
přistupování k řešení konfliktních situ-
ací. Myslím si, že my, členové KCHNKO 
k těmto postojům máme blízko, neboť 
jsme to v posledních létech mnohokrát 
v obdobných konfliktních situacích 
prokázali. Věřme, že rozum zvítězí nad 
emocemi, že se většina zdánlivě neřeši-
telných problémů rozumě vyřeší a vět-
šina kynologů bude moci pokračovat 
v započaté práci. Z názorů většiny na-
šich členů lze vyvodit, že se k zmíně-
ným problémům takto staví a jejich role 
je převážně pozitivní. Náš KCHNKO 
má sedm poboček a na počátku letošní-
ho roku měl 1011 členů. Je organizačně 
začleněn do ČMKJ, která zastřešuje 

Dne 15. 3. 2003 se konala v Havlíčko-
vě Brodě konference našeho Klubu cho-
vatelů německého krátkosrstého ohaře. 
Úkolem této konference bylo zhodnotit 
práci za uplynulé volební období, zvolit 
zástupce do nového výboru klubu 
a stanovit a přijmout úkoly, které by 
měly nadále zvyšovat popularizaci na-
šeho klubu a zejména chov německého 
krátkosrstého ohaře.

Průběh konference, dle mého názoru 
a i většiny zúčastněných, byl na vel-
mi dobré úrovni. Celková atmosféra 
konference se nesla ve znění převážně 
optimisticky hodnotících referátů jed-
notlivých funkcionářů výboru klubu. 
Činnost našeho klubu a práce výboru 
za uplynulé volební období byla hodno-
cena kladně. Nemalou zásluhu na tom 
máte i vy chovatelé a majitelé našich 
čtyřnohých přátel.

Není náhodou, že se již pravidelně 
úspěšně prosazují naši ohaři na vrchol-
ných kynologických akcích v České 
republice a stále více se začínají prosa-
zovat i v zahraničí. Ze strany členů na-
šeho klubu je stále velký zájem o účast 
na MFV a MJS. Zájem již po několik let 
vysoko převyšuje možný počet přija-
tých ohařů na tyto memoriály.

Kladně byl hodnocen také chov ně-
meckého krátkosrstého ohaře v klubu, 
který se řídí danými pravidly a upouští 
od zbytečných experimentů. Stále více 
se potvrzuje, že zakladatelé našeho 
klubu před několika desítkami let měli 
správný názor na to, jakým způso-
bem řídit chov, což má i v dnešní době 
své opodstatnění. Výsledek chovu po 
stránce exteriéru je vidět na výstavách, 
kdy vrcholnou přehlídkou německých 
krátkosrstých ohařů a práce našich cho-
vatelů za poslední roky byla speciální 
výstava a klubové výstavy, které klub 
pořádal.

Na konferenci byl zvolen nový výbor 
klubu, jehož úkolem bude navázat 
na vše pozitivní co bylo vykonáno za 
roky minulé a neustále se podílet na 
zvelebení a reprezentaci našeho chovu 
v České republice i v zahraničí.

Je třeba seznámit se také s tím, co 
bylo na konferenci schváleno a pro dal-
ší činnost našeho klubu je nezbytné. 
Od letošního roku se bude na MFV 
zkoušet podle zkušebního řádu pro vše-
stranné zkoušky ohařů a nebude 
na něm zadáván titul CACIT. Dále bylo 
konferencí schváleno, že od roku 
2004 bude členský příspěvek 200,- Kč. 

Podnět k tomuto zvýšení byl dán z vět-
šiny poboček, na základě jednání jejich 
výročních členských schůzí. Přijato bylo 
také to, že za sedmé a další ponechané 
štěně zaplatí chovatel 500,- Kč. Ostatní 
poplatky, které se dotýkají zejména cho-
vatelů a jejich činnosti byly ponechány 
na stejné výši jako doposud.

Závěrem mi dovolte, abych svým 
jménem poděkoval za všechny členy 
našeho klubu celému předcházejícímu 
výboru a zejména pak těm funkcioná-
řům, kteří ukončili svoji činnost 
ve výboru klubu. Všichni odvedli hodně 
práce, které věnovali svůj volný čas 
a vlastní finanční prostředky ve pro-
spěch německého krátkosrstého ohaře. 
Někteří z nich se podíleli na práci 
ve výboru klubu několik roků i několik 
funkčních období. Jedinou odměnou 
jim byla 
a věřím, že i dále bude, radost z úspěchů 
německého krátkosrstého ohaře. Podě-
kování patří i vám všem, kteří jste vý-
boru klubu v uplynulém období v jeho 
činnosti pomáhali a věřím, že i s novým 
výborem klubu budete úzce spolupra-
covat. Mám přání, abychom všichni pro 
rozvoj německého krátkosrstého ohaře 
po stránce exteriéru i pracovní 
se oprostili všech osobních ambicí 
a plně respektovali připomínky a návr-
hy poboček a celé členské základny.

Josef Novák
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Náš klub na této valné hromadě zastu-
povali delegáti pánové Josef Stierand 
a Karel Mastný.

KCHNKO je členem světového svazu 
klubů NKO a jako původní klub a také 
nejsilnější, zastupuje ČR v této světové 
organizaci. Přestože bylo v r.1997 
na schůzi svazu v maďarském Siofoku 
toto zastupování s presidentem světové-
ho svazu Clausem Kieferem dohodnuto 
a vedením svazu akceptováno, stále 
se v seznamech a jiných tiskovinách 
svazu objevují za ČR dva zástupci a to 
předseda KCHNKO a předseda klubu 
se sídlem v Jizerním Vtelnu, ing. Vlasák.

Vážení členové KCHNKO, právě jsem 
se dotkl pro nás mrzuté a politování-
hodné skutečnosti jakou je klubová roz-
tříštěnost pro plemeno NKO. Všichni 
víme, za jakých okolností a z jakých po-
hnutek k tomu došlo. O tom se nechci 
zmiňovat, to je minulost a existenci tří 
klubů bereme jako skutečnost. Nezna-
mená to však, že bychom měli tuto sku-
tečnost brát zcela pasivně a nesnažit se 
ji změnit. Konec konců nám to ukládá 
i usnesení z minulé konference našeho 
klubu, kde se v bodě devět doslovně 
říká: „Prohlubovat spolupráci s dalšími 
dvěma kluby KO. Výslednice spolupráce 
by měla být spojení všech tří klubů 
v jeden.“ Co tedy výbor našeho klubu 
v této věci během uplynulého období 
vykonal? Než si na tuto otázku odpoví-
me, musíme si uvědomit, že celá záleži-
tost probíhá ve dvou rovinách. Ta první 
a myslím si, že ta podstatná, je vzájem-
ný vztah řadových členů všech tří klu-
bů. Ta druhá je vztah mezi funkcionáři 
těchto tří klubů. Co se týče vzájemných 
vztahů mezi řadovými členy není ani 
zapotřebí mnoho úsilí na zlepšení vy-
víjet, neboť jsou velmi dobré a mnohdy 
ani nepřipomínají nějaké organizační 
rozdělení. Jeden příklad za všechny. 
„Vzpomeňme na loňský MFV, který 
pořádala severočeská pobočka našeho 
klubu na Litoměřicku, tedy v regionu, 
který je baštou klubu č. 3. Poznal někdo 
byt‘ jenom v náznaku, kdo z účastníků 
do kterého klubu patří? Přitom i v 
organizačním štábu byli členové jiné-
ho než našeho klubu. Nakonec i přední 
místa obsadili vůdci z klubu č. 3. Nikdo 
nikomu nic nevyčítal, nezáviděl a mezi 
účastníky panovalo přátelství a shoda 
tak, jak tomu bývalo v minulosti, kdy 
byl jen jeden klub. A možná, že ještě 
lépe. Za všechno to patří dík nejen na-
šim členům ze severočeské pobočky, 
ale i všem ostatním, kteří na tom měli 
zásluhu. Dlužno připomenout, že MFV 
se konal krátce po ničivých povodních, 
které zasáhly i Litoměřicko. O to to měli 

pořadatelé těžší. Vybral jsem jen jeden 
příklad a to z poslední doby, který je 
ještě v živé paměti. Příkladů spolupráce 
v minulosti je celá řada a nepotřebuje-
me k tomu ani žádnou licoměrnou do-
hodu o spolupráci. Je to pochopitelné, 
protože stále přetrvávají stará přátelství 
a řečeno nadneseně - jsme všichni jed-
né krevní skupiny.

Mezi funkcionáři je situace mnohem 
složitější. Je totiž snadné si spočítat, 
že v jednom klubu je potřeba pouze 
1/3 funkcionářů a že by tedy 2/3 sou-
časných nemělo jimi tak toužené 
funkcionářské uplatnění. Neplatí to 
samozřejmě o všech, ale jsou tací, kteří 
si kvůli zviditelnění se prostě založi-
li klub.Oni totiž těžce nesli, že ztratili 
svou váhu a důležitost podepřenou ká-
drově - politicky. Když si vzpomeneme 
na některé jejich světonázorové výlevy 
ať už ústní, nebo písemné, ještě teď jezdí 
mráz po zádech. Členové výboru naše-
ho klubu několikrát opakovali, že vůbec 
nelpí na svých funkcích a jsou ochotni 
se jich kdykoliv vzdát ve prospěch sjed-
nocení klubů s tím, aby o vedení roz-
hodli svobodně členové sjednoceného 
klubu. To však nebyl jediný náš vstřícný 
krok. Uskutečnila se celá řada osobních 
jednání členů našeho výboru s funkci-
onáři klubů č. 2 a 3. Z velké většiny to 
byla jednání korektní, která naznačova-
la touhu k opětnému sjednocení. Neby-
lo tomu však u vrcholných funkcioná-
řů. Tam byl postoj vždy odmítavý. Vše 
vyvrcholilo známým dopisem výboru 
našeho klubu funkcionářům Klubu KO 
Brno a Jizerní Vtelno, který jsme otisk-
li v našem zpravodaji č. 1 z roku 2002. 
Protože snaha o sjednocení byla po celé 
funkční období častým námětem jedná-
ní výboru, bylo usneseno, že oslovíme 
jako celý výbor funkcionáře ostatních 
klubů. Koncipováním dopisu byl pově-
řen předseda klubu M. Matějka. 
Na následující schůzi výboru byl kon-
cept schválen a byli určeni 2 členové 
výboru a to p. Bébar pro brněnský klub 
a p. Mastný pro vtelenský klub, aby 
funkcionářům dopis rozeslali. Oni tak 
učinili a bylo to jako píchnutí 
do vosího hnízda. 

Přestože jsme v dopise volili umírněný 
vstřícný tón, nikoliv konfrontační. Do-
pis nikomu nic nevyčítal, neoznačoval 
viníky rozdělení, nekladl podmínky atd. 
Podrážděná reakce byla pouze 
od klubových špiček, nikoliv od ostat-
ních funkcionářů. Ti očekávali, že tato 
výzva bude na výborech projednána 
a bude následovat adekvátní odpověď. 
Odpověď od výborů nepřišla, pouze 
od obou předsedů, tedy p. Kulhánka 
a ing Vlasáka. Zvláště ta 
od ing Vlasáka byla mírně řečeno ne-
chutná. Byla plná osobních výpadů, 
urážek, nepravd a demagogie. Náš vý-
bor proto rozhodl, že na ni nebudeme 
reagovat a to z těchto důvodů: Dopis 
nebyl adresován předsedům, ale všem 
funkcionářům, nebyl od konkrétní oso-
by, např. předsedy, ale od celého výboru, 
proto také byl jako odesilatel uveden 
výbor KCHNKO. Což oba předsedové 
nepochopili. Odpověď od obou před-
sedů byla adresována předsedovi klu-
bu, nikoliv výboru a její úroveň byla 
jak shora řečeno. A na takovou úroveň 
jsme v našem klubu neklesli. Byl učiněn 
ještě další pokus a to svolání výborů 
všech tří klubů. Svolavatelem měla být 
ČMKJ. Na jejím předsednictvu však 
bylo rozhodnuto, že v současné době a 
vzhledem ke stanoviskům jednotlivých 
klubů by tato snaha byla marná. Proto 
k tomuto setkání nedošlo. Skutečností 
tedy zůstává, že pro plemeno NKO jsou 
na území ČR tři kluby. Domnívám se, 
že náš klub je dost silný 
a to jak členskou základnou, tak i svou 
aktivitou, aby nadále bezproblémově 
existoval. Samozřejmě, že se vůbec ne-
zříkáme spolupráce se členy ostatních 
klubů NKO. Během posledního voleb-
ního období uspořádaly naše pobočky 
4 x MFV a 2 x MJS. V r. 1999 se MFV 
konal na Přerovsku v Pavlovicích. Jaro-
slav Kašík, jako ředitel, se úkolu spolu 
se svými spolupracovníky zhostil 
výborně. 
V roce 2000 zajišťovala MFV jihočeská 
pobočka na okrese Č. Budějovice. Práce 
probíhaly v okolí jaderné elektrárny 
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Temelín. Vše bylo výborně připraveno 
a memoriál bezproblémově proběhl, 
o což se postaral organizační výbor pod 
vedením Břetislava Uchytila, předsedy 
OMS Č. Budějovice a ČMKJ a Josefa 
Šubrta, předsedy KK OMS Č. Budějovi-
ce. Třetí MFV v tomto období byl 
na okrese Rychnov n. Kněžnou. Byl 
opět výborně připraven a organizován. 
Zasloužil se o to ředitel memoriálu Petr 
Víteček s dalšími spolupracovníky. Ko-
nečně poslední v této řadě byl již dříve 
zmíněný 55. ročník uspořádaný severo-
českou pobočkou na Litoměřicku. Přes 
všechny potíže zapříčiněné nevídanou 
přírodní katastrofou se organizátoři 
pod vedením Míly Šnobra a Václava 
Kratochvíla úkolu zhostili na výbornou.

Další mezinárodní klubovou soutěží 
je Memoriál Jindřicha Steinitze. Ten byl 
uspořádán dvakrát. V r. 2000 ho zajis-
tila západočeská pobočka. Uspořádání 
bylo na vysoké sportovní i společenské 
úrovni o což se zasloužili pořadate-
lé pod vedením bratří Švábků a Karla 
Mastného. V loňském roce se MJS opět 
vrátil do východních Čech a to jmeno-
vitě do Chotěboře. I tento memoriál byl 
po všech stránkách vysoce hodnocen. 
Zásluhu na tom má především dosa-
vadní ekonom našeho klubu p. Franti-
šek Mazura.

Je velice potěšitelné, že se zájem o 
tyto memoriály ze strany našich členů 
v posledních létech neuvěřitelně zvýšil, 
což činí problémy při výběru přihláše-
ných účastníků. Ne všem je možno vy-
hovět, což bývá přijímáno s nevolí.

Každý rok byla uspořádána klubová 
výstava, v r.2001 pak speciální a to 
v Humpolci. Samozřejmě, že ta speciál-
ní těmto výstavám vévodí, neboť 
se jí účastní psi i z ostatních klubů 
a ze zahraničí. Tuto výstavu zajistili 
a to znamenitě naši členové z jihočeské 
pobočky pod vedením p. Josefa Musila 
a Josefa Jonáše.

Klubové výstavy byly v r. 1999 v Hav-
líčkově Brodě, v r. 2000 v Humpolci 
a v r. 2002 v Kutné Hoře. Lze jen s ra-
dostí konstatovat, že všechny byly bez-
vadně připraveny, za což patří pořada-
telům upřímné poděkování.

Výborně si vedli naši členové i na vr-
cholných soutěžích pořádaných ČMMJ. 
Uveďme jen úplný vrchol, jímž je MKP. 
V r. 1999 v Náchodě zvítězil B. Novák, 
náš hlavní poradce chovu se Sentem 
Kořenice. Až do osmého místa byli pou-
ze naši členové. V r. 2000 v Litoměřicích 
byl na  čtvrtém místě Vladimír Dufek 
s fenou Korou Kordovina. Umístili se 
ještě další 4 naši členové. V r. 2001 zví-
tězil ing. Jiří Formánek s Orem Afoli. 

Ještě tři další naši členové se umístili. 
V r. 2002 v Olomouci byl V. Kratochvíl 
s fenou Ajšou z Mšených Lázní 
na 2. místě. Umístili se ještě další dva 
naši členové. Při současné konkurenci 
jsou to jistě pozoruhodné výsledky, kte-
rými se nemůže pochlubit žádný jiný 
klub ani v ostatních plemenech. Po-
drobněji je možné se informovat 
v našem zpravodaji, kde jsou i výsledky 
dalších významných soutěží. Stále čas-
těji se naši členové zúčastňují i kyno-
logických podniků v zahraničí a to jak 
zkoušek, tak i výstav. I odtud přivážejí 
výborné hodnocení a umístění. Právě 
tak i na námi pořádaných akcích se čím 
dál více objevují zahraniční účastníci.

Na minulé konferenci klubu v Kolíně 
zvolili delegáti výbor klubu, který 
posléze pracoval v tomto složení:

Miroslav Matějka - předseda
Stanislav Brožek – místopředseda
Bohumil Novák - hlavní poradce chovu
Josef Stierand - jednatel
František Mazura – ekonom
Rudolf Strnad – výcvikář
Karel Mastný – matrikář
Ivo Bébar – redaktor
Václav Kratochvíl - člen výboru

Během volebního období resignoval 
na svou funkci V. Kratochvíl. Na jeho 
místo postoupil dle volebního výsledku 
ing. Skříčil. Výbor se pravidelně scházel 
čtyřikrát do roka. Účast členů na schů-
zích byla výborná. Lze říci, že důvodem 
mála absencí byla pouze nemoc. Mám-
-li hodnotit práci jednotlivých členů vý-
boru, musím v prvé řadě jednoznačně 
konstatovat, že všichni členové výboru 
měli předpoklady pro zastávání svých 
konkrétních funkcí. To je velmi důležité. 
Další skutečností je to, že těchto před-
pokladů také využili a svému poslání 
ve výboru dostáli, což nebylo vždy leh-
ké. Samozřejmě, že se jedná o lidi, nikoli 
o anděle a tak se někdy během zasedá-
ní výboru pořádně jiskřilo. Mám-li se 
zmínit o jednotlivých 
funkcionářích, 
je stručné hodnocení 
toto:

Josef Stierand, jed-
natel. Plnil všechny 
úkoly i povinnosti 
z funkce vyplývající 
naprosto spolehlivě. 
Při jednáních výboru 
byl vždy velmi roz-
vážný a korektní s vy-
váženými a konstruk-
tivními názory.

František Mazura, 

ekonom. Každý, kdo bude v jeho prá-
ci pokračovat to bude mít velice těžké. 
Ono totiž plnění povinností funkce 
ekonoma se mu stalo koníčkem. Výsled-
kem toho byla naprostá preciznost, spo-
lehlivost a přesnost v účetnictví klubu. 
Je třeba připomenout i výbornou spolu-
práci s matrikářem klubu.

Rudolf Strnad, výcvikář. Práce výcvi-
káře není příliš vidět. Výslednicí jsou 
tabulky uveřejněné ve zpravodaji. Tomu 
však předchází zpracování tisíců soud-
covských tabulek z celé republiky, navíc 
ztížené pozdním zasíláním z jednotli-
vých OMSů. Dále se jedná o spolupráci 
s pořadateli při zajišťování našich me-
moriálů, výběr účastníků i návrhy 
na rozhodčí. Patří sem i evidence a ná-
vrhy na udělování vůdcovských odzna-
ků. Mohu říci, že všechny tyto záležitos-
ti přítel Strnad plnil výborně.

Karel Mastný, matrikář. Jedná se 
o nejmladšího člena výboru. Jsme velice 
rádi, že tak mladý člověk se funkcionář-
ské práci věnuje. Z počátečních nesnází 
se vypracoval na takovou úroveň, 
že již dnes předčí celou řadu svých 
předchůdců z minulých výborů. Na 
základě velmi dobré spolupráce s eko-
nomem klubu docílil toho, že členská 
evidence je přesná a aktuální. Ivo Bébar, 
redaktor. Neměl snadnou práci, neboť 
zajišťovat kvalitní náplň zpravodaje je 
dost těžké. Chybí účast dopisovatelů 
z řad členů, někdy bylo nesnadné získat 
příspěvky i od vrchních rozhodčích 
z memoriálů apod. Redaktor by měl 
spíše vybírat 
z množství příspěvků ty nejlepší 
a ne pracně shánět náplň zpravodaje. 
K tomu navíc patří i distribuce zpravo-
daje. Přesto se svého úkolu zhostil velmi 
dobře avšak všechny tyto okolnosti jej 
unavily natolik, že odmítl ve funkci re-
daktora pokračovat. Ke cti mu slouží, že 
spolu s přítelem Mazurou navázali kon-
takt s mladým člověkem, navíc novi-
nářem, který, bude-li zvolen, bude jeho 
pokračovatelem.

Konference Východočeské pobočky. Foto Ondřej Kozub
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Bohuslav Novák, hlavní poradce cho-
vu. Do jeho kompetence patří nejdůle-
žitější činnost klubu, tj. řízení chovu. 
Je nesporné, že pan Novák je na slovo 
vzatý odborník, což dokazuje nejen 
v řízení chovu v našem klubu a máme 
se čím chlubit, ale i vlastní chovatelskou 
činností, kdy ve své stanici „Kořenice“ 
odchoval kolem stovky vrhů, s mnoha 
vynikajícími jedinci. O řízení a výsled-
cích chovu bude podrobně referovat 
právě B. Novák.

Otázka vlastního řízení klubu, tedy 
hodnocení předsedy a místopředsedy 
mi pochopitelně nepřísluší, to musíte 
zhodnotit vy delegáti a tím potažmo 
celá členská základna. Zakrátko budete 
volit nové vedení klubu z kandidátů, 
které navrhly jednotlivé pobočky. Před-
pokládám, že návrhy jsou v intencích 
stanov klubu v článku nazvaném 
„Výbor klubu“, odst. 2. Ten říká: Kandi-
dáty do výboru klubu navrhují poboč-
ky, přičemž musí být přihlédnuto 
k tomu, aby navržený člen byl schopen 
vykonávat svěřenou funkci. K tomu 
musí splňovat ještě další předpoklady. 
Celkově stručně řečeno navržený kan-
didát musí:

Mít předpoklady pro zvládnutí svěře-
né funkce, chtít pracovat a snášet nepří-
jemné souvislosti vyplývající z funkce, 
mít možnost se funkci věnovat. Všech-
na tato tři kriteria není snadné splnit. 
Nepochybuji o tom, že v řadách našich 
členů je dost těch, kteří splňují přede-
vším ta dvě první. Problém v současné 
době je zvláště u mladých splňovat třetí 
kriterium. Navazuji na zmínku ve zprá-
vě hlavního poradce chovu na minulé 
konferenci, která říká, že složení výboru 
je trochu přestárlé a že se o nás mluví 
jako o výboru klubu chovatelů důchod-
ců. K tomu chci říci, že je velmi proble-
matické chtít po třiceti či čtyřicetiletém 
člověku, aby přijal na čas náročnou 
funkci, aby se jí plně věnoval. V té době 
má docela jiné starosti a to se zajištěním 
rodiny, se svou pracovní či podnikatel-
skou kariérou atd. To není jenom náš 
problém, s tím se potýkáme při získává-
ní členů do funkcí v rámci ČMMJ nebo 
rozhodčích z výkonu. Buďme tedy rádi, 
že mezi sebou máme takové Mazury 
a jim podobné. Rozhodující je výsledek, 
nikoliv věk. Je snad nějaké pravidlo od 
kolika do kolika trvá mládí, kdy začíná 
stáří? Jsou osmdesátiletí mladíci, ale bo-
hužel i padesátiletí starci. To potvrzují 
příklady i z veřejného života. Žádám 
vás, abyste volili rozvážně a zvolili si 
za daných podmínek to nejlepší vedení 
klubu. Mějte tedy při volbě „výborný 
nos“ a šťastnou ruku.

Dovolte mi, abych se zmínil o akcích, 
které v letošním roce klub připravuje. 
Nejdříve to bude klubová výstava 
15. 6. 2003 v Humpolci, kterou zajišťují 
osvědčení pořadatelé z jihočeské po-
bočky. 13.až 14. 9. 2003 bude MFV 
ve Stříbře, který zajišťují dnes již zkuše-
ní a ostřílení pořadatelé ze západočeské 
pobočky. MJS v letošním roce nepořá-
dáme. Je zapotřebí, aby se nabídli orga-
nizátoři našich klubových soutěží pro 
příští rok.
Vážení přátelé,

Dovolte mi, abych na závěr poděko-
val všem, kteří během volebního období 

Číslo Jméno psa Doporučen Kryl
740. Hakim z Kaplanek 4 2
742. Bojar Tišnov 1 -
753. Atos z Makova 1 -
754. Hron od Bílé vrby 1 -
755. Gin z Houdkova dvora 2 -
769. Cid z Trubějovské hájenky 1 -
774. Max ze Zítkového rybníka 2 -
775. Nero Skalník 5 -
777. Mit z Opletova 1 1
778. Dan z Miroslavského dvora 1 -
779. Aris z Dlouhého 5 
783. Erik z Ficáku 3 -
791. Vik z Valských lesů 3 -
792. Erik z Polánského revíru 2 -
793. Echy z Polánského revíru 5 1
794. Hron ze Žerůtek 4 -
795. Unkas z Bilice 3 1
796. Ben z Čeperáku 2 -
798. Axel v.Aschachbogen 2 -
800. Ajax z Býchorska 3 1
805. Fero Tišnov 1 -
806. Grof od Skály Prosičky 2 -
807. Atos ze Štípek 5 5
808. Sam Šípová 1 1
810. Don z Krausova dvora 2 1
811. Joky Kordovina 2 1
814. Dyk Kořenice 2 1
816. Gron Kořenice 7 4
818. Flot z Jenčíkova dvora 2 -
824. Edy z Husína 4 2
825. Fery z Husína 2 1
828. Dan z Mezižlebí 6 1
831. Fram ze Štípek 2 1
838. Brit od Liščího pole 3 1
839. Bojar z Rapaťáku 1 -
840. Drak z Jochových remízků 2 1
841. Cid z Podřipských hájů 1 -
842. Ergo z Týnce 9 1
843. Jar z Bilinky 4 2
845. Salto v. Zingenauer Holz 6 3
846. Flot z Martinických hájů 2 -
848. Aron z Lazeckých výhonů 1 -
849. Erik z Hanáckých polí 1 -
850. Geron Kořenice 5 1
851. Mrak z Klokočky 2 1
854. Ren ze Zítkového rybníka 1 -
855. Or Afoli 14 7
857. Emír od Pytláku 3 -
858. Irtis ze Záveské ovčárny 5 3
859. Chari ze Schodeckého mlýna 6 2
860. Sir ze Seče 3 1
861. Charik z Chotíkova 7 4

Číslo Jméno psa Doporučen Kryl
862. Ar z Jeklíku 4 -
863. Rambo z Vápenek 2 -
864. Iris z Hranické 3 -
865. Cin z Čeperáku 3 -
866. Ajax od Zeleného rybníka 2 1
867. Gero Kořenice 2 -
868. Koran Kořenice 2 1
870. Uran Šternberk 2 -
871. Amor ze Želechovic 2 1
872. Kelly z Klokočky 1 1
874. Haky z Pelhřimova 11 1
875. Faust z Husína 6 2
876. Aron z Ludger 4 1
877. Astor z Mašlaňova kopce 1 -
878. Had od Puchardu 4 2
879. Hron od Puchardu 1 -
880. Rigo Afoli 5 1
881. Rolf Afoli 3 -
882. Kyr z Hájské 8 3
883. Charon z Dvorského sokoláku 5 3
886. Bred z Bujesil 2 -
887. Ax z Jeklíku 2 1
889. Argo z Orlova chovu 3 -
890. Jago Kořenice 2 -
892. Bor Agram morávia 7 1
896. Sir Javořice 1 -
899. Kim ze Štípek 1 -
900. Nicki v. Gleistal 2 -
901. Jarik ze Záveské ovčárny 2 -
903. Igor ze Stípek 1 1
905. Atos z Oklikova 1 -
907. Remo ze Stípek 1 -
915. Ir ze Sedlinky 1 -

KO – II.   
18. Endy Tišnov 1 1
28. Kazan ze Zlatkovské nivy 1 1
29. Ben z Trávnického pobřeží 1 1
30. Kim z Cenklova 1 -
31. Chvat Vrbova bažantnice 1 -

KO – III.   
7. Tom z Českého lesa 1 1
8. Nord z Vtelenských polí 1 -
12. Hektor od Nezdického potoka 1 -
16. Chary z Plentova dvora 2 2
31. Alan z Ptýrovských luk 1 1
34• Foro od Borovanské tůně 1 1
39. Adar z Brdské skály 1 -

Připravil Bohumil Novák

Přehled o doporučení a krytí
chovných psů NKO v roce 2002

svou činností jakýmkoliv způsobem 
prospěli našemu klubu. Ať už to byli 
pořadatelé výstav, klubových soutěží, 
funkcionáři našich poboček či členové 
výboru KCHNKO. Děkuji i těm členům, 
kteří nás dobře reprezentovali se svými 
psy na výstavách doma i v zahraničí, 
na zkouškách i soutěžích v ČR i mimo. 
Vám a vaším prostřednictvím i všem 
členům přeji hodně radosti v chovu, 
výcviku i vedení NKO, dobré rodinné 
zázemí a k tomu pevné zdraví.

Německému krátkosrstému ohaři zdar!
Miroslav Matějka
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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vás srdečně po-
zdravil a seznámil se zprávou na úseku 
chovu NKO za uplynulé funkční obdo-
bí. Myslím si, že v chovu NKO nastalo 
částečné zklidnění proti předešlému 
funkčnímu období. Nedošlo k velkým 
změnám 
u krajských poradců chovu a na poboč-
kách tím i nastalo podstatné zklidnění 
a stabilizace. Nebyly řešeny žádné hrubé 
nedostatky při vyplňování doporučení 
ke krytí a chovatelé začínají více věřit 
svým poradcům chovu. Stále se ale ob-
jevují chovatelé, kteří zavolají poradci 
chovu večer s žádostí o doporučení 
ke krytí s tím, že ráno jedou krýt. Ob-
jevují se i chovatelé, kteří nezašlou sta-
novený poplatek za napsání doporučení 
ke krytí poradci chovu. Proto žádám 
chovatele, aby se zamysleli sami 
nad sebou 
a neztěžovali poradci chovu práci a ří-
dili se platným chovatelským řádem. 
Musíme mít také připraveny schopné 
lidi na zástupce poradce chovu v jed-
notlivých pobočkách. Zda je máme, 
nebo ne, musí nejlépe vědět funkcionáři 
a členové poboček, kteří si poradce cho-
vu i jejich zástupce volí.

Uklidnila se i situace kolem černě 
zbarvených jedinců. Dnes působí v na-
šem chovu minimální procento těchto 
jedinců. Nikomu nyní nebráníme pro 
jaké zbarvení se chovatel nebo maji-
tel rozhodne, ale porovnáme-li počty 
chovných psů a fen, tak počet je oprav-
du minimální. V chovu nám nyní pů-
sobí 4 chovní psi (4,68 %) a 6 chovných 
fen (6,18 %). Sečteme-li obě pohlaví, 
zjistíme, že je černě zbarvených jedinců 
v chovu 2,2 %.

Poslední konference před 4 roky 
odsouhlasila, aby se nadále po-
kračovalo 

Zpráva hlavního poradce chovu
na konferenci v Havlíčkově Brodě

v chovu podle liniové plemenitby 
a statutu a směrnice pro poradce chovu. 
Tento statut a směrnice se osvědčil. 
Je dána možnost chovateli použít i me-
ziliniovou plemenitbu, ale jen v urči-
tých hranicích a za určitých podmínek. 
Věřím, že to pomohlo i některým slab-
ším genealogickým liniím.

Zda máme trvat na udržení genealo-
gických linií posuďte sami. Osobně si 

myslím, že by se stávající genealogic-
ké linie měly udržet. Všichni víme, že 
genealogické linie založil ing. Steinitz 
na koních, jako ředitel v kladrubském 
hřebčíně. Tuto zkušenost přenesl i pro 
naše plemeno NKO. Nyní, po mnoha 
letech se dočtu v tisku, že při výměně 
ředitele hřebčína v Kladrubech n. L., 
je bývalému řediteli vytýkáno, že do-
pustil snížit stav genealogických linií 
ze sedmi na pět.

Kvalita rozhodčích z exteriéru u naše-
ho klubu je vyhovující a dobrá. Škoda, 
že návrhy našeho klubu jsou respek-
továny jen částečně a někteří rozhodčí 
tak nemohou splnit limit na kvalifikaci  
pro mezinárodního rozhodčího. Sbor 
rozhodčích se rozšířil o dva, a to o pana 
Koldinského a pana Malého. Věřím, že 
rozhodčím z exteriéru pomohla i před-
náška, která se uskutečnila v roce 
1999 a kterou provedla paní Tichá. Zda 
se bude v příštích letech podobná akce 
opakovat nevím, ale na škodu to není 
a určitě to pomůže všem rozhodčím 
z exteriéru. Určitě by stálo za zvážení 

zorganizovat podobnou přednášku 
i pro rozhodčí z výkonu. Jak toto 

uskutečnit nevím, snad přes 
pobočky 
klubu. Tím 
by snad ne-
docházelo 
k takovým 
hrubým ne-

dostatkům 
při zpra-

cování 
soud-

covských tabulek, jak nás informuje 
výcvikář klubu pan Strnad. Velká kri-
tika na rozhodčí z výkonu je na všech 
výročních členských schůzích poboček, 
kde je poukazováno na špatné posuzo-
vání nejen na běžných zkouškách z vý-
konu, ale i na vrcholných soutěžích.

To co platí u zpracování zkoušek lo-
veckých psů, je i u zpracování svodů 
NKO. Nevím, proč je na obtíž pracovní-
kům OMS zaslat včas posudkové listy 
ze svodů na ČMKJ. Tam, kde působí 
v KK OMS schopný člen našeho klubu 
je většinou vše v pořádku. Dalším ne-
švarem je, že rozhodčí který na svodu 
posuzuje, posudky neodevzdá přísluš-

nému OMS, nechá si je a 
ke zpracování se vůbec ne-
dostanou. Je zřejmé, že vše 
je jenom v lidech, jak po 
stránce zpracování zkoušek 
z výkonu, tak i ze svodů 
psů.

Porovnáme-li dědičné vady po ro-
dičích, získané na svodech, vidíme, že 
procentuelně nejsou velké rozdíly. Cho-
vatelská rada se snaží při zjištění větší-
ho počtu dědičných vad  spojení otce 
a matky  nadále neopakovat. Vše o svo-
dech a zkouškách nacházíte pravidelně 
v klubovém Zpravodaji. 

Někteří chovatelé neuznávají zpraco-
vání zkoušek a svodů psů. Podle mého 
názoru, by se měla kontrola ještě zpřís-
nit a ukázat přímo, jmenovitě na lidi, 
kteří neplní své základní povinnosti 
jako rozhodčí nebo pracovníci OMS. 

Porovnáme-li krytí a stav chovných 
fen za poslední dvě funkční období, vi-
díme, že rozdíly nejsou tak veliké. Vše 
záleží na situaci při prodeji štěňat. To 
ale závisí na stavu myslivosti v jednotli-
vých mysliveckých sdruženích. Minulý 
rok se nevědělo, jak vše s jednotlivými 
revíry dopadne. Nyní se ještě tvoří nová 
honební společenstva a dokud se situ-
ace nedostane do normálu, bude trpět 
nejen myslivost, ale i lovecká kynologie.

Srovnáme-li přiložené tabulky 
o krytí chovných fen podle zařazení 
do genealogických linií, musíme být 
opět spokojeni, protože se stav nezhor-
šuje a výsledky se ukazují lepší. 

O stavu chovných psů vás průběž-
ně informuji v klubovém Zpravodaji. 
Máte tam kompletní kartu chovného 
psa, včetně jeho předků. Máte-li o chov 
zájem, jistě vám to pomůže. Můžete si 
předem vybrat chovného psa ke krytí 
podle předků a směrnice pro poradce 
chovu. Jsem rád, že se za poslední léta 
objevilo dost mladých lidí, kteří mají 
o chov zájem a sledují výsledky jak 
v chovu, tak i ve výkonu.

Stav chovných fen
Rok I. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. XI. Celkem
1998 53 13 - 1 7 - 3 9 10 96
1999 51 32 2 7 6 - 1 8 7 114
2000 54 26 3 4 8 - 1 5 8 109
2001 53 20 1 2 16 1 2 6 14 115
2002 49 20 1 5 5 1 3 6 13 103
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Pobočka

Barva Klasifikace Linie Rok narození
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Poděbrady 1 17 1 3 14 7 1 7 2 - - 3 - 1 2 7 3 3 2 5 3 4 2 - 22

Jihočeská 2 13 - 4 11 8 - 16 - - - 2 - 1 - - 1 4 - 3 3 5 1 2 19

Zápodočeská - 3 - 2 4 1 - 3 1 - - - - - 1 - - - 1 1 2 - 1 - 5

Severočeská - 6 - 1 6 1 - 4 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 3 1 - 7

Východočeská - 16 - 3 4 14 1 5 6 1 2 - - - 1 4 1 2 3 5 3 5 - - 19

Jihomoravská 1 5 - 4 2 8 - 3 6 - - - - - - 1 1 2 3 1 1 1 1 - 10

Severomoravská 2 16 - 3 7 14 - 11 4 - 3 - 1 - 2 - 2 3 6 1 1 3 4 1 21

Celkem 6 76 1 20 48 53 2 49 20 1 5 5 1 3 6 13 9 14 16 17 13 21 10 3 103

Přehled o stavu chovných fen NKO v roce 2002

Doporučení ke krytí podle poboček

Jelikož je poměrně hodně chovných 
psů, počet jejich krytí je minimální. 
Hlídáme nyní více chovné feny a vy-
skytne-li se u některé více chyb v jejím 
potomstvu, tuto fenu musíme daleko 
přísněji sledovat a v chovu hlídat.

I když o výstavách informuji v klubo-
vém Zpravodaji, musím se zmínit 
o speciální a klubových výstavách 
za poslední roky. To, co se povedlo 
na klubové výstavě v Havlíčkové Brodě 
v roce 1999 se nezapomíná, a všichni, 
kdo byli přítomni, viděli krásnou ko-
lekci chovných psů podle jednotlivých 
genealogických linií. Z této výstavy byla 
natočena krásná videokazeta, se všemi 
předvedenými chovnými psy a ten kdo 
ji vlastní se může i za několik let podí-
vat na předky, které má v rodokmenu u 
svého psa nebo feny. Další klubová vý-
stava v roce 2000 v Humpolci opět uká-
zala, že zájem o naše plemeno je veliký.  
Zde se sešla špička našeho chovu a to 
jak ve psech, tak i ve fenách. 
V roce 2001 byla naším klubem po-
řádána speciální výstava NKO, opět 
v Humpolci. Zde bylo požádáno, aby 
posuzovali zahraniční rozhodčí. Na vý-
stavě byli zastoupeni jedinci NKO všech 
tří klubů a je jenom škoda, že takový 
předvedený exteriérový materiál ne-
pracuje společně v jednom klubu, což 
by nám mohl závidět celý svět. Minulý 
rok se konala klubová výstava na zám-

ku Kačina u Kutné Hory, kde bylo opět 
slušné a početné zastoupení předvede-
ných NKO. Věřím, že tak připravená vý-
stava, jako tomu bylo v minulých letech, 
bude i ta letošní, která se koná opět 
v Humpolci.

Je dobré, že členové našeho klubu za-
čínají více jezdit na soutěže a výstavy 
do zahraničí. Pravdou zůstává, že je to 
pro našeho člena větší finanční zátěž. 
Když se ale umístí na předních místech, 
vrací se domů spokojen a s pocitem, že 
i když je naše republika rozlohou malá, 
v chovu a výcviku NKO předčíme v ně-
kterých aspektech bohaté zahraničí. 

Připomeňme si jen IKP v roce 2000 
v Rakousku. Určitě jsme překvapili roz-
hodčí a chovatele ze země původu Ně-
mecka a ukázali tím, že v naší republice 
je chov NKO na vysoké úrovni. Zúčast-
nil jsem se minulý rok klubové výstavy 
v Rakousku při oslavách 110. výročí za-
ložení klubu v Rakousku.  Kolekce psů 
a fen z České republiky byla opět klad-
ně hodnocena a každý obhájil známku, 
kterou získal v ČR. 

Bylo dobře, že na vyšších soutěžích 
u nás posuzovali jak pan Kowarovski, 
tak i pan Kiefer. Vzpomínám na MFV 
v Českých Budějovicích, kde přímo 
na poli posuzoval pan Kowarovski, kte-
rý po skončení kladně hodnotil výkony 
našich NKO. Byl i mile překvapen při 
přehlídce exteriéru předvedených je-
dinců. V duchu toho vyzval náš klub 
některé chovatele, aby se zúčastnili IKP, 
jelikož se nemají čeho bát.

Zda ale opravdu máme chov NKO 
na vysoké úrovni, musí být podloženo 
kvalitními výsledky. Podíváme-li se 
na výsledky MRK a MKP za posledních 
10 let je to jasným důkazem. Na star-
tovní listině je vždy zastoupen největ-
ším počtem NKO.  Jsem rád, že i dnes, 
kdy předávám funkci hlavního poradce 
chovu svému nástupci, je na seznamu 
ohařů pro MRK 2003 dvanáct NKO 
z našeho klubu.

Nemůžeme všechno jenom chválit. 
Na úseku výcviku se začíná objevovat 
trochu bázlivost. Záleží ale, zda je vro-
zená a nebo získaná. Zde mají vše v ru-
kou rozhodčí z výkonu převážně na PZ, 
odkud se nám dostávají feny do chovu.

Při poslední konferenci před čtyřmi 
roky jsem kritizoval, že výbor našeho 
klubu je přestárlý. Proto vítám rozhod-
nutí některých členů výboru včetně mě, 
že končíme a dáváme prostor mladým 
perspektivním lidem. Určitě i chov bude 
v dobrých rukou a úroveň, kterou nyní 
má, si jistě udrží i pro příští léta. Musí-
me si ale přiznat, že chov nedělá jenom 
hlavní poradce chovu, ale krajští porad-
ci chovu a hlavně ukáznění chovatelé.

Protože funkci hlavního poradce cho-
vu dělám dvě a půl funkčního období, 
je mojí povinností, abych poděkoval 
krajským poradcům chovu, kteří mě 
podporovali a vzájemnou spolupráci 
jsme dovedli chov tam, kde dnes je. Vel-
ký dík patří i zkušeným a ukázněným 
chovatelům, kterých máme v naší re-
publice stále dost. Pravdou je, že jaký je 
chov, takové je i celkové hodnocení prá-
ce celého výboru klubu NKO. Nechci 
odejít do ústraní, opět mě budete vídat 
na soutěžích a výstavách, protože toto 
plemeno mám rád a osobně mi způso-
bilo dost starostí, ale hlavně 
hodně radosti. 

Při poslední konferenci jsem přítom-
né žádal, aby řádně uvažovali o čem bu-
dou jednat a hlavně rozhodovat. Proto 
i dnes přestaňme ustupovat, dodržujme 
to, co je schválené a přestaňme pomlou-
vat jeden druhého. Na tuto konferenci 
nás přivedl NKO, kterého máme všichni 
rádi a kterého se snažíme vypěstovat na 
ještě lepší výsluní, než na kterém 
se dnes nachází.

Proto mi na závěr dovolte, ještě jed-
nou poděkovat za vše co jsem s vámi 
prožíval a mým přáním je, aby jsme se 
scházeli a rozcházeli vždy a všude je-
nom s úsměvem.            Bohumil Novák

Pobočka 1998 1999 2000 2001 2002
Poděbrady 22 20 16 23 22
JČ 20 16 21 28 19
ZČ 5 18 16 14 5
SČ 9 7 9 3 7
VČ 11 18 16 15 19
JM 13 15 10 13 10
SM 16 20 21 19 21

Stav chovných psů NKO k dnešnímu dni
G. linie Počet psů G. linie Počet psů
I. 34 VII. 3
II. 37 VIII. 3
III. 3 IX. 10
IV. 6 XI. 7
VI. 14 Celkem 117
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Vážení pánové, delegáti, kandidáti 
a hosté!

Dnešním dnem se uzavírá čtyřleté 
období stávajícího výboru našeho Klu-
bu a proto je mou povinností vás se-
známit s hospodařením a momentální 
ekonomikou Klubu. Dovolte mi vážení 
přátelé, abych se před vlastní zprávou 
o ekonomické situaci několika slovy 
zmínil o stavu naší členské základny, 
neboť od počtu členů se odvíjí i výše 
příjmů do klubové pokladny, protože 
hlavním zdrojem příjmů naší organiza-
ce jsou členské příspěvky. 

Dnes musím s radostí konstatovat, že 
v tomto volebním období nastal proti 
předcházejícím letům zásadní obrat, 
neboť s výjimkou severočeského kraje 
zaznamenaly všechny pobočky za sle-
dované čtyři roky nárůst své členské 
základny. Jak je patrno z následujícího 
přehledu zvýšil se stav členské základny 
v průběhu volebního období 
o 114 členů. Největší nárůst členské 
základny zaznamenaly:

 Východočeská pobočka - 32 členů
 Pobočka Poděbrady - 26 členů
 Jihomoravská pobočka - 24 členů

Na druhé straně však stále přetrvává 
problém s vlastním včasném placení 
členského příspěvku. Podle našich sta-
nov má každý člen příspěvek zaplatit 
do konce měsíce ledna následujícího 
roku. Jak ukázala praxe minulých let, 
mnoho členů nám ubývá tím, že platbu 
odkládají, časem zaplatit zapomenou 
a pak jsou jako neplatiči ze seznamu 
členů vyškrtnuti. Tímto způsobem 
přicházíme ročně o zhruba 50 členů. 
Pro ilustraci uvádím, že k dnešnímu 
dni nemá na tento rok ještě zaplace-
no 95 členů. Pokud nezaplatí do konce 
března, tak se podle usnesení výboru 

v nových seznamech již jejich jména 
neobjeví. 

Jedním z hlavních faktorů pro nárůst 
členské základny jsou bezesporu vý-
sledky dosahované periodicky rok co 
rok na nejvyšších celostátních akcích, 
jakými jsou MRK a MKP, na kterých 
naši NKO předvádí své výborné lovecké 
vlastnosti a snadnou ovladatelnost pro 
všestrannou práci. Dalším příznivým 
vlivem je však ale i skutečnost, že již 
10 let platí naši členové členský příspě-
vek pouze 100 Kč na jeden rok. Přihléd-
neme-li však k tomu, že rok od roku 
dochází ve všech oblastech k výrazné-
mu zvyšování cen, tak výše takto stano-
veného příspěvku již v budoucnu 
na potřebné krytí nákladů asi stačit ne-
bude. Pro letošní rok se nám ještě po-
dařilo připravit rozpočet tak, že členský 
příspěvek 100 Kč bude zachován. Do-
posud se nám dařilo potřebné finance 
obstarávat formou sponzorských darů 
a dotací. Tím jsme mohli nejen vyrov-
návat rozdíl mezi nižšími příjmy a sku-
tečnými výdaji, ale ještě v předcházejí-
cích dvou letech jsme mohli finančně 
podpořit reprezentační družstvo vysla-
né na IKP do Rakouska a dále zaplatit 
pro 10 našich členů i startovné na me-
zinárodní výstavě NKO v Zistendorfu, 
konané taktéž v Rakousku.

Při současném stavu členské základny 
v počtu 1000 členů se z tohoto přehledu 
dá lehce vydedukovat, že náklady po-
třebné na činnost klubu vychází 
na jednoho člena cca 200 Kč za rok. Jak 
vidíte z tohoto rozboru, pouhé členské 
příspěvky ve výši 100 Kč na krytí ná-
kladů potřebných na činnost již dávno 
nestačí. Proto bude nutné i v následují-
cím volebním období ponechat 
v platnosti stávající poplatky za po-
radenskou činnost, za krytí chovným 
psem, za ponechání nadpočetných ště-
ňat a alikvotní část ze zápisu štěňat 

do Plemenné knihy. I když 
odstupující hlavní výbor do-
stal před čtyřmi lety pravo-
moc, pokud bude třeba, sta-
novené poplatky 
v průběhu celého volebního 
období zvýšit, tak toto opat-
ření nebylo nutné použít díky 
tomu, že jsme od MZe obdr-
želi dotaci na činnost, která 
nám pomohla debetní rozdíl 
vyrovnat. V loňském roce 

jsme však již vzhledem ke sníženému 
rozpočtu MZe žádnou dotaci nedostali 
a ani na letošní rok 
s ní asi počítat nemůžeme. Proto bude 
třeba aby i dnešní konference dala nově 
zvolenému výboru pravomoc, aby 
v průběhu svého volebního období 
mohl dle potřeby členské příspěvky 
a stávající poplatky měnit. Při hodnoce-
ní čtyřletého volebního období nesmí-
me zapomenout, že jsme uspořádali 6 
klubových vrcholných akcí a sice čtyři-
krát MFV a dvakrát MJS. Finanční pro-
středky si samostatně zajišťovaly 
pobočky Východočeská (1x MJS 
a 1x MFV), Severomoravská (1x MFV), 
Západočeská (1x MJS), Jihočeská 
(1x MFV) a Severočeská (1x MFV). 

Zpráva ekonoma klubu 
na celostátní konferenci KCHNKO konané 
dne 15. března 2003

Pobočka 1999 2000 2001 2002 2003

Poděbrady 141 151 157 156 167
Jihočeská 101 105 112 117 114
Západočeská 77 82 83 84 83
Severočeská 63 63 62 60 58
Východočeská 253 270 273 287 285
Severomoravská 150 159 163 167 168
Jihomoravská 111 123 124 124 135
Celkem 896 953 974 995 1010

Členská základna od 1. 1. 1999 do 1. 1. 2003

FLOK z Fančali, Norbert Čanaky - MJS 
2002, Chotěboř (foto Ondřej Kozub)

Každá tato klubová akce si vyžádala 
v průměru 70 tisíc nákladů, což před-
stavuje za uplynulé období dalších cca 
400 000,- korun. I toto svědčí o tom, že 
nejen v hlavním výboru, ale i na po-
bočkách máme dostatek schopných lidí, 
kterým patří za jejich práci a starost náš 
upřímný dík. Hodnocené volební obdo-
bí starého výboru je již minulostí 
a je třeba připravit novým zástupcům, 
které dnes na této konferenci zvolíte, 
finanční odrazový můstek ve formě roz-
počtu na tento rok 2003. Dovolte mi, 
abych vám předložil ke schválení roz-
počet na rok 2003 a splnil tak úkol, kte-
rý mi byl uložen na schůzi výboru, dne 
8. března 2003.

Závěrem své zprávy o ekonomické 
situaci mi vážení přátelé dovolte, abych 
vám poděkoval za důvěru, která mi 
byla dána pro výkon funkce ekonoma 
klubu, a již jsem vykonával 13 let, 
a abych nově zvolenému hlavnímu vý-
boru popřál, aby ve svém následném 
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čtyřletém období pokračoval v dobré 
práci, kterou bezesporu odstupující vý-
bor odevzdával a hodně zdaru 
a úspěchu v chovu našeho NKO.

Pro informovanost členské základny 
uvádím přehled o příjmech a výdajích 
za volební období 1999 - 2002.

Děkuji vám za pozornost kterou jste 

předsedou panem Petrem Volným.

6) Změny stanov a chovatelského řádu, 
které jsou přílohou tohoto usnesení.

7) Zvýšení členských příspěvků po-
čínaje rokem 2004 na 200,- Kč za rok. 
Stanovené ostatní poplatky ponechat ve 
stejné výši jako dosud: 

  za krytí chovným psem 100,- Kč
  za sedmé a další nadpočetné štěně
 500,- Kč
  za vydané „Doporučení ke krytí“
 100,- Kč
  za zápisné nových členů 50,- Kč

8) Počínaje rokem 2003 bude Memo-
riál Františka Vojtěcha zkoušen podle 
Zkušebního řádu pro všestranné zkouš-
ky a nebude na něm zadáván 
titul CACIT.

9) Nově zvolený výbor klubu, hlavního 
poradce, dozorčí radu a kárnou komisi.

Konference ukládá:

1) Výbor klubu rozpracuje výsledky 
konference a předá je na pobočky. 
Informovanost členů bude provedena 
prostřednictvím Zpravodaje.

2) Výbor klubu pečlivě zváží připo-
mínky z diskusních příspěvků, aby je  
mohl využít k dalšímu zkvalitnění své 
práce.

3) Dbát vysoké efektivnosti a rentabili-
ty vynakládaných finančních prostřed-
ků a dodržování rozpočtové kázně.

4) Na úseku chovu se plně řídit schvá-
leným Chovatelským řádem, statutem 
poradce chovu a jeho směrnicemi.

5) Nadále věnovat pozornost mladým 
rozhodčím pro posuzování exteriéru 
s cílem zvyšování jejich odborné způso-
bilosti.

Za návrhovou komisi

František Mazura
předseda návrhové komise

Konference schvaluje:

1) Složení volební a návrhové komise.

2) Zprávu o činnosti KCHNKO za 
uplynulé volební období 1999 – 2002, 
přednesenou předsedou panem Miro-
slavem Matějkou.

3) Zprávu o finančním hospodaření 
za uplynulé období, přednesenou eko-
nomem panem Františkem Mazurou.

4) Zprávu hlavního poradce chovu, 
pana Bohumila Nováka.

5) Zprávu dozorčí rady přednesenou 

fo
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Rozbor hospodaření za volební období 1999 - 2002

Příjmy 1999 2000 2001 2002 Celkem

Tržby 18 600 18 750 35 755 23 150 96 255
Členské příspěvky 85 250 95 980 90 243 90 050 361 523
Dotace a sp. 44 180 25 392 102 918 - 172 490
Zápisné 4 280 2 560 4 080 3 470 14 390
Krytí chovných psů 3 150 8 500 9 500 12 200 33 350
Nadpočetná štěňata 6 300 11 500 24 000 24 000 65 800
Úroky 8 408 7 753 5 824 7 841 29 826
Výnosy celkem 170 168 170 435 272 320 160 711 773 634

mé zprávě věnovali a provolávám naše-
mu NKO zdar!

František Mazura
ekonom KCHNKO

V Havlíčkově Brodě, 15. března 2003

Náklady 1999 2000 2001 2002 Celkem

Materiál 8 684 2 645 6 008 3 501 19 838
Přepravné 500 733 652 240 2 125
Poštovné 26 416 23 579 25 702 38 045 113 752
Cestovné 28 680 29 910 54 027 51 173 163 790
Nájemné 600 - - - 600
Zpravodaj 118 028 63 105 70 038 66 688 317 859
Ostatní tisk 1 379 10 67 11 195 4 942 18 583
Pohoštění 3 650 - - - 3 650
Věcné ceny 6 984 10 151 10 407 10 432 37 974
Poplatky 2 013 12 210 10 406 41 468 66 097
Ostatní náklady 11 844 1 370 1 763 10 875 25 852
Náklady celkem 208 778 144 770 189 198 227 364 770 110

Celkové hospodaření -38 610 25 665 83 122 -66 653 3 524

Usnesení konference KCHNKO
v Havlíčkově Brodě ze dne 15. března 2003
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Přítomni: Dle presenční listiny. Kan-
didáti konference, delegáti, předsedové 
krajských poboček, poradci chovu, čest-
ní hosté KCHNKO.

Omluveni: Ing. Kozub - v zahraničí, 
R. Strnad a čestní hosté pánové Jírovec, 
Červenka a Cetl.

Schůzi zahájil a přítomné přivítal 
B. Tašek – předseda kárné komise, který 
konferenci řídil a představil čestné hos-
ty. Přítomno 59 osob.
V úvodu konference bylo zvoleno: 
Pracovní předsednictvo:
M. Matějka, B. Novák, B. Tašek 
a J. Stierand. 
Volební a mandátová komise: 
Jar. Novák, J. Formánek ml., St. Brožek
Návrhová komise: 
F. Mazura, J. Kašík a P. Volný

Toto předsednictvo a tyto komise 
byly delegáty postupně schváleny.

Zprávy funkcionářů: 
Předseda klubu M. Matějka: zpráva 

obsáhlá a vystihující celé čtyřleté obdo-
bí. Postupně seznámil přítomné s čin-
ností klubu jak po stránce chovu, tak 
i výkonu KO. Zhodnotil pořádání 
a účast členů klubu na výstavách a sou-
těžích MFV, MJS, MRK a MKP. Vyzdvi-
hl vydávání Zpravodaje, který má vy-
nikající úroveň a je velice kladně hod-
nocen. Dotkl se i problému sjednocení 
všech tří klubů KO v ČR a citoval ně-
které pasáže z korespondence, týkající 
se tohoto problému. Vyslovil přesvědče-
ní, že klub během posledního volebního 
období potvrdil svoji stabilitu a respekt 
svými úspěchy. Zpráva předsedy klubu 
jakož i zprávy ostatních funkcionářů 
jsou založeny s tímto zápisem.

Hlavní poradce chovu B. Novák: 
zpráva rozsáhlá, vystihující a přesná. 
Dlouholeté zkušenosti, praktické a te-
oretické znalosti v chovu a šlechtění 
KO pana B. Nováka výrazně přispěly 
k vysoké úrovni pracovní i exteriérové 
našeho KO, která je v jiných klubech 
nevídaná.

Ekonom klubu F. Mazura: zpráva 
klubového ekonoma, jako celá jeho čin-
nost, je perfektní, výstižná a důkladná. 
Popisuje celou finanční situaci za po-
slední volební období dle jednotlivých 
roků. Na závěr jeho zprávy delegáti 

konference schválili jednohlasně finanč-
ní rozpočet klubu na r. 2003. Tento 
je vyvážený: Příjmy 210 000,- Kč 
a výdaje 210 000,- Kč.

Zpráva předsedy dozorčí komise 
P. Volného: Dozorčí rada po celou 
dobu čtyřletého volebního období při 
svých kontrolách činností členů výboru 
KCHNKO Praha neshledala žádné zá-
vady. Konstatuje, že klub vykazoval sta-
bilitu a vysokou úroveň. Hodnotil jako 
bezchybnou práci členů výboru klubu, 
zvláště pak výrazně vyzdvihuje práci 
ekonoma klubu F. Mazury ve prospěch 
KCHNKO.

V této chvíli bylo jednání konferen-
ce přerušeno a bylo navázáno na závěr 
zprávy dozorčí rady a Františku Ma-
zurovi bylo předáno čestné členství 
v KCHNKO a čestné uznání ČMKJ 
s věcnými dary, které předal předseda 
klubu a zástupce ČMKJ Praha 
M. Matějka. Pan František Mazura, 
dojatý, poděkoval všem za spolupráci 
a dlouholetou přízeň.

Předseda klubu M. Matějka: postupně 
předložil konferenci klubu návrhy a po-
žadavky ze schůzí krajských poboček.

 Příspěvky klubu zvýšit – násled-
ně změnit v tomto smyslu stanovy 
klubu.
 Pověřit nově zvolený výbor 
KCHNKO k pravomoci měnit a uvá-
dět v život některé aktuální požadav-
ky a potřeby ve prospěch KCHNKO.
 MFV – zkoušet dle zkušebního 
řádu VZ – odstoupit od titulu CACT 
na této klubové soutěži.
 Úpravy stanov, které vyplynou 
z přiloženého zápisu. Tyto změny 
a nové znění stanov bude předlože-
no Ministerstvu vnitra ke schválení, 
pokud nový výbor klubu KCHNKO 
tyto změny uzná pro klub jako 
zásadní. S tím souvisí i některé změ-
ny v chovatelském řádu – za sedmé 
a další štěně poplatek – změna 
v čl. 7 odst. 2.

Diskuse k těmto problémům:
J. Krystl – přednáší názor ZČ po-

bočky KCHNKO v tom smyslu, aby se 
upustilo od platby za sedmé a další ště-
ně pro klub.

J. Formánek ml. – obhajuje dosa-
vadní praxi v zadávaní titulů na MFV, 

neboť je přesvědčen, že na vrcholné 
klubové soutěži mají své místo a jsou 
uznávány v ČR i v zahraničí.

Delegáti konference se shodli po 
bohaté a velice různorodé diskusi na 
schválení a postupně odhlasovali:

 Zvýšení členských příspěvků 
od r. 2004 na 200,- Kč (schváleno 
jednohlasně)
 Dosavadní platby za sedmé a další 
štěně 500,- Kč(schváleno 26 hlasy, 
4 proti)
 Poplatky – doporučení za krytí 
100,- Kč (schváleno jednohlasně)
 Poplatky – za krytí 100,- Kč 
(schváleno jednohlasně)
 Změna stanov KCHNKO (schvá-
leno)
 Změna chovného a zápisního řádu
 Nový člen KCHNKO – zaplatí 
50,- Kč zápisné
 MFV 2003 nebude pod hlavičkou 
FCI. V r. 2004 a po celé funkční 
období bude MFV posuzován podle 
zkušebního řádu VZ bez zadání titu-
lu CACT a CACIT (schváleno 
25 hlasy, 4 hlasy proti, 1 se zdržel)

Příspěvek P. Volný – přimlouvá se za 
zřízení internetové stránky pro KCHN-
KO, jedná se o moderní přístup k in-
formacím. Doporučuje novému výboru 
tuto moderní formu propagace našeho 
klubu. Přimlouvá se za profesionální 
vedení této internetové stránky.

Příspěvek J. Karlík – jménem čest-
ných hostů poděkoval za pozvání 
na konferenci. Poděkoval členům výbo-
ru za jejich práci, připomněl, že velice 
rádi navštěvují společné akce klubu 
a pochlubil se, že svoji první fenu KO 
vycvičil a předvedl v r. 1949.

Příspěvek I. Bébar – vyzývá k aktivi-
zaci činnosti členstva a k získávání 
nových mladých členů KCHNKO. 

Výsledek voleb nového výboru 
KCHNKO na další volební období 
dle kandidátky.Tajnou volbou volilo 
30 delegátů, a to 30 platnými volebními 
lístky.

Z pléna navržená dozorčí rada ve slo-
žení: V. Kratochvíl, P. Volný, Ing. Prázd-
ný.
Delegáty schválen V. Kratochvíl jako 
předseda.
Kárná komise: Jiří Formánek, Stanislav 
Brožek, Vlastimil Kašík.
Delegáty schválen Stanislav Brožek 
jako předseda.

Předsedou KCHNKO na budoucí 
volební období byl zvolenými členy vý-

Zápis z konference KCHNKO
ze dne 15. 3. 2003 v Havlíčkově Brodě
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boru navržen a delegáty klubové konfe-
rence schválen Josef Novák z Kolína.

František Mazura, předseda návrho-
vé komise, přednesl usnesení z dnešní 
konference klubu KCHNKO, které bude 
v přesném znění součástí tohoto zápisu 
– toto usnesení bylo delegáty schváleno.

Pan Matějka poděkoval za spolupráci 
všem, kteří ho v minulosti podporovali. 

Popřál všem hodně pevného zdraví 
a pohody do budoucnosti. Svému ná-
stupci popřál totéž.

Josef Novák, nově zvolený předseda 
klubu KCHNKO, poděkoval za důvě-
ru všem delegátům konference. Popřál 
všem nově zvoleným členům výboru 
hodně úspěchů v práci a slíbil, že při 
vedení klubu využije všech svých zku-
šeností a vědomostí.

Zapsal: J. Stierand, jednatel

Zvoleni:
Hlasy Kandidát Funkce
29 Mastný Karel matrikář
28 Koblasa Josef ekonom
28 Ing. Kozub Ondřej redaktor
27 Stierand Josef jednatel
26 Novák Josef předseda
23 Musil Josef výcvikář
16 Bébar Ivo místopředseda
10 Grossman Emil člen výboru

Výsledky voleb - pořadí kandidátů podle počtu hlasů
Nezvoleni:
Hlasy Kandidát
9 Matějka Miroslav
7 Kašík Vlastimil
7 Nehyba Oldřich
5 Bláha Karel
5 Kratochvíl Václav
4 Švábek Jaroslav
0 Ing. Skříčil Jaroslav

Zpráva dozorčí komise
za čtyřleté volební období, přednesená na 
konferenci v Havlíčkově Brodě

Vážení kynologové, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vás seznámil se 
Zprávou dozorčí komise za čtyřleté vo-
lební období od 27. února 1999 do 
15. března 2003. Dozorčí komise po celé 
volební období pracovala ve složení:

Předseda Petr Volný, členové ing. Petr 
Prázný a Vlastimil Kašík.

Na všech 17 výborových schůzích 
měla DK své zastoupení a třikrát během 
volebního období se zúčastnila chova-
telské rady. DK konstatuje, že při těchto 
jednáních nebyla shledána žádná chyba 
či odchylka od stanov KCHNKO Praha.

Pravidelně každý kalendářní rok 
byla prováděna tříčlennou DK kontro-
la vedení účetnictví u ekonoma klubu 
pana Františka Mazury. Za celé volební 
období byly uskutečněny čtyři revize 
vedení účetnictví o stavu finančních 
prostředků. Po každé revizi byla zpra-
cována závěrečná zpráva o výsledku 
hospodaření za uplynulé období a byla 
předána předsedovi, ekonomovi a jed-
natelovi našeho klubu.

DK konstatuje, že během celého vo-
lebního období ekonom klubu pan 
František Mazura vedl účetní agendu 
na vysoké profesionální úrovní. Účetní 
knihy jsou pečlivě vedeny a doloženy 
účetními doklady. Za práci pro KO ná-

leží panu Františku Mazurovi to nejvyš-
ší ohodnocení. DK obdivuje jeho osob-
ní iniciativu, kdy zajistil znovuzrození 
a následné vedení kroniky MFV a kro-
niky MJS čímž zajistil svým obětavým 
přístupem pokračování tradice, která 
je předávána mladé generaci chovatelů, 
cvičitelů a držitelů našeho nenahraditel-
ného KO.

Dovolím si ještě jednou poděko-
vat panu Františku Mazurovi jménem 
všech členů KCHNKO Praha za vyko-
nanou práci pro našeho KO.

Dvakrát ročně byl vydáván náš klu-
bový zpravodaj. Celkově úroveň zpra-
vodaje si zhodnotí každý člen našeho 
klubu sám. Pokud je někdo přesvědčen, 
že zpravodaji něco chybí má velkou pří-
ležitost hodnotnými příspěvky obsah 
zpravodaje obohatit. DK se jednohlasně 
shodla, že náš zpravodaj svou úrovní 
i celkovou náplní patří mezi nejlepší 
v rámci chovatelských klubů v ČR. 
Funkci redaktora našeho klubu velmi 
úspěšně zvládl pan Ivo Bébar, který si 
občas oprávněně postěžoval na opoždě-
né příspěvky po uzávěrce zpravodaje.

DK během celého volebního období 
zaznamenala stále se opakující nekázeň 
některých členů při opožděném placení 
členských příspěvků, poplatků 
za krytí chovným psem a za nadpo-

četná štěňata. Je to stále se opakující 
problém, který stojí naši klubovou 
pokladnu zbytečné vydání za posílání 
upomínek. Je na všech funkcionářích 
hlavně na pobočkách, aby se snažili ten-
to problém minimalizovat.

Účast na výborových schůzích 
KCHNKO Praha konaných v Havlíčko-
vě Brodě byla u členů výborů a předse-
dů komisí následující:
Člen Účast Člen Účast
Matějka 88% Mastný 94%
Kratochvíl 25% Bébar 100%
Ing. Skříčil 92% Brožek 88%
Stierand 94% Novák B. 100%
Mazura 100% Tašek 65%
Strnad 82% Volný 100%

Pan Kratochvil 16. 1. 2000 na vlastní 
žádost odstoupil ze zdravotních důvodů 
z výboru KCHNKO a zároveň byl vý-
bor doplněn o ing. Skříčila.

Členská základna se za čtyřleté ob-
dobí zvýšila o 80 členů, což je důkazem, 
že KO stále přitahuje svým spolehlivým 
výkonem nové myslivce-kynology. Cho-
vatelská rada pod vedením hlavního 
poradce chovu pana Bohumila Nováka 
vyřešila všechny problémy týkající se 
chovu ve prospěch dalšího zkvalitňová-
ní genetiky našeho KO. DK doporučuje 
konferenci, aby pan Bohumil Novák 
pokračoval ještě alespoň jedno voleb-
ní období ve funkci hlavního poradce 
chovu. Jeho odvedená práce je vždy 
precizní a je podložená dlouholetou 
chovatelskou zkušeností.

Jediný cíl výboru se nepodařilo napl-
nit během volebního období, a to zadat 
podnět a spolupracovat při sloučení 
všech tří klubů v ČR v jeden jediný. 
Je to přání každého, kdo má jediný cíl 
KO šlechtit a zkvalitňovat, aby v mezi-
národním konkurenci získával ty nej-
vyšší vavříny. Bude to úkol a cíl nové 
generace kynologů, kteří budou mít vět-
ší vůli táhnout za jeden provaz. Výbor 
klubu pracoval spolehlivě pod citlivým 
vedením našeho předsedy pana Miro-
slava Matějky. 

DK konstatuje, že každý člen výboru 
odvedl veliký kus práce za čtyřleté vo-
lební období ve prospěch NKO. 

Dovolím si jménem všech členů 
KCHNKO poděkovat funkcionářům 
za vykonanou práci a zároveň popřát 
do dalších let pevné zdraví, chovatel-
ské a drezérské úspěchy s krátkosrstým 
ohařem.

Jsem s pozdravem NKO zdar!

Za dozorčí komisi 
Petr Volný, předseda

28 Tašek Bohumil hlavní poradce chovu
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I. Všeobecná ustanovení

1. Klub chovatelů německých krátkosrs-
tých ohařů (dále jen KCHNKO) je samo-
statným právním subjektem a ve smyslu 
zákona 
č. 83 z roku 1990 Sb. „o sdružování občanů“, 
sdružuje zájemce o chov německého krát-
kosrstého ohaře na území České republiky. 
Jeho sídlem je Praha.

2. KCHNKO je členem ČMKJ a jejím pro-
střednictvím členem ČMKU jako samostat-
ný právní subjekt.

3. Účelem KCHNKO je právní a organi-
zační zajištění všech poboček, které si vzaly 
za úkol utvářet chov a provádět další opat-
ření k neustálému zušlechťování plemene 
NKO.

II. Poslání KCHNKO

Veškerá činnost KCHNKO je v souladu 
s předpisy mezinárodní kynologické organi-
zace FCI a má tyto cíle :

1. Stanovit zásady chovu pro příští období 
a tyto uvádět do chovatelské práce.

2. Koncepci chovu stanoví výbor KCHN-
KO na základě komplexního rozboru, který 
vyhotoví hlavní poradce chovu po pro-
jednání a odsouhlasení v chovatelské radě 
KCHNKO. Stanovená koncepce je závazná 
pro všechny členy klubu a musí se jí řídit 
všichni poradci chovu. Takto stanovená 
koncepce však není neměnná a je možno ji 
v průběhu volebního období novelizovat, 
prospěje-li to chovu NKO.

3. Všechny změny v průběhu volebního 
období musí být na návrh chovatelské rady 
schváleny  výborem KCHNKO.

4. Vypracovat jednotný chovatelský a zá-
pisní řád a dbát na jeho dodržování.

5. Organizovat klubové akce. Klubové 
akce rozdělovat na základě požadavků po-
boček. Při větším zájmu rozhodne výbor, 
které pobočce bude svěřeno uspořádání 
akce. Pobočka pak zajišťuje akci samostatně, 
ve spolupráci s příslušným OMS ČMMJ.

6. Zúčastňovat se akcí pořádaných Světo-
vým svazem NKO a se získanými poznatky  
seznamovat členskou základnu.

7. Udržovat kontakty se zahraničními or-
ganizacemi zabývajícími se chovem NKO. 
Zúčastňovat se akcí, které tyto organizace 
pořádají a důstojně representovat  KCHN-
KO v zahraničí.

8. Pro informovanost členské základny 
vydává KCHNKO klubový Zpravodaj. Ná-
klady spojené s vydáváním Zpravodaje bu-
dou hrazeny z členských příspěvků.

Stanovy KCHNKO
se sídlem v Praze schválené konferencí 

v Havlíčkově Brodě dne 15. března 2003
III. Členství

1. Členy KCHNKO mohou být občané 
a mládež, kteří mají zájem o činnost 
v KCHNKO.

2. Členem klubu se může stát i cizí státní 
příslušník.

3. Na základě doporučení může výbor 
KCHNKO udělit čestné členství osobám, 
které se zasloužily o chov NKO, jakož i vý-
znamným osobám v zahraničí.

4. Uchazeč o přijetí za člena KCHN-
KO podá vyplněnou přihlášku matrikáři 
KCHNKO.

5. Členské příspěvky musí být zaplaceny 
nejpozději do 31. ledna běžného roku.

6. Noví členové žádající o členství, uhradí 
zápisné a členský příspěvek současně 
s žádosti.

7. Výši členského příspěvku schvaluje 
konference klubu. Za zcela výjimečné situ-
ace zapřičiněné objektivními důvody, může 
výši členského příspěvku změnit výbor klu-
bu. 

8. Členem KCHNKO nemůže být občan, 
který je již členem jiného klubu zabývajícího 
se chovem plemene NKO na území ČR.

IV. Práva členů

1. Účastnit se jednání členských schůzí 
s právem hlasovacím a pokud jde o členy 
starší 18 let, volit a být volen do orgánů 
KCHNKO.

2. Podílet se na výhodách plynoucích 
z členství v KCHNKO.

3. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgá-
nům KCHNKO.

4. Účastnit se klubových akcí pořádaných 
KCHNKO.

5. Nosit členský odznak a propůjčené 
vyznamenání.

V. Povinnosti členů

1. Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy 
KCHNKO, jakož i chovatelský řád a plnit 
uložené úkoly.

2. Zachovávat kázeň a plnit úkoly vyplý-
vající z členství a z funkce, do které 
byli zvoleni.

3. Do stanoveného termínu uhradit člen-
ský příspěvek.

4. Hlásit matrikáři klubu změny mající 
vliv na členství a to nejpozději do jednoho 
měsíce.

5. Zdržet se činnosti, která by poškozovala 
zájmy, nebo dobré jméno KCHNKO.

VI. Zánik členství

1. Písemným odhlášením s oznámením 
pobočce, nebo výboru klubu.

2. Nezaplacením členských příspěvků 
ve stanovené lhůtě.

3. Úmrtím člena.

4. Právoplatným rozhodnutím orgánu 
o vyloučení z klubu.

5. Vznikem členství v jiném klubu zabýva-
jícím se chovem plemene NKO na území ČR.

6. Zanikne-li členství, nemá člen nárok na 
vrácení členského příspěvku.

VII. Organizační struktura

Klub chovatelů německých krátkosrstých 
ohařů má následující orgány klubu :

1. Pobočka KCHNKO

2. Výbor pobočky

3. Chovatelská rada KCHNKO

4. Výbor zvolený konferenci KCHNKO

5. Dozorčí rada

6. Kárná komise

7. Konference KCHNKO

Pobočky

1.) Pobočka se může utvořit, sdružuje-li 
nejméně 20 členů. Počet poboček může být 

pouze 10.

2.) Pobočka je součásti klubu a není sa-
mostatnou právnickou jednotkou.

3.) Členové klubu s trvalým bydlištěm 
v rozsahu pobočky jsou členy této pobočky, 
není to však podmínkou.

4.) Pobočka si volí na své schůzi výbor. 
Počet členů si stanoví členové na členské 
schůzi 

podle velikosti a aktivit pobočky.

5.) Volba výboru se provádí na dobu 
čtyř let. Změnu lze provést i během voleb-
ního období, pokud o to požádá nejméně 
1/3 členů.

6.) Pobočka na své valné hromadě před 
konferenci volí delegáty a kandidáty konfe-
rence dle klíče stanoveného výborem klubu.

7.) Členskou schůzi svolává výbor poboč-
ky. Tato musí být svolána písemně.

Projednává - zprávu výboru klubu

 - zprávu dozorčí rady

 - zprávu kárné komise

 - finanční zprávu klubu
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 - veškeré záležitosti týkající se

 pobočky

Volí - členy do výboru pobočky

Navrhuje - změny v jednotlivých řádech

Schvaluje  - plán činnosti pro příští období

 - delegáty a kandidáty na kon-

 ferenci klubu

 - zápis členské schůze,  nadpo-

 loviční většinou přítomných

 členů

8.) Předkládá výboru KCHNKO iniciativ-
ní návrhy v oblasti zlepšení chovu, výcviku 
NKO, jakož i návrhy na zlepšení organizace 
KCHNKO.

9.) Doporučuje kandidáty na funkci roz-
hodčích z exteriéru. Navrhuje rozhodčí pro 
pořádání klubových kynologických akcí.

10.) Pro příslušné volební období navrhu-
je, odvolává poradce chovu a jeho zástupce.

 Navrženého poradce chovu a jeho zá-
stupce potvrzuje do funkce hlavní poradce 
chovu KCHNKO.

 11.) Dohlíží na odborný odchov štěňat, 
buď prostřednictvím poradce chovu, nebo 
pověřených členů pobočky.

12.) Pobočka uděluje aktívním, nebo za-
sloužilým členům „Čestné uznání“ a před-
kládá výboru KCHNKO návrhy na udělení 
vyšších uznání, nebo odměn pro své členy. 
Navrhuje i čestná členství.

13.) Zajišťuje pořádání klubových akcí, 
které ji byly výborem pro příslušný rok svě-
řeny. Tyto akce pobočka zajišťuje plně ve své 
vlastní režii, včetně finančních prostředků.

14.) Provádí distribuci klubového Zpravo-
daje, do kterého přispívá i svými vlastními 
náměty a odbornými články.

15.) Provádí intenzivně nábor nových 
členů.

Výbor pobočky

1.) Zvolený výbor řídí podle metodických 
pokynů členskou základnu v odborných 
i právních záležitostech a podává průběžné 
informace o jednání výboru KCHNKO.

2.) Vede evidenci členské základny, kterou 
neustálé zpřesňuje a odsouhlasuje s matri-
kářem klubu.

3.) Výbor poskytuje svým členům infor-
mace o činnosti výboru a plnění úkolů po-
bočky.

4.) Výbor podává zprávu o své činnosti 
svým členům za běžný rok a za celé volební 
období.

5.) Výbor svolává své členy podle potřeby, 
nejméně však jedenkrát ročně.

6.) Za svou činnost je odpovědný svým 
členům.

7.) Předseda pobočky se podle potřeby 
zúčastňuje schůzí výboru KCHNKO.

8.) Předseda zastupuje pobočku a jedná 
ve všech věcech.

Chovatelská rada

1.) Chovatelská rada je složena z poradců 
chovu, kteří jsou navrženi svou pobočkou.

2.) Chovatelská rada si navrhne ze svého 
středu hlavního poradce chovu.

3.) Hlavní poradce je schválen konferenci 
KCHNKO.

4.) Hlavní poradce se stává členem výbo-
ru KCHNKO.

5.) Hlavní poradce nesmí zastávat funkci 
poradce pobočky, za kterou byl do chovatel-
ské rady navržen. V tom případě příslušná 
pobočka navrhne dalšího poradce chovu 
do chovatelské rady.

6.) Chovatelská rada musí respektovat 
programové chovatelské cíle, stanovené 
konferenci KCHNKO a přísně dbát na do-
držování chovatelského a zápisního řádu 
KCHNKO.

Výbor klubu

1.) Je volen konferenci KCHNKO na dobu 
čtyř let.

2.) Kandidáty do výboru klubu navrhují 
pobočky, při čemž musí být přihlédnuto 
k tomu, aby navržený člen byl schopen vy-
konávat svěřenou funkci.

3.) Výbor klubu pozůstává z 9 členů, zvo-
lených na konferenci a je statutárním zá-
stupcem KCHNKO.

4.) Bezprostředně po zvolení předsedy, 
tento řídí volbu místopředsedy, jednatele, 
ekonoma, matrikáře, výcvikáře a redaktora. 
Dalším členem výboru je hlavní poradce 
chovu a jeden člen bez konkrétní funkce 
pro případ odstoupení člena výboru v prů-
běhu volebního období mezi konferencemi.

5.) Výbor KCHNKO svolává předseda.

6.) Schvaluje rozpočet a výsledek hospo-
daření KCHNKO.

7.) Plní úkoly stanovené v hlavě II.

8.) Schůzí výboru se pravidelně zúčastňu-
je s hlasem poradním předseda dozorčí rady.

9.) Na schůze výboru KCHNKO je dle 
potřeby zván i předseda kárné komise.

10.) Schvaluje opatření navržená dozorčí 
radou a rozhoduje s konečnou platností 
o odvolání, které bylo podáno proti rozhod-
nuti kárné komise či pobočky.

11.) Funkce volených orgánů jsou čestné.

12.) Výbor řídí veškerou činnost během 
volebního období.

13.) Může jednat a přijímat závazná usne-
sení je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.

14.) Členové volených orgánů klubu jsou 
odvolatelní, v odůvodněných případech, vý-
borem klubu.

15.) Během volebního období mohou být 
do výboru kooptování další členové, kteří 
nahradí uvolněnou funkci.

16.) Kooptace se nevztahuje na předsedu 
a hlavního poradce chovu. Tyto změny mo-
hou nastat za rozšíření výboru o předsedy 
jednotlivých poboček. Tito mají právo hla-
sovací.

17.) Plní především úkoly vyplývající 
z usnesení konference.

18.) Podle potřeby zve předsedy, nebo zá-
stupce poboček do zasedání výboru.

19.) Členové, kteří jednají samostatně 
za klub, jsou povinni na nejbližším zasedání 
výboru podat výslednou zprávu.

20.) Podává návrhy na udělení vyzname-
nání svých členů.

21.) Za svoji činnost odpovídá konferenci 
klubu.

22.) Připravuje a svolává konferenci klubu.

23.) Veškerá jednání jsou podložená zá-
pisem.

Předseda

a) Zastupuje klub a jedná jménem 
KCHNKO.

b) Mezi zasedáním výboru vyřizuje nalé-
havé úkoly spolu s jednatelem.

c) Svolává zasedání výboru každé čtvrtletí 
kalendářního roku, které také řídí.

d) Dbá na řádné plnění všech úkolů, kon-
troluje plnění usnesení konference a výboru 
KCHNKO.

e) Písemnosti zásadní povahy, kterými 
se přijímají závazky, nebo získávají práva 

KCHNKO, podepisuje s dalším členem 
výboru.

f) Podává zprávu o činnosti a hospodaře-
ní klubu konferenci KCHNKO.

g) Předseda a zastupující člen výboru je 
oprávněn činit prozatímní opatření ve vě-
cech, které patří do jejich působnosti, je-li 
nebezpečí z prodlení. Taková to opatření 
podléhají schválení na příštím zasedání 
výboru KCHNKO.

Místopředseda

a) Zastupuje nepřítomného předsedu 
se všemi jeho právy a povinnostmi.

b) Po skončení zastupování je povinen 
informovat předsedu o veškerých jednáních.

c) Společně s redaktorem zodpovídá 
za vydávání Zpravodaje a ostatních 
tiskovin KCHNKO.
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Jednatel

a) Zastupuje v rámci svého zmocnění 
klub a jedná jménem KCHNKO.

b) Vyhotovuje zápisy z jednání výboru 
a ve spolupráci s ostatními funkcionáři se-
stavuje zprávu o činnosti výboru pro jedná-
ní s pobočkou. Zápisy zasílá předsedům 
a poradcům poboček.

c) Vede evidenci korespondence a zodpo-
vídá za její včasné vyřízení.

d) Podepisuje korespondenci v rámci své-
ho zmocnění výborem.

Ekonom

a) Vede finanční hospodaření KCHNKO.

b) Zodpovídá za dodržování předpisů 
a pokynů.

c) Vede pokladní knihu, vystavuje příjmo-
vé a výdajové doklady.

d) Zařizuje otevření bankovního účtu 
u peněžního ústavu.

e) Vede příruční pokladnu a zodpovídá 
za pokladní hotovost.

f) Vždy do 31. ledna běžného roku vy-
pracuje roční uzávěrku a společně s novým 
rozpočtem předkládá ke schválení výboru 
KCHNKO.

g) Jednou ročně provádí inventarizaci 
majetku klubu a o výsledku informuje výbor 
klubu.

h) Zodpovídá za řádné uložení všech 
finančních dokladů.

ch) Má hmotnou odpovědnost za svěřené 
finanční prostředky.

Matrikář

a) Vede evidenci všech členů klubu.

b) Vede agendu přihlášek nových členů.

c) Provádí odsouhlasení členské základny 
s jednotlivými pobočkami.

d) Předává do Zpravodaje informace 
o členské základně. 

Výcvikář

a) Zodpovídá za zvyšování úrovně lovec-
ké upotřebitelnosti.

b) Organizuje společně s pobočkami sou-
těže a memoriály.

c) Zpracovává výsledky zkoušek.

d) Podává výboru klubu zprávy o pracov-
ní úrovni plemene NKO.

Redaktor

a) Zodpovídá za vydávání veškerých tis-
kovin KCHNKO, hlavně Zpravodaje.

b) Shromažďuje příspěvky a zodpovídá 
za obsahovou a technickou část klubových 
tiskovin.

c) Před předáním tiskovin do tisku, celý 
materiál předloží výboru ke schválení.

d) Spolu s místopředsedou řídí redakční 
radu, kterou navrhne.

Hlavní poradce

a) Zodpovídá za dodržování hlavního po-
slání klubu při zkvalitňování chovu.

b) Řídí a kontroluje činnost poradců 
v jednotlivých pobočkách KCHNKO.

c) Vede evidenci chovných jedinců ple-
mene NKO.

d) Spolu s chovatelskou radou a pobočka-
mi spoluorganizuje klubové výstavy a další

 chovatelské akce.

e) Povoluje výjimky v krytí.

f) Podává návrhy na funkci čekatele roz-
hodčího z exteriéru.

g) Navrhuje po projednání v chovatelské 
radě podmínky pro zařazení do chovu.

h) Informuje výbor o činnosti chovatelské 
rady a prostřednictvím klubového Zpravo-
daje členskou základnu.

ch) Zpracovává výsledky výstav a jarních 
svodů, ze kterých pak činí závěry.

i) Na schůzi chovatelské rady budou po-
zváni zástupci poradců chovu na vlastní 
náklady.

VIII. Dozorčí rada (DR)

1.) Dozorčí rada je tříčlenná a je volená 
na čtyřleté období na konferenci KCHNKO. 
Tato si ze svého středu zvolí ihned předsedu.

2.) Předseda DR se zúčastňuje schůzí 
výboru s hlasem poradním.

3.) DR sleduje dodržování stanov, chova-
telského řádu a ostatních vydaných předpisů.

4.) Kontroluje plnění usnesení konference 
a výboru KCHNKO.

5.) Je povinna bezodkladně zahájit řízení 
proti každému členu, který porušil povin-
nosti člena, pokud od tohoto zjištění neu-
plynula doba jednoho roku.

6.) DR navrhuje kárné komisi udělení 
důtky, či napomenutí.

7.) Při zvláště závažných proviněních, po-
dává kárné komisi KCHNKO návrh 
na pozastavení členství, případně i na vylou-
čení z klubu.

8.) Proti opatření kárné komise lze podat 
do 15. dnů po jeho doručení odvolání, které 
má odkladný účinek.

9.) Pokud bylo jako opatření uloženo vy-
loučení z KCHNKO, může kárná komise 
na základě doporučení DR, na žádost vy-
loučeného po uplynutí poloviny stanovené 
doby, zbytek opatření prominout. Proti roz-
hodnutí o žádosti není odvolání přípustné.

10.) DR podává o své činnosti zprávy 
výboru klubu za uplynulé volební období i 
celkovou zprávu o své činnosti konferenci 
klubu.

11.) Nejméně 1x ročně podává zprávu 
o své činnosti členům prostřednictvím 
Zpravodaje.

12.) Veškeré kontroly jsou podloženy 
zápisem.

13.) V pobočce postačí samostatný revizor.

IX. Kárná komise

Vypracuje kárný řád, který předloží 
ke schválení výboru KCHNKO. Po schválení 
se bude tímto řídit.

X. Konference klubu

Konference je nejvyšším orgánem Klubu 
chovatelů německých krátkosrstých ohařů.

1.) Koná se vždy po 4. letech volebního 
období. Konference může být svolána 
i mimo tuto stanovenou dobu, nastanou-li 
mimořádné důvody, nebo požádá-li 
o to nejméně 1/3 členů.

2.) Musí být svolána písemně s uvedeným 
programem, nejméně 15 dnů předem.

3.) Svolává ji výbor klubu.

4.) Počet delegátů určí výbor klubu podle 
schváleného klíče a to tak, aby jednotlivé 
pobočky měly poměrné zastoupení.

5.) Konference se zúčastní zvolení delegáti 
a kandidáti z poboček a stávající členové vý-
boru, dozorčí rady a kárné komise.

6.) Rozhodující hlas mají delegáti a ostat-
ní mají hlas pouze poradní.

7.) Konference je schopna jednat a usná-
šet se je-li přítomna alespoň polovina dele-
gátů zvolených v pobočkách.

8.) Pro řízení konference volí delegáti pra-
covní předsednictvo, návrhovou a volební 
komisi.

Konference projednává a schvaluje :

a) Zprávy výboru o činnosti a hospodaře-
ní za uplynulé období.

b) Zprávu dozorčí rady.

c) Navrženou koncepci a zásady práce pro 
další období.

Konference volí pro další období :

a) Předsedu výboru KCHNKO.

b) Hlavního poradce chovu na návrh 
chovatelské rady.

c) Sedm členů výboru.

d) Tři členy dozorčí rady.

e) Tři členy kárné komise.

9.) Usnesení konference musí být schvá-
leno nadpoloviční většinou přítomných 
delegátů.

10.) Z konference musí být pořízen zápis, 
který podepisují předseda, jednatel a před-
seda dozorčí rady.

11.) Klub zanikne, pokud se na tom usne-
se konference s 3/4 hlasů přítomných de-
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legátů. Nebude-li možno konferenci svolat 
pro nezájem členů, rozhodne o tom výbor 
klubu rozšířený o předsedy poboček 
3/4 většinou.

XI. Ekonomika

1.) KCHNKO je nezištně činný a jeho 
ekonomika se řídí předem zpracovaným 
rozpočtem, který schvaluje na každý běžný 
rok výbor klubu.

2.) Zdrojem majetku jsou :

a) členské příspěvky a zápisné

b) příjmy z poplatků za poradenskou 
činnost

c) příjmy od majitelů chovných psů za 
uskutečněné krytí

d) podíly z každého průkazu původu, vy-
daného Plemennou knihou pro NKO

e) příjmy za služby a inzerci

f) dotace, subvence a dary

g) příspěvky získané od sponzorů

3.) Náklady činnosti KCHNKO :

a) náklady na vydávání klubového 
Zpravodaje

b) náklady na pořádání klubových akcí

c) náklady potřebné na činnost a krytí 
výdajů nutných pro činnost výboru, dozorčí 
rady a kárné komise

d) alikvotní část finančních prostředků 
z celkových příjmů bude poskytována 
na činnost poboček podle počtu členů 
pobočky

e) nepokryté náklady pro činnost výboru 
a dozorčí rady musí být zajišťovány cestou 
sponzorů, rovněž tak tomu bude 
i u poboček

f) získané finanční prostředky od sponzo-
rů nebudou přerozdělovány a to jak u výbo-
ru klubu, tak i u poboček

4.) Konference schvaluje výši členských 
příspěvků, zápisného a ostatních poplatků, 
které budou poukazovány na účet KCHNKO.

a) Zásady hospodaření KCHNKO budou 
vydány po projednání na konferenci klubu 
a budou pro všechny závazné.

b) Pobočky podle vydaných vnitřních 
směrnic KCHNKO samostatně hospodaří 
se získanými finančními prostředky, které 
získají podílem, sponzorstvím, inzercí apod.

XII. Závěrečná ustanovení

1.) Důležitá usnesení a oznámení KCHN-
KO se zveřejňují v klubovém Zpravodaji.

2.) Přijetím těchto stanov KCHNKO, 
pozbývají platnost předcházející stanovy 
KCHKO.

3.) Tyto stanovy byly schváleny a přijaty 
konferenci klubu dne 27. února 1993 a do-
plněny a pozměněny konferenci klubu dne 
17. února 1996,  na konferenci klubu dne 
27.února 1999 a na konferenci klubu dne 
15. března 2003.

V Havlíčkově Brodě  dne 15. března 2003

Cíl : Cílem tohoto chovatelského a zá-
pisního řádu Klubu chovatelů německých 
krátkosrstých ohařů je zajištění zdravé 
produkce štěňat, chovu čistokrevných psů 
dle platného standardu FCI, zachování cha-
rakteristických vlastností tohoto plemene a 
jednotlivých podmínek pro chov a registraci 
německých krátkosrstých ohařů.

I. Úvodní ustanovení

1. Tímto chovatelským a zápisním řádem 
jsou povinni se řídit všichni členové klubu 
chovatelů německých krátkosrstých ohařů, 
organizování v KCHNKO se sídlem v Praze, 
kteří vlastní nebo mají v držení jedince 
s průkazem původu, bez rozdílů zda jsou již 
chovní nebo ne, nezávisle na tom zda cho-
vají toto plemeno a nebo sympatizují s tím-
to plemenem a jeho držení je pro ně dušev-
ním a tělesným obohacením a mají zájem 
se podílet na práci klubu.

2. Podmínky chovnosti pro psy i feny sta-
noví chovatelská rada KCHNKO s platností 
nejméně na dobu funkčního období.

II. Chovatel, majitel chovného psa

1. Chovatel je vlastník chráněného názvu 
chovatelské stanice, která byla řádně zaregis-
trována ČMKU. Chovatel musí být členem 
klubu. Pokud je vlastníkem právnická oso-
ba, je tato povinna oznámit jméno držitele 
chovného jedince, který musí být rovněž 
členem klubu. Mezi právnickou osobou 
a držitelem chovného jedince se doporučuje 
sepsat smlouvu.

2. Chovatel je držitel chovné feny v době 
vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně 
zaregistrována.

 3. Převod březí feny je možný. Pokud 
nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata za-
psána v chovatelské  stanici nového majitele 
nebo držitele feny a jsou na něj převedeny 
i všechny povinnosti plynoucí z krytí chov-
ným psem.

4. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne 
jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný 
i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

5. Majitel chovného psa či feny je fyzická 
nebo právnická osoba, která má vlastnické 
právo k chovnému psu, či feně. Průkaz pů-
vodu je nezaměnitelný a neprodejný doklad 
čistokrevného chovného jedince. 

6. Držitelem chovného psa nebo feny 
je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem 
zmocněn používat je k chovu. 

7. Majitel i osoba, která je majitelem psa 
nebo feny pověřena používat je v chovu, 
musí být členem klubu. 

8. Majitel (držitel) chovného psa smí krýt 
psem jen tehdy, když mu majitel chovné 
feny předloží doporučení ke krytí feny. Feny, 
které jeví známky onemocnění, nebo nejsou 
v dobré kondici, může majitel nebo držitel 
chovného psa odmítnout krýt. 

9. Majitel (držitel) chovného psa musí vést 
písemný záznam o krytí fen. 

10. Každá změna ve vlastnictví chovného 
jedince, nebo úhyn, musí být do 15-ti dnů 
oznámena písemně hlavnímu poradci 
chovu.

11. Změna držení (u chovného psa ne-
prodleně, u chovné feny se zápisem vrhu) 
musí být oznámena chovatelskému klubu a 
plemenné knize.

12. Členové klubu jsou povinni o své psy 
řádně pečovat, dodržovat hygienické pod-
mínky, dbát na jejich zdravotní stav, zajišťo-
vat řádné krmení a ustájení.

13. V zájmu chovu mají orgány výboru 
klubu a výboru poboček právo provádět u 
členů klubu kontroly vrhu, odchovu a ustá-
jení.

III. Chov a jeho řízení

1. Chov je cílevědomá plemenitba se sna-
hou o docílení zdravého odchovu, v němž 
jsou uchovány a zesíleny přednosti předků 
a potlačovány jejich vady a nedostatky.

2. K plemenitbě se používá jen těch jedin-
ců, kteří splňují určené podmínky k zařazení 
psa nebo feny do chovu.

3. Chov se provádí zásadně řízeným způ-
sobem. Základ tvoří genealogické linie 
s možností meziliniové plemenitby v soula-
du se schváleným statutem a směrnicí pro 
poradce chovu. 

4. Chovný pes smí krýt v kalendářním 
roce maximálně 10 fen. Náhradní a zahra-
niční krytí se do tohoto počtu nezapočítává.

5. Chovná fena smí mít v kalendářním 
roce pouze jeden vrh. Narodí-li se ve vrhu 
jedno štěně, nepočítá se toto jako vrh.

6. Chovný pes i chovná fena registrována 
v KCHNKO se sídlem v Praze, nesmí být 
registrována v jiném klubu chovatelů NKO.

IV. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní je-
dinci, kteří mají platný průkaz původu vy-

Chovatelský a zápisní řád pro plemeno
Německý krátkosrstý ohař KCHNKO
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stavený nebo registrovaný plemennou kni-
hou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu 
na základě splnění podmínek chovnosti.

2. Pro získání chovnosti musí pes i fena 
v den výstavy dosáhnout stáří nejméně 
12 měsíců a nejvýše 5 let. Tolerance, ani roz-
díl jednoho dne nepřichází v úvahu.

3. Chovný pes může krýt od stáří 18 měsí-
ců a do konce kalendářního roku, ve kterém 
dosáhl stáří 9 let. Hlavní poradce chovu má 
možnost po projednání v chovatelské radě 
prodloužit chovnost chovnému psu o 1 rok 
na základě výsledku kontroly dědičnosti.

Chovná fena může být kryta od stáří 
18 měsíců. Fena smí být použita k chovu 
(datum krytí) naposledy v den dosažení stá-
ří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může 
povolit chovatelský klub za předpokladu, že 
použití k chovu není na úkor zdravotního 
stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v 
tomto případě asi 1 měsíc před předpoklá-
danou říjí odborně vyšetřen veterinárním 
lékařem.  

4. Podmínky chovnosti :

Pes

exteriér - výborný, nebo velmi dobrý, pl-
nochrupý, skus nůžkový, výška 62 – 66 cm, 
výběr tříčlennou komisi na výstavě kde byl 
oceněn 

výkon - PZ nebo LZ - I. nebo II. cena 
a VZ nebo MFV - I. nebo II. cena

Fena

exteriér - výborná až dobrá, plnochrupá, 
skus nůžkový, výška 58 – 63 cm, výběr tří-
člennou komisi na výstavě kde byla oceněna

výkon - PZ nebo VZ - I. nebo II. cena

Barva chovných jedinců NKO dle stan-
dartu FCI. 

5. Výběr do chovu se provádí na výstavě 
kde byl jedinec posouzen a to tříčlennou ko-
misí. Jeden člen komise by měl být rozhodčí, 
který jedince posuzoval. Povinnosti komise 
je zkontrolovat chrup (úplnost a skus) 
a změřit výšku v případě, že nebude změře-
na rozhodčím. Komise musí být sestavena 
z občanů ČR.

6. Pro získání chovné způsobilosti z hle-
diska exteriéru platí ocenění na výstavě ko-
nané v ČR.

7. Ztrátu chovnosti psa před věkovým 
maximem je majitel povinen hlásit hlavní-
mu poradci chovu doporučeným dopisem.

8. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, 
u kterých se kontrolou dědičnosti prokázalo, 
že předávají potomstvu nežádoucí exteriéro-
vé vady, nebo poruchy zdraví a rovněž tako-
ví, u nichž je odstraněna nežádoucí exterié-
rová vada chirurgickým zákrokem.

V. Doporučení ke krytí

1. Pro krytí feny vystavuje poradce dopo-
ručení ke krytí.

2. Platnost doporučení ke krytí platí jen 

v tom kalendářním roce, ve kterém bylo vy-
staveno. Pokud bude doporučení vystaveno 
až po 1. listopadu, lze napsat platnost až do 
konce roku následujícího.

3. Majitel chovné feny žádá o vystavení 
doporučení ke krytí feny kdykoliv, nejpoz-
ději však jeden měsíc před předpokládaným 
háráním feny.

4. Doporučení ke krytí se vystavuje 
ve trojím vyhotovení. Originál a první kopii 
obdrží majitel feny. Majitel krycího psa vy-
plní na obou tiskopisech potvrzení o krytí 
feny. Majitel chovné feny u kopie odstřihne 
„Potvrzení o krytí feny“ a tento doklad si 
ponechá. Zbytek kopie zašle nejpozději 
do osmí dnů poradci chovu, který krycí list 
vydal. Originál tiskopisu odešle po vrhu 
společně s přihláškou k zápisu vrhu na ple-
mennou knihu. 

5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy 
jsou dokladem, který je součásti přihlášky 
vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné 
knihy a k vydání průkazu původu.

VI. Podmínky krytí

1. Během hárání smí být fena kryta pouze 
jedním ze psů, který je uveden na doporu-
čení ke krytí. Během jednoho kalendářního 
dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

2. Doporučuje se krýt fenu u majitele 
(držitele) psa. Majitel resp. držitel, nebo jimi 
zmocněná osoba jsou povinni doprovázet 
fenu ke krytí.

3. Podmínky krytí, včetně úhrady za kry-
tí si majitel chovné feny předem dohodne 
s majitelem nebo držitelem chovného psa, 
nejlépe písemně dohodou. Majitel chovného 
psa je povinen majiteli chovné feny ihned 
po žádosti o krytí ohlásit souhlas nebo ne-
souhlas s krytím. Neučiní-li tak, je pak po-
vinen majiteli chovné feny uhradit vzniklé 
škody.

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) 
psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím 
spojené majitel feny. 

5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně 
starat v době, kdy je u něj umístěna za úče-
lem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které 
v této době fena způsobila třetí osobě.

6. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy 
byla v péči držitele chovného psa, je držitel 
chovného psa povinen podat o tom zprávu 
majiteli feny a zjistit na své náklady příčinu 
úhynu feny.

7. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí 
být užit další pes, který je uveden na dopo-
ručení ke krytí. 

8. Při neplánovaném krytí jiným psem 
než smluveným, je držitel psa povinen toto 
majiteli feny ohlásit a hradit mu všechny 
náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není 
oprávněn po takovém to krytí žádat od ma-
jitele feny žádné finanční vyrovnání. 

9. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (dr-
žitel) feny krycí listy.

10. Za krytí feny je majitel feny povinen 
zaplatit dohodnutou finanční částku. Majitel 
chovného psa má nárok na zakoupení ště-
něte a má právo druhého výběru z vrhu.

11. Krytí feny může být nahrazeno in-
seminaci. Tento úkon smí provádět pouze 
osoba odborně způsobilá (zák. č. 87/1987 
Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo 
užito semene určeného (dohodnutého) psa, 
nebo semene s veškerou předepsanou doku-
mentaci. Náklady na inseminaci hradí ma-
jitel feny. Inseminace nesmí být v žádném 
případě použita mezi jedinci, kteří se již 
před tím úspěšně nereprodukovali přiroze-
ným způsobem. 

12. Nezabřezne-li fena po krytí, nebo má 
ve vrhu jedno štěně a došlo již k úhradě 
za krytí, má majitel chovné feny nárok 
na bezplatné náhradní krytí týmž psem. 
Majitel chovné feny je povinen požádat po-
radce chovu o vystavení doporučení na ná-
hradní krytí feny.

13. Právo bezplatného náhradního krytí 
zanikne úhynem psa nebo feny.

14. Pokud se prokáže, že pes byl v době 
krytí neplodný, má majitel feny nárok 
na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

15. V zahraničí může být fena kryta pou-
ze se souhlasem hlavního poradce chovu. 
K žádosti o doporučení ke krytí musí být 
přiložena fotokopie průkazu původu zahra-
ničního psa a doloženo potvrzení, že pes 
je v dané zemi chovný. Zahraniční krytí se 
může uskutečnit pouze s krycím psem, který 
má průkaz původu uznaný FCI a je uznán 
chovným v dané zemi.

16. Do 75 dnů po krytí je povinen majitel 
chovné feny nahlásit poradci chovu, který 
vystavil doporučení ke krytí a majiteli psa, 
kterým byla fena kryta, výsledek krytí.

VII. Vrh

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého 
majitele nebo držitele. Bude-li umístěna 
u jiné osoby musí to majitel chovné feny 
sdělit poradci chovu, který vystavil doporu-
čení ke krytí.

2. Při velmi početných vrzích zaplatí cho-
vatel za  sedmé a každé další odchované ště-
ně poplatek stanovený výborem klubu 
na účet KCHNKO.

3. Minimální věk pro odběr štěňat od feny 
je 49 dnů. Štěňata musí být v dobrém zdra-
votním stavu, dobré kondici, tetovaná 
a řádně odčervená. Očkování proti vírovým 
onemocněním je ponecháno na domluvě 
mezi zájemcem a chovatelem. O prodeji 
se doporučuje sepsat kupní smlouvu.

4. Vývoz štěňat do zahraničí je možný 
podle platných směrnic.

5. Chovatel si vede záznam související 
s odchovem a prodejem štěňat.

VIII.  Chovatelská stanice

1. O registraci žádá chovatel ČMKU 
v dostatečném předstihu, nejméně 3 měsí-
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ce před předpokládaným vrhem. Chovateli 
může být registrován pouze jeden název 
chovatelské stanice bez ohledu na počet 
chovaných plemen a držených fen. 
Přidělení jména chovatelské stanice je osob-
ní a celoživotní. O chráněný název chovatel-
ské stanice žádá chovatel na předepsaném 
tiskopise.

2. Nárok na ochranu názvu chovatelské 
stanice vzniká dnem její registrace FCI. Ten-
to název nelze měnit.

3. Majitelem chovatelské stanice může být 
pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která je 
plně způsobilá k právním úkonům. 

4. Název chovatelské stanice je trvalou 
a nedílnou součásti jména jedince. Lze ho 
uvádět před i za jménem jedince a má být 
v rozsahu nejvýše dvou slov.

 5. Převod chráněného názvu chovatelské 
stanice jinému chovateli je možný děděním 
nebo smluvním postoupením. 

6. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a) písemným prohlášením jejího vlastníka 
o zrušení,

b) úmrtím majitele, pokud stanice nepře-
šla na jejího dědice.

7. Změny jména nebo bydliště majitele 
chovatelské stanice musí být do jednoho 
měsíce po změně ohlášeny evidenci chova-
telských stanic ČMKU.

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. Podkladem pro zápis odchovu štěňat 
do plemenné knihy je přihláška vrhu. 

2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy
a v případě zahraničního krytí i kopie origi-
nálu průkazu původu včetně dokladu 

o chovnosti. Při prvním vrhu se přikládá 
průkaz původu chovné feny.

3. Vrh musí být nahlášen k zápisu celý 
najednou nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. 
Chovatel zašle doporučeným dopisem „Při-
hlášku k zápisu vrhu“  plemenné knize. Ple-
menná kniha tuto přihlášku doplní o čísla 
zápisu štěňat, která jsou zároveň tetovacími 
čísly a vrátí ji zpět chovateli. Tetování se 
provádí ve stáří 6 - 7 týdnů a provádí je oso-
ba k tomu oprávněna, která potvrdí tetování 
na přihlášce. Přihláška vrhu misí být odeslá-
na plemenné knize nejpozději do 3 měsíců 
od data vrhu. 

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začí-
nat stejným písmenem. Vrhy musí být řaze-
ny abecedně (vzestupně) za sebou.

5. Jména štěňat se v jedné chovatelské sta-
nici nesmí opakovat.

X. Zápis importovaných jedinců do ple-
menné knihy

1. Jedincům dovezeným s průkazy půvo-
du, které jsou  vystaveným zeměmi FCI 
v majetku našich členů, přiděluje plemenná 
kniha číslo zápisu.

XI. Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formulá-
ři uznaném FCI a označeném znakem FCI 
a ČMKU.

2. Průkaz původu musí obsahovat kromě 
nutných identifikačních údajů nejméně tři 
generace předků a část (přílohu) určenou 
k zápisu výsledků z výstav, zkoušek a svodů.

3. Pro každého jedince je vystaven jeden 
průkaz původu. Průkaz původu je příslušen-
stvím tohoto jedince. Chovatel je povinen 
předat průkaz původu nabyvateli tohoto 

jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej 
obdržel z Plemenné knihy ČMKU, kterou 
byl průkaz původu vystaven. Cena jedince 
zahrnuje i cenu průkazu původu.

4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit 
příslušné plemenné knize. Za poškozený 
průkaz je možno vystavit přepis, za zničený 
nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v ky-
nologických časopisech vystavit duplikát. 

5. Zápisy do průkazu původu smí prová-
dět pouze Plemenná kniha ČMKU. 

6. Zápisy do přílohy provádí oprávněné 
osoby (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní 
kancelář, veterináři, poradci chovu, pověření 
pracovníci sekretariátu ČMKU).

7. Za správnost údajů uvedených v prů-
kazu původu odpovídá svým podpisem ten, 
kdo zápis provedl.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Všichni chovatelé, majitelé a držitelé 
chovných jedinců NKO a členové KCHNKO 
jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto 
„Chovatelského a zápisního řádu“.

2. Porušením výše uvedených ustanovení 
tohoto „Chovatelského a zápisního řádu“ 
se chovatel nebo majitel (držitel) chovného 
jedince vystavuje kárnému řízení. 

3. Tento „Chovatelský a zápisní řád“ byl 
schválen na konferenci KCHNKO dne 27. 
února 1999.

4. Chovatelský a zápisní řád byl doplněn 
v souladu s úpravou „Chovatelského a zápis-
ního řádu“ ČMKU a z rozhodnutí výboru 
KCHNKO Praha ze dne 14. ledna 2001. 

5. Tento „Chovatelský a zápisní řád“  byl 
doplněn a schválen v tomto znění konferen-
ci KCHNKO dne 15. března 2003. 

1. Poradce chovu pro plemeno NKO na-
vrhuje pobočka KCHNKO, potvrzuje hlavní 
poradce chovu a schvaluje výbor chovatel-
ského klubu.

2. Do funkce poradce chovu může být na-
vržen pouze člen KCHNKO, který má pro 
tuto funkci morální a odborné předpoklady. 
Vyžaduje se chovatelská praxe, znalost stan-
dardu NKO a doporučuje se být čekatelem 
nebo rozhodčím z exteriéru pro plemeno 
NKO.

3. Na požádání chovatelů vystavuje dopo-
ručení ke krytí ve své pobočce. Řídí se plat-
nými stanovami, chovatelským a zápisním 
řádem, tímto statutem a směrnicí 
pro poradce chovu.

4. Vede evidenci chovných fen ve své 
pobočce.

5. Zajišťuje pro plemeno NKO výběr 
do chovu a to psů i fen na výstavách pořá-
daných v jeho pobočce.

6. Je členem chovatelské rady KCHNKO. 
Úzce spolupracuje s hlavním poradcem cho-
vu a zúčastňuje se jednání chovatelské rady. 
K určenému datu předkládá hlavnímu po-
radci chovu písemnou zprávu o stavu chovu 
v jeho pobočce. Zařazení chovných psů do 
chovu (včetně importu)  musí projednat 
chovatelská rada.

7. Dodržuje zásady liniové plemenitby 
a v praxi aplikuje nově zavedené úpravy 
na úseku chovu.

8. Při vystavení doporučení ke krytí feny 
se snaží, aby u budoucího vrhu bylo zacho-
váno spojení nejméně na tři volné generace. 
Ve výjimečných případech může doporučit 
spojení na dvě volné generace.

9. Nalezne-li poradce chovu mezi předky 
chovné feny některého příslušníka z linií 
početně málo zastoupených, napíše v do-
poručení ke krytí chovného psa z této linie, 
podle možnosti všechny tři doporučené psy.

Statut a směrnice 
pro poradce chovu Klubu chovatelů NKO

10. Je odsouhlaseno, že lze chovat i na me-
ziliniové plemenitbě. Jedinec, který vznikl 
meziliniovou plemenitbou se při další ple-
menitbě převážně vrátí na genealogickou 
linii své matky. Pro vzájemné využívání 
meziliniové plemenitby je doporučováno.

III. - I., XI.
IV. - I.
VI. - I., II.
VII. - II., VIII., IX.
VIII. - II., III., IX.
IX. - I., II., III.
XI. - I., VI.

Při použití chovného psa jiné genealo-
gické linie se snažte vždy najít společného 
předka, třeba ve čtvrté, nebo i dalších gene-
racích.

11. Při vystavení doporučení ke krytí uvá-
dějte:

a) Na každém doporučení ke krytí uvá-
dějte termínově od kdy do kdy doporučení 
platí. 
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Dokončení ze strany 17.

b) U náhradního krytí uvádějte „Náhrad-
ní krytí“ a pište pouze psa, kterým má být 
fena náhradně kryta.

c) Před jménem chovného psa uvádějte 
jeho číslo.

d) Za jméno chovného psa uvádějte g. l.

e) Za jméno chovné feny uvádějte zařaze-
ní do g. l.

f) Za jméno chovné feny 

- otec matky

- otec báby

- otec prabáby - uvádějte vždy g. l.

g) V průkazu původu (kopii) feny vyznač-
te ve čtvrté generaci předků i u fen, do které 
g. l. jedinec patří.

h) Při vystavení doporučení ke krytí přid-
kládáte chovateli tiskopis „Přihláška k zápisu 
štěňat OK 1“ a hlášenku vrhu, kterou chova-
tel poradci chovu vrací v určeném termínu 
zpět.

12. Tato směrnice a statut pro poradce 
chovu platí na funkční období.

Bylo projednáno a schváleno na konfe-
renci KCHNKO 1996, 1999 a 2003.

Adresy předsedů poboček
KCHNKO

Poděbrady
Kašík Vlastimil Kundratice 23 281 26 Týnec n. L.

Jihočeská
Brožek Stanislav Na potoce 277/I. 391 81 Veselí n. Luž.

Západočeská
Fiala Josef Kozolupy 206 330 32 Kozolupy

Severočeská
Bláha Karel Školní 334 471 23 Zákupy

Východočeská
Stierand Josef Kramolna 131 547 01 Náchod

Jihomoravská
Bébar Ivo Křižanovice u Buč. 32 683 57 Křižanovice u B.

Severomoravská
Tašek Bohumil Mírová 1017 735 81 Bohumín

Adresář poradců chovu
a jejich zstupců

Hlavní poradce
Tašek Bohumil Mírová 1017 735 81 Bohumín
 Tel.: 603 769 559
Novák Bohumil Bečváry 173 281 43 Bečváry
 Tel.: 321 796 383

Poděbrady
Novák Josef Křičkova 1368 280 00 Kolín 5
 Tel.: 321 720 503
Novák Bohumil Bečváry 173 281 43 Bečváry
 Tel.: 321 796 383

Jihočeská
MVDr. Trpák Jar. Hálkova 16 370 04 Č. Budějovice
Dvořák Václav Mažice 3 391 91 Borkovice

Západočeská
Krystl Jaroslav Radčice 133 322 00 Plzeň
 Tel.: 377 822 586
Koldinský Václav V úvoze 343 331 51 Kaznějov
 Tel.: 373 332 859

Severočeská
Malý Přemysl Na Hágu 235 464 01 Frýdlant v Č.
 Tel.: 606 469 089, 482 311 591
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32 Bílý Kostel
 Tel.: 607 121 825, 485 143 008

Východočeská
Knytl Lubomír Slatina 88 566 01 Vysoké Mýto
 Tel.: 724 264 755, 465 424 015
Kaplan František Lipec 23 530 02 Pardubice
 Tel.:728 681 305, 466 950 493

Jihomoravská
MVDr. Šrámek Č., CSc.    Údolní 1 691 72 Klobouky
 Tel.: 777 944 933, 519 419 824
Ing. Oliva Pavel Větrná 79 671 72 Miroslav
 Tel.: 603 117 573, 515 333 916

Severomoravská
Ing. Klement L. Za parkem 1009 751 31 Lipník n. B.
 Tel.: 581 773 027
Müller Luděk Šilheřovice 11 747 15 Šilheřovice
 Tel.: 595 051 115

foto David Vaca
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Psi - mezitřída
Remo ze Štípek  O: Atos ze Štípek 
Nar.: 24. 6. 2001 M: Enny ze Štípek
V1., CAC, CACIB, BOB Maj.: Jaroslav Sajbot

Psi – třída otevřená
Frey od Mohelského mlýna O: Kazan ze Zlatkovské nivy
Nar.: 26. 3. 2001 M: Cita ze Záhumení
V1., Res. CACIB Maj.: Miloš Nováček
Or ze Stípek O: Atos ze Štípek
Nar.: 26. 7. 2000 M: Cessy ze Štípek
V2. Maj.: MUDr. Pavel Pilař

Psi - třída pracovní
Brit z Kolšova O: Iris z Klokočky
Nar.: 29.12.2000 M: Pera z Kolšova
D Maj.: Jaroslav Smrčka
Ich. Profi Pig Pen Rapa – Nui O: Ich. Lord Tergy
Nar.: 5. 7. 2000 M: Ich. Rena z Vtelenských polí
V1., CAC Maj.: B. a J. Budkovi

Mezinárodní výstava psů
Brno, 8. února 2003
Výsledky mezinárodní výstavy psů, která se konala v Brně, 8. února 2003. Posuzoval rozhodčí Jiří Hlouch.

Feny - třída mladých
Arina Špalíček O: Kazan ze Zlatkovské nivy
Nar.: 3. 12. 2001 M: Magda Tišnov
VD Maj.: Oldřich Kudlička

Feny - třída otevřená
Bára od Vojkovského hájku O: Endy Tišnov
Nar.: 15. 6. 2001 M: Cety z Koroptvárny
VD Maj.: Jaroslav Malý
Barri ze Slavíče O: Salto v. Lingenauer Holz
Nar.: 20. 5. 2000 M: Bora Hluzovská skála
VD Maj.: Anna Švarcová
Hera z Dvorského Sokoláku O: Aris z Dlouhého
Nar.: 12. 8. 1998 M: Asta z Hroudova dvora
VD Maj.: Ladislav Šedivý
Katka Tišnov O: Art z Koroptvárny
Nar: 4. 4.1999 M: Flora Tišnov
V1., CAC, CACIB Maj.: Vlastimil Tlustý
Tina Javořice O: Erik z Ficáku
Nar.: 22. 9. 2001 M: Otka Javořice
V2., Res. CAC, CACIB Maj.: Jan Šmikmátor

VIII. Národní výstava psů
Ostrava, 15. - 16. března 2003
Výsledky VIII. národní výstavy psů, která se konala v Ostravě ve dnech 15. - 16. března. Posuzoval ing. Václav Vlasák.

Psi - třída mladých
Ben z Gliwitzkého chovu O: Charik z Chotíkova
Nar.: 30. 4. 2002  M: Ajda z Lazeckých výhonů
VD Maj.: Jiří Kelar, Hlučín
Bor z Gliwitzkého chovu O: Charik z Chotíkova
Nar.: 30. 4. 2002 M: Ajda z Lazeckých výhonů
VD Maj.: Tomáš Matýsek, Hlučín
Erik Akcezal O: Lord Tergy
Nar.: 25. 3. 2002 M: Dita Aruzam
nedostavil se Maj.: Jiří Vilkus, Ludgeřovice
Toro ze Štípek O: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24. 12. 2001 M: Hera ze Štípek
VD Maj.:Luděk Müller, Šilheřovice
Trix ze Štípek O: Lord Tergy
Nar.: 24. 12. 2001 M: Dita Aruzam
V, CAJC Maj.: M. Rymerová, Darkovičky
Psi - třída otevřená
Idol z Czarnego Dworu O: Malomközi Rikk
Nar.: 2. 10. 2000 M: Tajga z Czarnego Dworu
V, CAC, NÁR. VÍTĚZ, BOB Maj.: Luděk Müller, Šilheřovice
Psi třída pracovní
Ogar ze Štípek O: Atos ze Štípek 
Nar.: 26.07.2000  M: Cessy ze Štípek
VD Maj.: Pavel Štalmach, Zádveřice
Orgo ze Štípek O: Atos ze Štípek 
Nar.: 26.07.2000  M: Cessy ze Štípek
V Maj.: Josef Žákovský, Lukov
Tom z Klokočky O: Mrak z Klokočky
Nar.: 4. 2. 2001 M: Ajda z Klokočky
VD Maj.: Břetislav Kubík, Hranice
Feny třída mladých
Bára z Gliwitzkého chovu O: Charik z Chotíkova
Nar.: 30. 4. 2002 M: Ajda z Lazeckých výhonů
nedostavila se Maj.: Petr Gliwitzký, Hlučín

Bona z Gliwitzkého chovu O: Charik z Chotíkova
Nar.: 30. 4. 2002 M: Ajda z Lazeckých výhonů
VD Maj.: Josef Fojtík, Hlučín
Trinie ze Štípek O: Nord z Vtelenských polí
Nar.: 24. 12. 2001 M: Hera ze Štípek
V, CAJC Maj.: Jiří Holáň, Šilheřovice
Feny - mezitřída
Cilka od Mileho O: Chary z Plentova dvora
Nar.: 5. 5. 2001 M: Haidy z Kocmánku
nedostavila se Maj.: Petra Bergrová, Příbor
Rayen ze Štípek O: Atos ze Štípek
Nar.: 24. 6. 2001 M: Envy ze Štípek
V, CAC Maj.: Pavel Gurecký, Lískovec
Feny třída otevřená
Besi ze Stěborského háje O: Aris Akcezal
Nar.: 14. 1. 2001 M: Alda ze Stěborského háje
VD Maj.: Ladislav Nikel, Tísek
Poly ze Štípek O: Aris Akcezal
Nar.: 19. 6. 2001 M: Cira ze Štípek
V, CAC, NÁR. VÍTĚZ Maj.: Luděk Müller, Šilheřovice
Feny - třída pracovní
Borka z Trávník-Jarošov O: Aris Akcezal
Nar.: 25. 3. 2001 M: Ajda z Barunčiny zahrádky
V Maj.: Karel Bureš, U. Hradiště
Katrin ze Štípek O: Ajax z Dukovanského havranu
Nar.: 13. 7. 1999 M: Erry ze Štípek
V Maj.: Vilém Žúrek, Ostrava
Pet ze Štípek O: Aris Akcezal
Nar.: 19. 6. 2001 M: Cira ze Štípek
V, CAC Maj.: M. Rymerová, Darkovičky
Feny - třída vítězů
Dorka Malomközi O: Foks
Nar.: 28. 3. 2001 M: Malomközi Sába
V, CAC Maj.: T. Haft, E. Madziová, Jistebník
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Oblatní výstava psů
Žďár nad Sázavou, 10. května 2003
Výsledky Oblastní výstavy psů, která se konala ve Žďáře nad Sázavou dne 10. května 2003. Posuzoval pan Jiří Hlouch.

Psi – třída mladých
Ajax Z Uherských strání O: Unkas z Bilice
Nar.: 9. 6. 2002 M: Ira z Kocánku
D Maj.: Švadlenka Marcel
Alan z Únanovského lomu O: Chvat z Vrbovy bažantnice
Nar.: 7. 8. 2002 M: Chyra z Ficáku
VD Maj.: Kačenka Josef
Art z Krutého lesa O: Fero z Očkovskej doliny
Nar.: 25. 1. 2002 M: Silva z Krutého Lesa
V, CAJC Maj.: Kulhánek Martin
Mrak z Prosečské vrchoviny O: Or Afoli

Nar.: 20. 3. 2002 M: Kety z Prosečské vrchoviny
V Maj.: Melmuka Zbyněk
Psi – třída otevřená
Cid od Borové skalky O: York v. Thayaholz
Nar.: 17. 5. 2000 M: Bela od Roketnice
D Maj.: Jedlička Kamil
Psi – třída pracovní
Max ze Žárského dvorce O: Brit ze Sokolského sadu
Nar.: 22. 1. 2001 M: Kora ze Žárského dvorce
Nestandardní výška Maj.: Ing. Pláteník J.

Feny – třída mladých
Frita od Ladenského lesa O: Endy Tišnov
Nar.: 20. 4. 2002 M: Dora od Ladenského lesa
VD Maj.: Bartolšic Josef
Šejny Kořenice O: Gron Kořenice
Nar.: 29. 6. 2002 M: Heda Kořenice
Nedostavil se Maj.: Šťáva Josef
Ulma Afoli O: Gron Kořenice
Nar.: 18. 4. 2002 M: Rena Afoli
Nestandardní výška Maj.: Knaus Ladislav
Feny – mezitřída
Hera od Mohelského mlýna O: Edy z Polánského revíru
Nar.: 2. 1. 2002 M: Cita ze Záhumení
V Maj.: Husák Miloslav
Nela ze Žárského dvorce O: Endy Tišnov
Nar.: 24. 5. 2002 M: Luna ze Žárského dvorce
D Maj.: Koňaříková Soňa
Feny – třída otevřená
Asta z Krutého lesa O: Fero z Očkovskej doliny
Nar.: 25. 1. 2002 M: Silva z Krutého lesa
V, CAC, Kl. vítěz Maj.: Neugebauer Jaroslav
Asta z Kunvaldských končin O: Edy z Polanského revíru
Nar.: 4. 6. 2000 M: Cilka z Vítova dvora
VD Maj.: Kadlčík Michal

Brisa ze Soldátovy Hvězdy O: Alan z Ptýrovských luk
Nar.: 27. 11. 2000 M: Mery z Klobouk u Brna
D Maj.: Prát Pavel
Cassy ze Štajdlova O: Dasty Tišnov
Nar.: 10. 6. 2001 M: Dona z Doubkova dvora
V Maj.: Medvík Dalibor
Dixi od Borové skalky O: Dasty Tišnov
Nar.: 17. 5. 2001 M: Ajka od Borové skalky
VD Maj.: Cedidla Radek
Dixi z Jeklíku O: Rambo z Vápenek
Nar.: 26. 4. 2001 M: Ufa z Jeklíku
V Maj.: Kizek Štefan
Faby z Mohelského mlýna O: Kazan ze Zlatkovské nivy
Nar.: 26. 3. 2001 M: Cita ze Záhumení
VD Maj.: Tomaštík Vlatimil
Faty od Velkého Besta O: Bojar Tišnov
Nar.: 26. 8. 2001 M: Bona od Mazurů
VD Maj.: Bejšovec Stanislav
Fela od Velkého Besta O: Bojar Tišnov
Nar.: 26. 8. 2001 M: Bona od Mazurů
VD Maj.: Bejšovec Stanislav
Ina od Říčky Volyňky O: Hektor od Nezdického potoka
Nar.: 25. 4. 2001 M: Dita od Borovanské tůně
VD Maj.: Ing. Mátl Josef
Juka z Mělčanské doliny O: Oro Šípová
Nar.: 21. 6. 1996 M: Ema z Mělčanské doliny
VD Maj.: Keclík Miloš
Kari z Lučovic O: Joky Kordovina
Nar.: 20. 4. 2001 M: Bona z Liščína
V Maj.: Stříbrný Dušan
Panda ze Zlatkovské Nivy O: Art z Koroptvárny
Nar.: 7. 3. 2001 M: Hela ze Zlatkovské nivy
D Maj.: Kubík Vladimír

Sava z Klokočky O: Ajax z Klokočky
Nar.: 1. 2. 2001 M: Majka z Klokočky
Neoceněna Maj.: Hartman Miroslav
Feny – třída pracovní
Fany z Mohelského mlýna O: Kazan ze Zlatkovské nivy
Nar.: 26. 3. 2001 M: Cita ze Záhumení
V2. Maj.: Šmída Jaroslav
Nola ze Žárského dvorce O: Endy Tišnov
Nar.: 24. 5. 2001 M: Luna ze Žárského dvorce
V1. Maj.: Žárský Bohumil
Toska Javořice O: Erik z Ficáku
Nar.: 22. 9. 2001 M: Otka Javořice
V3. Maj.: Filla Zdeněk

21. ročník Mezinárodních zkoušek NKO

Tato významná akce se bude konat ve dnech 
11. - 14. září 2003 v Porýní v oblasti mezi 
Kolínem nad Rýnem a Cáchami. 
Sraz účastníků je na hradě Berghausen, kde 
proběhne zahajovací ceremoniál a výstava.

Startovné: 130,- EUR
Podrobné propozice zašle Světový klub na 
požádání zájemců.

IKP 2003
porovnávacích zkoušek 
mezi Rakouským klubem 
NKO a Jihomoravskou 
pobočkou KCHNKO

Termín konání: 30. srpna 2003
Místo konání: Gross Incersdorf 
(5 km od Zistersdorfu)
Informace: Ivo Bébar, 
Křižanovice u Bučovic 32,  
683 57. Tel.: 517 379 713

Foto David VacaFoto David Vaca
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Program:
Pátek 26. září 2003 
12.00 - 14.00  Příjezd účastníků do Kutné Hory 

a jejich ubytování v hotelu Mědínek
16.00  Průvod účastníků MKP do Vlašské-

ho dvora
16.25 - 17.15 Slavnostní zahájení MKP a losování
18.00  Koncert trubačů OMS Přerov v kos-

tele sv. Jana Nepomuckého

Sobota 27. září 2003 
8.00  Pracovní zahájení MKP na zámku 

Kačina
20.00 - 24.00  Společenské setkání s hudbou 

pro účastníky memoriálu v Lorci

Neděle 28. září 2003
7.30  Pracovní zahájení na zámku Kačina
17.30 - 19.00  Slavnostní vyhlášení výsledků MKP 

v Lorci

Jednotlivé polní, vodní a lesní disciplíny budou 
umístěny v blízkém okolí zámku Kačina. 

 
Memoriálu
Karla
Podhajského

pořádá OMS Kutná Hora 
ve dnech 26. - 28. 9. 2003

Foto Ondřej Kozub

Letošní výstava byla zají-
mavá po všech stránkách. 
Na každém kroku byli mys-

livci se svými čtyřnohými mi-
láčky. Mě mimo jiné zaujaly ex-

pozice jednotlivých chovatelských 
klubů loveckých plemen. Byl mezi 

nimi i stánek Deutsch Kurzhaar Ver-
band, Klub Bayern. Velice mě to potěši-
lo. U stánku podávali informace 
o chovu NKO, možnosti členství v klu-
bu apod. Také ohrádka se štěňaty při-
tahovala pozornost, zejména malých 
návštěvníků. Pro zájemce měli na stán-
ku připravené letáky a starší čísla klu-

Ing. Ondřej Kozub

Jagen und Fischen 2003
11. mezinárodní výstava 

pro myslivce, rybáře 

a sportovní střelce 

v Mnichově

9. dubna 2003 se na pět dní otevřely 
brány mnichovského výstaviště, aby přiví-
taly myslivce z celé střední Evropy.

bového Kurzhaar Blätter. V sousední 
hale probíhal doprovodný program. 
Také pro kynology a přátele loveckých 
plemen. Na pódiu se představovala po-
stupně jednotlivá plemena. NKO jako 
národní plemeno bylo představeno 
mezi prvními. Před diváky se ukázalo 
postupně několik psů různého věku, ale 
také štěňata. Přitom moderátor podal 
hodně informací o plemeni a jeho cho-
vu, přednostech i loveckých vlastnos-
tech. To se u nás na výstavách opravdu 
nevidí. Pokud budete mít v příštích le-
tech možnost podívat se na tuto výsta-
vu, neváhejte.

Pódium, na kterém probíhalo předvádění plemen loveckých psů. Stánek bavorského Kurzhaar-Klubu.
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Sraz účastníků je v pátek 12. 9. 2003 do 16.00 
hod. v Kulturním domě Stříbro. Slavnostní zahájení 
se uskuteční v sobotu 13. 9. 2003 v 8.00 hod. na ná-
městí ve Stříbře.

Startovné je stanoveno ve výši 1000 ,- Kč pro 
vůdce z ČR, zahraniční účastníci zaplatí 50,- EU.

Přihlášky
Na soutěž zasílejte doporučeně na adresu výcvikáře 
klubu do 15. srpna 2003.

Musil Josef
výcvikář KCHNKO Praha
Družstevní 1237
396 01 Humpolec
Tel.: 565 534 274

Ubytování
Pro vedoucí psů a rozhodčí je zajištěno. Ostatní 

Letošní již 56. ročník naší vrcholné 
mezinárodní klubové akce pořádá 
Západočeská pobočka ve spoluprá-
ci s OMS Tachov v soukromé honitbě 
Těchlovice pana Josefa Plzáka, člena 
ZČ pobočky.2003

Pozvání na 

 Memoriál
  Františka    

   Vojtěcha 
12. - 13. září 2003

účastníci si mohou ubytování objednat doporučeně 
na adrese:

Plzák  Josef
Dukelská ul. – Farma
349 01 Stříbro
Tel.: 374 623 444, 602 418 605

Termín uzávěrky na ubytování: 31. 8. 2003.

Žádáme případné sponzory z řad členů a přízniv-
ců NKO a KCHNKO Praha, aby finanční částky za-
sílali na konto MFV, které bylo zřízeno u ČSOB, 
pobočka Stříbro.

 
č. účtu : 182 936 415 / 0300.

Věcné dary přijímají členové výboru ZČ pobočky. 
Děkujeme předem za jakoukoliv pomoc při zajišťo-
vání této vrcholné kynologické akce.

Na MFV srdečně zveme všechny přátele lovec-
kých psů, zvláště NKO.

Mastný Karel
pořadatel MFV

Vítěz získává titul:
,,Všestranný vítěz NKO ČR – MFV“

Radnice ve Stříbře.

Město Stříbro, dějiště 56. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha. 
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1. Komárek Vilém Nový Šaldorf JM
2. Jarolím Josef ml. Stará Boleslav  PO
3. Vašírovská Barbora Ústí nad Labem SČ
4. Soukup Jaroslav Chlum VČ
5. Matýsek Tomáš Hlučín SM
6. Patti Pavel Dolní Studánky SM
7. Opavský Petr Petrov u Hodon. JM
8. Sázel František Hruška JM
9. Pospíšil Jaroslav Vrbátky JM
10. Nikel Ladislav Tísek SM
11. Trtek Vlastimil Hoštáky JM
12. Kudlička Oldřich Křižanovice. u Vyšk. JM
13. Vlachová Jana Brno JM
14. Hartman Miroslav Střihov PO
15. Loufek Radek Velká Čermná nad Or.  VČ
16. Kočica Robert Bánov JM
17. Přibylová Jitka Dolní Radechová VČ
18. Mlčák Martin Kvasice JM
19. Černý Stanislav Libušín PO
20. Žůrek Vilém Ostrava SM
21. Jandík Miroslav Zdice ZČ
22. Dío František Manětín ZČ
23. Pivoňka Ivan Rataje nad Sázavou PO
24. Viniarský Michal Přelouč VČ
25. Kodym Jakub Praha VČ
26. Bártl Zdeněk Kosmonosy PO
27. Němec Václav Hraběšín PO
28. Čebiš Zdeněk Pečky PO
29. Hajduček Jiří Ostrava SM
30. Plzák Josef Plzeň ZČ
31. Divišek Tomáš Chlumec nad Cidl. VČ
32. Novotný Bohuslav Velmovice JČ
33. Ing. Herman Miroslav Brno JM
34. Novotný Martin Velmovice JČ
35. Vomela Miroslav Polná JM
36. Domanský Vladimír Syrovín JM
37. Pazák Daniel Rakovník PO

38. Doupovec Stanislav Nemochovice JM
39. Švarcová Anna Hranice na Mor. SM
40. Grimm Karel Brno JM
41. Langr Jan Česká Rybná VČ
42. Bernhard Karel Heřmanova Huť ZČ
43. Hauer Petr Koryta ZČ
44. Sršeň Marek Příbram JČ
45. Procházka Stanislav Horní Bělá ZČ
46. Janíček Ladislav Přibice JM
47. Svoboda Lubomír Horní Kounice JM
48. Ing. Vesecký Jiří Kosořice PO
49. Fridel Ladislav Rokycany ZČ
50. Krutina Tomáš Tachov ZČ
51. Andres Vladimír Praha PO
52. Vetýška Jaroslav Veselí nad Lužnicí JČ
53. Pavelka Vladimír Rakovice JČ
54. Kocourek Jan Kašina Hora JČ
55. Jakeš František Klokočí SM
56. Nepustilová Lenka Senice na Hané SM
57. Ryšavý Petr Strukov SM
58. Jančík Jiří Dřevohostice SM
59. Kadlčík Jindřich Prostějov JM
60. Serafinová Lenka Frýdek - Místek SM
61. Fajt Dalibor Prostějov JM
62. Ječmínek Alois Žešov JM
63. Holík Jiří Ctidružice JM
64. Kunc Zdeněk Čehovice JM
65. Ing. Umýsa Miroslav Oldřichovice JM
66. Štádler Zdeněk Ondřejov PO
67. Vyoral Josef Mirotice JČ
68. Polanský Zdeněk Stříbro ZČ
69. Válková Naďa Velké Losiny SM
70. Klubal Karel Brno JM 

Noví členové KCHNKO
od 1. 6. 2002 – 30. 4. 2003

Nárůst členské základny KCHNKO PRAHA podle poboček :
Poděbradská 11 členů Severomoravská 12 členů
Západočeská 9 členů Jihomoravská 23 členů
Jihočeská 7 členů Východočeská 7 členů
Severočeská 1 člen Celkem 70 členů

Vítáme všechny v našem chovatelském klubu. Přejeme Vám 
mnoho krásných chvil s NKO a přáteli v KCHNKO Praha. 

Mastný Karel, matrikář klubu
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90 let
Landovská Ludmila (Velká Chuchle, SČ), 

85 let
Staněk Václav (Švihov, ZČ),

80 let
Volín Karel (Stará Obora, PO), Plášil Václav (Voděrady, VČ), 
Mazura František (Chotěboř, VČ), Skupien Vlastimil (Hlučín, 
SM)

75 let
Likeš Miroslav (Zahrádky, SČ), Hasta Vladimír (Strážnice, 
JM),

70 let
Čebiš Zdeněk (Pečky, PO), Svoboda Ladislav (Benátky 
nad Jizerou, PO), Marchal Václav (Todně, JČ), Strnad Rudolf 
(České Budějovice, JČ), Bičiště Antonín (Kopidlno, VČ), 
Plášil Milan (Hořiněves, VČ), Sommer Emil (Javorníce, VČ), 
Cibulka Václav (Chrudim, VČ), MVDr. Klimeš Alois (Ústí 
nad Orlicí, VČ), Lněnička Josef (Vysoké Mýto, VČ), Vacek 
Ludvík (Vamberk, VČ), Kaa Josef (Zboží, VČ), Marek 
Jaroslav (Brno, JM), Straka Jiří (Ostopovice, JM), Beker 
Vítězslav (Lysůvky, SM), Věntus Josef (Opava, SM), Klaus 
Karel (Střelice, SM)

65 let
Macháček Jiří (Libice, PO), Paseka Antonín (Praha, PO), 
Kubát Antonín (Kolín, PO), Potměšil Zdeněk (Klučov, 
PO), Křemen František (Žirovice, ZČ), Šubrt Josef (České 
Budějovice, JČ), Bělohlav Luděk (Plechovice, JČ), Bláha Karel 
(Velenice, SČ), Voldhejn Jiří (Náchod, VČ), Kopic Miroslav 
(Havlíčkův Brod, VČ), Kašík Jaroslav (Pavlovice u Přerova, 
SM)

60 let
Čejda Jaroslav (Nový Knín, PO), Hanousek František 
(Hradišťko, PO), Fiala Josef (Kozolupy, ZČ), Černý Václav 
(Přeštice, ZČ), Ing. Prázdný Petr (České Budějovice, JČ), 
Mgr. Pechek Bohumír (Radinov, JČ), Skála Jaroslav (Počátky, 
JČ), Soukup Jaroslav (Modlany, SČ), Peřina Jaromír (Kopidlno, 
VČ), Veselý František (Bukovina, VČ), Kulhánek Milan 

Životní jubilea našich členů
v letošním roce

(Vysoké Mýto, VČ), MVDr. Šeda Josef (Vysoké Mýto, VČ), 
Kořínek Josef (Lipnice nad Sázavou, VČ), MVDr. Šerá Marie 
(Ivančice, JM), Šeděnka Milan (Ostrava, SM), Škuta Karel 
(Dobratice, SM), Halouska Josef (Křelov, SM),

55 let
Černý Stanislav (Libušín, PO), Poděbradský Josef (Úvaly, PO), 
Malý Josef (Kolín, PO), Beran Ladislav (Kutná Hora, PO), 
Brzák Josef (Mcely, PO), Krištof František (Oskořínek, PO), 
Zdražil Vlastimil (Doubrava, PO), Stouhal Jaromír (Nová 
Včelnice, JČ), Veverka Jiří (Dačice, JČ), Diba Milan (Záboří, 
JČ), Ing. Váhala Antonín (Blatná, JČ), Nývlt Oldřich (Dolní 
Přim, VČ), Remsa Petr (Starý Bydžov, VČ), Kaplan František 
(Lipec, VČ), Kolář Václav (Brandýs nad Orlicí, VČ), Neuwirth 
Václav (Perknov, VČ), Vomela Miroslav (Polná, JM), Orel Josef 
(Šlapanice, JM ), Bureš Karel (Jarošov, JM), MVDr. Šrámek 
Čestmír (Klobouky u Brna, JM), Valas Miroslav (Luby, SM), 
Hanke Karel (Bílovec, SM ), Policar Václav (Poddubí, SM), 
Jakeš František (Klokočí, SM), Nepustil Vladimír (Senice 
na Hané, SM), Sušeň Jan (Šunvald, SM)

50 let
Jarolím Josef (Stará Boleslav, PO), Plaček Oldřich (Zibohlavy, 
PO), Kout Josef (Malín, PO), Dío František (Manětín, 
ZČ), Krejčí Karel (Toužim, ZČ), Šubr František (Klenov, JČ), 
Vejmělek Miroslav (Řečice, JČ), Brožek Stanislav (Veselí nad 
Lužnicí, JČ), Hruška Jaroslav (Z. Lhota, JČ), Věchet Jindřich 
(Mylkovice, JČ), Bažant Václav (Duchcov, SČ ), Havel Josef 
(Liberec, SČ ), Chejn František (Mníšek, SČ), Skrbek František 
(Popovice, VČ), Rejchrt Josef (Mokré, VČ), Duška Jiří (Škudly, 
VČ ), Kunart Václav (Újezd, VČ), Dvořák Josef (Holetín, VČ), 
Němeček Břetislav (Velká Jesenice, VČ), Přibylová Jitka (Velká 
Radechová, VČ), Brunclík Zdeněk (Slatina, VČ), Březina 
Jaroslav (Skalice, JM), Lukeš František (Pohořelice, JM), Hasta 
Radomír (Strážnice, JM), Ing. Mazal Jaromír (Alojzov, JM), 
Volný Petr (Fryčovice, SM), Pastorek Jaroslav (Jindřichov, 
SM), Šin Karel (Újezd u Uničova, SM), Polišenský Josef 
(Rokytnice, SM)

Všem jmenovaným jubilantům přejeme do 
dalších let pevné zdraví a hodně úspěchů v chovu 
a výcviku NKO. 

Výbor KCHNKO PRAHA

Foto Ondřej Kozub
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