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Vážení členové KCHNKO,

jsme příznivci jednoho plemena psů a už jsme si zvykli, 
že máme sice všichni stejný zájem, ale tři kluby, které nás 
sdružují. Všichni víme, že tato skutečnost neprospěla psům 
a o nějaké komunikaci či dokonce spolupráci nemohla být 
zpočátku ani řeč.Dnes vedle sebe stojí tři suverénní a eko-
nomicky silné subjekty chovatelů KO.Postupně získanými 
zkušenostmi doma i v cizině a snad i částečnou obměnou lidí 

ve vedení klubů se dá konečně říci RADUJME SE., protože vstřícné kroky jednotli-
vých klubů jsou začátkem ochoty spolupracovat ve prospěch NKO , o kterého nám 
všem jde. Všechny tři kluby uznávají zbarvení dané standardem , to znamená i 
černé. Je možné vícečlenství v ostatních klubech, což není důvodem k radosti z fi-
nančních důvodů, ale pokud někdo chce mít přehled o činnosti i u kolegů, nic jiné-
ho mu nezbývá. První schůzka hlavních poradců chovu všech tří klubů naznačila 
ochotu a hlavně zájem spolupracovat na úseku chovu, výcviku a reprezentace v za-
hraničí. Reakce našich členů na výročních schůzích poboček , že je nutné aktuali-
zovat chovné podmínky, byla kladně přijata i u poradců chovu v klubu Jizerní Vtel-
no a Brno. Po vzájemné diskusi byly navrženy úpravy ,které budou po projednání 
v chovatelské komisi a posléze i ve výboru KCHNKO dány vám členské základně 
k vyjádření. Věřím, že po diskusi s poradcem chovu v jednotlivých pobočkách by 
mohly upravené chovné podmínky platit od l. l. 2009.

Žádný klub nechce bránit v účasti na zkouškách a výstavách členům ostatních 
klubů, pokud nebude naplněna možná kapacita jeho vlastními členy. Rovněž sho-
da v pravidlech k sestavení čtyřčlenného družstva k reprezentaci ČR na Dunaj-
ském poháru je prvním krokem zahájené spolupráce mezi jednotlivými kluby.

 Přeji vám všem pevné zdraví a potěšení z chovu a výcviku NKO.

 MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
 hlavní poradce chovu
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Vážení chovatelé a přátelé 
německých krátkosrstých ohařů

Dne 17. března 2007 se konala v Hav-
líčkově Brodě konference Klubu chovate-
lů německých krátkosrstých ohařů Pra-
ha. Na této konferenci byla zhodnocena 
práce vykonaná v uplynulém čtyřletém 
období, volba výboru klubu pro další 
volební období a stanoveny úkoly a cíle, 
které by měly přispět k ještě vyšší úrovni 
chovu a výcviku německých krátkosrs-
tých ohařů a k stálému zvyšování popu-
larizace našeho klubu a tohoto plemene.

Konference byla velmi dobře připra-
vena a k její dobré úrovni a přátelské 
atmosféře přispěli svými převážně opti-
misticky hodnotícími zprávami funkci-
onáři výboru klubu, diskutující delegáti, 
kandidáti a hosté konference.

Celková činnost našeho klubu za uply-
nulé volební období byla hodnocena 
kladně, na čemž mají nemalou zásluhu  
i naši chovatelé a další členové klubu.

Výbor klubu se pravidelně scházel ke 
svým jednáním a pracoval jako dobře 
fungující kolektiv lidí zvolených do svých 
funkcí. Práce výboru klubu byla různoro-
dá a mnohdy i obsahově a časově nároč-
ná. Výbor se podílel mimo jiné na přípra-
vě klubových akcí, klubového Zpravodaje, 
na zpracování připomínek k novým zku- 
šebním řádům a na uvedení klubových 
předpisů do souladu s předpisy ČMKU 
a ostatních orgánů. Zástupci výboru se 
zúčastnili jednání světové organizace 
NKO i jednání vrcholných mysliveckých 
(ČMMJ) a kynologických organizací 
(ČMKU a ČMKJ) v České republice. Po-
drobně zhodnotil práci jednotlivých členů 
výboru ve své zprávě předseda dozorčí 
rady pan Kratochvíl (zpráva DR je na ji-
ném místě Zpravodaje).

V roce 2006 oslavil KCHNKO Praha 
75. výročí svého založení. Mnoho dobré 
práce vykonané za tři čtvrtě století v cho-
vu a výcviku NKO, by mělo být zavazují-
cí a pro současnou i budoucí generaci tak 
hlavním cílem úspěšně navázat na práci 
zakladatelů klubu a jejich následníků  
a cílevědomě rozvíjet toto plemeno.

Za čtyřleté období bylo uspořádáno 
6 memoriálů – 4x MFV, 2x MJS a čtyři 
klubové výstavy. Všechny tyto akce byly 
uspořádány po stránce organizační na 
výborné úrovni, za což patří poděkování 
všem pořádajícím pobočkám klubu.  
O memoriály i klubové výstavy je veliký 
zájem z řad našich členů i zahraničních 
účastníků. Tyto vrcholné přehlídky NKO 
jsou tou nejlepší propagací plemene i 
chovu v našem klubu. Kladně lze hodno-

tit i účast a úspěchy našich psů a vůdců 
na vrcholných kynologických akcích, a to 
MRK a MKP.

Na konferenci byl zvolen nový výbor 
klubu. K zásadní změně došlo ve funkci 
hlavního poradce chovu, kdy pana Taška 
nahradil pan MVDr. Šrámek, CSc. No-
vým členem výboru klubu je pan Volný. 
Ostatní funkce ve výboru klubu obhájili 
dosavadní členové výboru.

Předsedou dozorčí rady byl na kon-
ferenci zvolen pan Nehyba a předsedou 
kárné komise pan Žižka. Úkolem nové-
ho výboru klubu bude navázat na svoji 
předchozí práci, na vše úspěšné co bylo 
vykonáno za uplynulé období a dále se 
podílet na zušlechťování chovu NKO  
a reprezentaci našeho klubu v České re-
publice i v zahraničí.

Z jednání většiny výročních členských 
schůzí poboček byl dán podnět k jedná-
ní konference a to na zvýšení členských 
příspěvků. Toto bylo schváleno a od roku 
2008 bude členský příspěvek 250,- Kč. 
Ostatní poplatky, které se dotýkají hlavně 
chovatelů, byly ponechány ve stejné výši 
jako doposud.

Dále, jak vyplývá z usnesení konfe-
rence, došlo k úpravě stanov a zápisního 
řádu KCHNKO Praha. Podstatná změna 
nastala ve vztahu k členství v klubu. Ze 
stanov byl vypuštěn odstavec, ve kterém 
bylo uvedeno, že „Členem KCHNKO 
nemůže být občan, který je již členem 
jiného klubu zabývajícího se chovem 
plemene NKO na území ČR“. Společně 
s tímto došlo i k úpravě zápisního řádu 
KCHNKO Praha, kde se uvádí, že  „Cho-
vatel NKO může chovat toto plemeno, 
tj. zapisovat vrhy a registrovat chovné 
jedince pouze v jednom klubu, pokud je 
více chovatelských klubů pro plemeno 
NKO“, což odpovídá i příslušnému usta-
novení zápisního řádu ČMKU.  

Chovatelské radě bylo uloženo zpraco-
vat koncepci chovu pro další období  
s ohledem na výběr jedinců do chovu  
a podmínky chovnosti. Podnět k tomuto 
byl dán některými pobočkami klubu  
a při samotné diskusi na konferenci klu-
bu. Jak ze samotné diskuse vyplynulo 
nebude to úkol jednoduchý. Zejména se 
jednalo o vhodnější způsob provádění 
výběru do chovu na výstavách, zamě-
ření se na přísnější kontrolu vrozených 
vlastností ohařů při svodech, výstavách 
i zkouškách a o několik dalších návrhů 
více či méně zajímavých.

Jsem přesvědčen, že chovatelská rada 

složená z krajských poradců chovu a zá-
roveň i zkušených chovatelů rozumě do-
spěje při vypracování koncepce chovu  
k závěru, jakým způsobem do budoucna 
v oblasti chovu postupovat a nedopustí 
se zbytečných krátkodobých experimen-
tů, které by mohly chov a nebo zájem 
o chov poškodit. Nelze opomenout ani 
to, že návrh vypracovaný chovatelskou 
radou našeho klubu musí být projed-
nán a schválen společně se všemi kluby 
zabývajícími se chovem NKO na území 
republiky, jelikož podmínky pro zařazení 
do chovu musí být pro jedno plemeno 
stejné, jak ukládá zápisní řád ČMKU.

I v následujícím období bude činnost 
našeho klubu poměrně bohatá. Již  
2. června 2007 se konala klubová výstava 
v Humpolci. Memoriál Františka Voj-
těcha pořádá východočeská pobočka ve 
dnech 8. – 9. září 2007 v Novém Městě 
nad Metují. V letošním roce se nabízí 
také možnost účasti našich členů na me-
zinárodní soutěži německých krátkosrs-
tých ohařů IKP v Rakousku ve dnech  
21. – 23. září. Družstvo vybraných čtyř 
NKO ze všech klubů zabývajících se cho-
vem tohoto plemene, by mělo reprezen-
tovat  naši republiku na další mezinárod-
ní soutěži NKO,  Dunajském poháru ve 
dnech 5. – 7. října 2007 na Slovensku.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
za všechny členy našeho klubu těm funk-
cionářům, kteří ukončili svoji činnost ve 
výboru klubu. Všichni ve svém volném 
čase odvedli hodně práce ve prospěch 
klubu a německého krátkosrstého ohaře. 
Někteří z nich se podíleli na práci  výbo-
ru klubu několik let i několik funkčních 
období. Poděkování patří i členům klu-
bu, kteří výboru klubu a klubu samotné-
mu v uplynulém období v jeho činnosti 
pomáhali a věřím, že tomu bude i nadá-
le. Všem členům KCHNKO Praha přeji 
mnoho krásných zážitků a radosti při 
výcviku a chovu německého krátkosrsté-
ho ohaře.

Josef Novák, 
předseda KCHNKO Praha
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Vážení pánové, delegáti, kandidáti 
a hosté konference dovolte, abych Vás 
všechny co nejsrdečněji přivítal na 
jednání naší konference s přáním, aby 
toto jednání mělo hladký průběh v ka-
marádském duchu, se zřetelem na to, 
že nám všem jde jen o psy a hlavně o 
naše plemeno německého krátkosrsté-
ho ohaře.

Ve své zprávě se pokusím zhodnotit 
práci výboru klubu a činnost celého klu-
bu za celé období od poslední konferen-
ce, která se konala dne 15. března 2003  
v Havlíčkově Brodě.

V roce 2006 oslavil KCHNKO Praha 
75. výročí svého založení. Klub byl zalo-
žen při příležitosti mezinárodní výstavy 
psů v Pardubicích dne 7. června 1931, 
za účelem zvelebení chovu německého 
krátkosrstého ohaře po stránce chovatel-
ské i pracovní a vést cílevědomě rozvoj 
plemene. Tři čtvrtě století usilovné práce 
několika generací chovatelů, cvičitelů, 
funkcionářů klubu i řadových členů klu-
bu mělo jediný cíl, pokračovat v práci 
zakladatelů klubu Karla Podhajského, Ri-
charda Knolla, Františka Vojtěcha  
a dr. ing. Jindřicha Steinitze a dosáhnout 
vysokých kvalit v chovu německého 
krátkosrstého ohaře.

Během tohoto volebního období do-
šlo k několika událostem, které se nás 
bezprostředně dotýkají. Téměř všichni 
členové našeho klubu jsou členy ČMMJ 
a zřejmě se zájmem sledují dění v této 
myslivecké organizaci.V roce 2005 se ko-
nal III. Sjezd ČMMJ, na kterém byla zvo-
lena nová myslivecká rada ČMMJ v čele 
s předsedou ing. Palasem. Zároveň byla 
po sjezdu ČMMJ jmenována kynologic-
ká komise ČMMJ ve které je náš klub 
zastoupen panem Matějkou, Müllerem a 
Kratochvílem. V roce 2006 byly ČMMJ 
zpracovány a do praxe uvedeny nové 
zkušební řády pro lovecké psy. Na tvorbu 
zkušebních řádů reagoval i náš klub, kdy 
výbor klubu pověřil zkušené kynology 
pány Kratochvíla, Musila a B. Nováka 
zpracováním připomínek k návrhu zku-
šebních řádů. Koncem března letošního 
roku se koná IX. Valná hromada ČMKU, 
které se za náš klub zúčastní pan Krato-
chvíl a Jos. Novák. V této vrcholné kyno-
logické organizaci byla přijata zásada, že 
v jejím předsednictvu budou zastoupeny 
po třech členech jednotlivé skupiny psů 
tzn. plemena služební, lovecká a spole-

čenská. Za ČMKJ a lovecká plemena jsou 
jako kandidáti navrženi pánové Němec, 
Uchytil, Kašpar a ing. Kubeš. Do dozorčí 
rady ČMKU jsou ČMKJ navrženi jako 
kandidáti pánové mgr. Herian, Smékal  
a Jos. Novák.

Náš klub, jak jistě víte je členem svě-
tové organizace klubů NKO a zastupuje 
Českou republiku v této organizaci. Na 
území naší republiky je organizačně za-
členěn do ČMKJ, která zastřešuje přede-
vším kluby loveckých plemen. Jejím pro-
střednictvím je pak následně začleněn do 
ČMKU, která je řádným členem FCI.

KCHNKO Praha má 7 poboček a na 
počátku letošního roku měl 994 členů. 
Jako pozitivní můžeme hodnotit, že za 
několik posledních let se stav členské zá-
kladny ustálil a pohybuje se stále okolo 
1 000 členů, že je zajištěna stálá obměna 
a to zejména nově příchozími mladými 
členy.

Práce výboru KCHNKO Praha se bě-
hem volebního období řídila usnesením 
poslední konference, předpisy ČMKU, 
obecně závaznými právními akty a dále 
stanovami a dalšími předpisy našeho 
klubu. 

Výbor pracoval ve složení v jakém byl zvo-
len na předcházející konferenci klubu a to:
Předseda Josef Novák
Místopředseda Ivo Bébar
Hlavní poradce chovu Bohumil Tašek
Jednatel Josef Stierand
Ekonom Josef Koblasa
Matrikář Karel Mastný
Redaktor Ing. Ondřej Kozub
Výcvikář Josef Musil
Člen výboru Emil Grossman
Předseda dozorčí rady Václav Kratochvíl
Předseda kárné komise Stanislav Brožek

Výbor klubu se sešel ke svému jedná-
ní během uplynulého volebního období 
celkem 18krát a vždy v červnu každého 
roku společně s chovatelskou radou.  
O všech zásadních rozhodnutích výboru 
byla členská základna seznámena pro-
střednictvím klubového Zpravodaje a 
prostřednictvím předsedů jednotlivých 
poboček a krajských poradců chovu, kte-
ří dostávali zápis z každé výborové schů-
ze. Účast členů výboru na schůzích byla 
vcelku uspokojující. Všech schůzí výbo-
ru se zúčastnili panové Novák, Bébar, 
Koblasa a Musil.  Jedné schůze výboru se 
nezúčastnil pan Grossman, dvou schůzí 
pan Stierand, třech schůzí pánové Tašek, 

Mastný, ing. Kozub a Brožek. Větší ne-
přítomnost byla pouze u pana Kratochví-
la. Důvodem absencí byla většinou ne-
moc a osobní pracovní zaneprázdněnost 
členů výboru. 

Nyní asi očekáváte, že budu hodnotit 
práci jednotlivých členů výboru klubu, 
jak tomu bylo u mojich předchůdců na 
předešlých konferencích. Nechci ni-
jak toto hodnocení obcházet, ale podle 
mého názoru pracoval výbor klubu pře-
devším jako celek a dobře fungující ko-
lektiv lidí, kteří splnili základní předpo-
klady pro zvládnutí svěřené funkce, měli 
chuť pracovat a snášet příjemné i nepří-
jemné souvislosti vyplývající z poslání 
jejich funkce, což bylo velmi důležité. 

Dovolte mi, abych zhodnotil jednotlivé 
oblasti práce při činnosti klubu s vyzved-
nutím toho co se nám podařilo a to více, 
či méně.

Zásadní oblastí je chov. Celou tuto vý-
znamnou činnost našeho klubu zhodnotí 
ve svém vystoupení hlavní poradce cho-
vu pan Tašek. Já bych se pouze okrajově 
dotkl některých důležitých částí. 

Důležité bylo plně sladit všechny práv-
ní normy, přepisy a směrnice na úseku 
chovu do souladu s ČMKU a Ústřední 
komisí pro ochranu zvířat. Z pověření 
výboru klubu jsem tyto dokumenty ve 
spolupráci s hlavním poradcem chovu 
upravil do souladu s platnou legislativou 
a předpisy a předložil příslušným orgá-
nům ke schválení.

V dnešní době, kdy je držení, chov, vý-
cvik i zkoušky psů  ošetřeno až nezvykle 
velkým množstvím právních norem, 
předpisů, směrnic a řádů, to nebyl úkol  
z těch jednodušších. 

K první změně Chovatelského a zápis-
ního řádu pro plemeno německý krátko-
srstý ohař KCHNKO Praha, schválené-
ho na konferenci klubu dne 15. 3. 2003 
došlo z důvodu uvedení této normy do 
souladu s předpisy Ústřední komise pro 
ochranu zvířat. Upravený chovatelský  
a zápisní řád byl výborem klubu před-
ložen ke schválení Ústřední komisi pro 
ochranu zvířat.Tato komise projednala 
dne 27.4.2004 návrh na schválení Cho-
vatelského a zápisního řádu pro pleme-
no německý krátkosrstý ohař KCHN-
KO Praha a na doporučení výboru pro 
ochranu zvířat v zájmových chovem, kte-
rý jej projednal a shledal, že je v souladu 
se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění předpisů 
pozdějších, jej schválila.

K další změně chovatelského a zápis-
ního řádu pro plemeno německý krát-
kosrstý ohař KCHNKO Praha došlo ke 
dni 1.3.2006, kdy v souladu se zákonem 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

Zpráva předsedy KCHNKO Praha
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týrání, skončila platnost stávajících klu-
bových chovatelských řádů. Nově byl 
schválen rozhodnutím Ústřední komise 
pro ochranu zvířat dne 23.2.2006 „Řád 
ochrany zvířat při chovu psů ČMKU“. 
Tento řád se vztahuje na všechny člen-
ské subjekty ČMKU. Ostatní chovatelská 
specifika jsou uvedena v „Zápisním řádu
ČMKU“, schváleném předsednictvem 
ČMKU dne 19. 1. 2006. 

Vzhledem k tomu, že kluby mohou 
začlenit do svých zápisních řádů specifi-
ka týkající se daného plemene, byl tento 
předpis uveden do souladu se „Zápisním 
řádem ČMKU“ a „Zápisní řád pro ple-
meno německý krátkosrstý ohař KCHN-
KO Praha“ byl schválen výborem klubu 
a chovatelskou radou KCHNKO Praha 
dne 11.6.2006.

I na dnešní konferenci budou projed-
nány a věřím, že pouze pokud to bude  
k prospěchu chovu NKO, schváleny na-
vržené změny stanov a zápisního řádu.

Jak vyplynulo z výročních schůzí někte-
rých poboček, je požadavek na zpřísnění 
chovu, konkrétně podmínek chovnosti. 
Věřím, že v diskusi odborně  
a rozumě dospějete k názoru, zda vůbec  
a případně až jak je třeba podmínky chov-
nosti u našeho klubu zpřísnit.  Je pravdou, 
že všechny tři kluby zabývající se chovem 
NKO mají stejné podmínky pro výběr 
chovných jedinců do chovu, co se týká 
exteriéru a absolvování zkoušek z výkonu. 
Liší se však v ostatních chovatelských pod-
mínkách a hlavně v názoru na plemenitbu 
tohoto plemene. Výbor klubu, včetně cho-
vatelské rady zastává názor, že plemenitba 
plemene NKO v našem klubu, která je 
praktikována na základě genealogických 
linií se všemi úpravami, které jsou odsou-
hlaseny, je tou nejsprávnější cestou zavede-
nou ing. Steinitzem a historicky ověřenou  
v chovu NKO. V tom se náš názor na chov 
a plemenitbu NKO liší od praktik ostatních 
dvou klubů, které považují toto za přežité  
a plemenitbu ponechávají prakticky na 
uvážení jednotlivých chovatelů. 

Neuspokojivá v průběhu celého ob-
dobí byla účast rozhodčích z exteriéru 
navržených naším klubem na výstavy 
psů. Výbor klubu provedl různé kroky ke 
zlepšení této situace, ať již jednáním  
s ČMKU nebo přímo s pořadateli výstav. 
Ve většině případů byla však tato aktivita 
zbytečná. Toto by měl být nadále jeden  
z hlavních úkolů nově zvoleného výboru.

Na úseku výcviku bylo za čtyřleté ob-
dobí uspořádáno 6 klubových vrchol-
ných akcí a to 4x MFV a 2x MJS.

Je potěšitelné, že je velký zájem o účast 
na těchto memoriálech ze strany našich 
členů a také ze zahraničí, to zejména  
u MJS. Ne všem zájemcům je při výběru 

přihlášených možno vyhovět, což bývá 
přijímáno s nevolí. Je mojí povinností 
poděkovat panu Mazurovi, který svými 
dlouholetými styky a korespondencí  
s přáteli ze zahraničí, má velký podíl na 
jejich účasti na memoriálech. 

Poděkování patří zejména všem po-
bočkám, které se na pořádání těchto 
vrcholných klubových akcích podílely. 
Memoriály za poslední roky byly uspořá-
dány po stránce organizační na výborné 
úrovni a byly reprezentativní a důstojnou 
kynologickou a společenskou událostí.

V roce 2003 byla pořadatelem MFV  
v Tachově západočeská pobočka. Vítě-
zem se stala fena  KETY z Lučkovic, ve-
dená Radkem Dufkem.

V roce 2004 byla pořadatelem MFV 
ve Vnorovech jihomoravská pobočka. 
Vítězem se stal pes VIGO Afoli, vedený 
Tomášem Viktorou.

V roce 2005 byla pořadatelem MFV  
v Týnci n.L. pobočka Poděbrady. Vítě-
zem se stala fena  FEDRA z Čeperáku, 
vedená Vladimírem Semerádem. 

V roce 2006 byla pořadatelem MFV  
v Bartošovicích n. M. severomoravská 
pobočka. Vítězem se stala fena  CILKA  
z Okřešic, vedená Štefanem Macákem.

V roce 2004 byla pořadatelem MJS ve 
Veselí n. L. jihočeská pobočka. Vítězem 
se stala fena  MAJKA z Prosečské vysoči-
ny, vedená Jaroslavem Skálou.

V roce 2006 byla pořadatelem MJS ve 
Štěkeni  jihočeská pobočka. Vítězem se 
stal pes ART Kořenice, vedený Jarosla-
vem Novákem.

Nelze opomenout ani pořádání Mo-
ravskoslezského poháru a Porovnáva-
cích zkoušek NKO mezi jihomoravskou 
pobočkou a Rakouským klubem NKO, 
které se již staly pravidelnými soutěžemi 
pořádané plně v režii severomoravské  
a jihomoravské pobočky.

Rovněž tak zastoupení našich psů a 
vůdců na vrcholných kynologických ak-
cích, a to MRK a MKP lze hodnotit jako 
úspěšné.

Celkem se v letech 2003 – 2006 zúčast-
nilo MRK 38 členů a NKO z našeho klu-
bu a obstáli následovně:

V I.ceně obstálo 17, ve II. ceně 7 a ve 
III. ceně 1 NKO. V roce 2004 se vítězem 
stala fena KETY z Lučkovic, vedená Rad-
kem Dufkem. V roce 2005 se vítězem stal
pes ATAMAN Duma Kazana, vedený 
Luďkem Müllerem. MKP se v uvedeném 
období zúčastnilo 23 členů a NKO  
z našeho klubu a obstáli následovně:

V I.ceně obstálo 9, ve II. ceně 3 a ve 
III. ceně 4 NKO. 

V roce 2004 se vítězem stala fena 
KETY z Lučkovic, vedená Radkem Duf-
kem.

V roce 2005 se vítězem stal pes VIGO 
Afoli, vedený Tomášem Viktorou. 

Každým rokem byla uspořádána klu-
bová výstava, střídavě 2x v Humpolci a 
2x na Kačině u Kutné Hory. V roce 2005 
při klubové výstavě v Humpolci se zá-
roveň konala přehlídka chovných psů. 
Není náhoda, že se výstav zúčastňuje 
okolo 80 psů, jelikož místa pořádání vý-
stav v nádherném prostředí Zlaté podko-
vy v Humpolci a příjemné prostředí zá-
meckého parku na Kačině k tomu přímo 
vybízí. Všechny výstavy byly bezvadně 
připraveny, za což patří poděkování čle-
nům jihočeské pobočky a OMS Pelhři-
mov i členům poděbradské pobočky a 
OMS Kutná Hora.

V roce 2006 byla také speciální výstava 
německých krátkosrstých ohařů, která 
se koná po dohodě a ve spolupráci všech 
klubů vždy po pěti letech.  Tentokrát byl 
pořadatelem výstavy v Mladé Boleslavi 
klub Jizerní Vtelno. Je těžko vysvětlitel-
né jaký záměr vedl představitele tohoto 
klubu, že speciální výstavu prezentovali 
v propozicích pouze jako „svoji“ bez 
uvedení dalších dvou klubů. Možná, že 
i to byl jeden z důvodů proč se z našeho 
klubu zúčastnil výstavy minimální počet 
psů.  

Nyní mi dovolte, zmínit se o světové 
organizaci klubů NKO.

Ve věku 70 let zemřel 20. listopadu 
2004 prezident Světového organizace 
NKO pan Claus Kiefer.  Poslední rozlou-
čení s panem Kieferem, za velké účasti 
jeho přátel a zástupců klubů NKO z celé 
Evropy se konalo v kapli a na hřbitově  
v místě jeho bydliště v Römerbergu. 

V roce 2005 byl do vedení této světo-
vé organizace zvolen pan prof. Herbert 
Lemmer.

Tato světová organizace pořádá pra-
videlně mezinárodní soutěže  NKO a to  
IKP, soutěž o pohár dr. Kleemana a nově 
i Dunajský pohár. Při příležitosti konání 
těchto soutěží je i zasedání této světové 
organizace.

Tohoto zasedání se v roce 2003  
v Německu, při příležitosti konání IKP 
zúčastnil pan Bébar a MVDr. Šrámek,  
v roce 2004 v Rakousku, při konání me-
zinárodní soutěže o pohár dr. Kleemana 
pan Bébar a v roce 2005 ve Francii, při 
příležitosti konání IKP pan Bébar  
a MVDr. Šrámek. Účast zástupců klubu 
na jednání světové organizace je beze-
sporu potřebná i když finančně náklad-
ná. Možná i to je důvod, proč se těchto 
mezinárodních soutěží jen minimálně 
zúčastňují vůdci našeho klubu. V sou-
časné době jsou náklady na startovné, 
spojené s výlohy na cestování pro naše 
občany stále příliš vysoké. V roce 2007 
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se nabízí možnost účasti našich členů 
vzhledem k dostupnosti a to jak na IKP, 
které se koná v sousedním Rakousku, tak 
i na Dunajském poháru, který pořádá 
Slovensko.

V roce 2003 se na pozvání Slovenského 
klubu německých krátkosrstých stavačov, 
zúčastnil oslav 10. výročí založení tohoto 
klubu předseda J. Novák.

Základní informace z oblasti chovu  
a další důležité informace jsou uveřejňo-
vány v klubovém Zpravodaji. Zpravodaj 
vychází během celého období v novém 
moderním provedení, za což patří podě-
kování ing. Kozubovi. Věřím, že členové 
klubu nachází ve Zpravodaji všechny 

potřebné informace a jsou jimi kladně 
hodnoceny karty chovných psů s barev-
nými fotografiemi, seznam chovných
psů, výsledky dědičnosti nežádoucích 
exteriérových vad u potomstva NKO, 
přehled výsledků loveckých zkoušek po 
chovných psech, přehledy výsledků vý-
stav, hodnocení soutěží, memoriálů a 
ostatní příspěvky z činnosti klubu a dění 
v kynologii. 

Od roku 2003 má klub zřízeny vlastní 
webové stránky na kterých jsou všechny 
dostupné materiály pro potřebu jak na-
šich členů, tak i veřejnosti. 

Dovolte mi abych na závěr poděkoval 
všem členům, kteří se během volebního 

období svojí obětavou činností podíleli 
na činnosti našemu klubu. Děkuji i těm 
členům, kteří se svými NKO náš klub 
důstojně reprezentovali na výstavách, 
zkouškách a memoriálech v České re-
publice i v zahraničí. Poděkování patří  
i všem členům výboru klubu, členům 
chovatelské rady a funkcionářům v po-
bočkách. Vám a prostřednictvím Vás i 
všem členům přeji pevné zdraví a hodně 
krásných zážitků a radosti v chovu a vý-
cviku německého krátkosrstého ohaře.

Německému krátkosrstému ohaři zdar! 
Josef Novák

Zpráva hlavního poradce chovu
na konferenci dne 17. března 2007  
v Havlíčkově Brodě

Vážení kandidáti, delegáti, hosté, 
dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás 
co nejsrdečněji pozdravil na naší kon-
ferenci KCHNKO, která se koná každé 
čtyři roky a na které bilancujeme před-
cházející čtyřleté funkční období.

Po zprávě předsedy našeho klubu pana 
Josefa Nováka se i já pokusím Vám při-
blížit práci chovatelské rady za uplynulé 
funkční čtyřleté období.

Funkci jsem převzal na minulé konfe-
renci po mém předchůdci panu Bohu-
milu Novákovi a nebylo pro mě lehké 
pokračovat v práci, kterou odváděl pan 
Bohumil Novák, kdy celý chov NKO v 
naší republice byl a je na velmi vysoké 
úrovni.

Chovatelská rada pracovala jak je Vám 
jistě dobře známo ve složení: pobočka 
Poděbrady: Josef Novák, pobočka jiho-
česká: MVDr. Jaroslav Trpák, pobočka 
západočeská: Jaroslav Kryst, pobočka 
severočeská: Přemysl Malý, pobočka vý-
chodočeská: Lubomír Knytl, pobočka 
jihomoravská:  MVDr. Čestmír Šrámek 
CSc., pobočka severomoravská: Ing. Lu-
bomír Klement. Toto složení se během 
celého funkčního období nezměnilo.

Celý chov našeho plemene je již od 
dob pana ing. Steinitze zaměřen na ge-
nealogické linie. Nebudu zde rozebírat 
celý systém genealogické plemenitby po-
stavený na liniích po psech to je samcích 
daného druhu. Z níže uvedené tabulky 
je zřejmé, jak jsou zastoupeny jednotlivé 
linie u fen, které se zúčastnily reproduk-
ce za poslední čtyřleté období.

K tomu je nutno porovnat stav chov-
ných psů NKO k dnešnímu dni což nám 

dává níže uvedená tabulka, kde jsou psi 
rovněž rozděleni podle g.l.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že tři 
z námi vedených g.l. jsou zastoupeny vel-
mi mizivě a to linie III., VII. A VIII.

Stav chovných psů NKO k dnešnímu dni:
 G. linie Počet psů
I. 34
II. 18
III. 1
IV. 3
VI. 23
VII. 1
VIII. 1
IX. 12
XI. 9

Celý chov NKO v našem klubu je ori-
entován na liniovou plemenitbu a řídí se 
statutem a směrnici pro poradce chovu. 
Je dán prostor i pro používání mezili-
niové plemenitby, ale jen za určitých 
podmínek, kdy je poradci chovu kladen 
důraz na to, aby u budoucích potomků 
byl vždy nějaký společný předek a aby 
nedocházelo k úzké příbuzenské pleme-
nitbě. Preferuje se krytí na nejméně tři 
volné generace a v ojedinělých případech 
na dvě volné generace.

Můj osobní názor je, že se nám velmi 
těžce podaří zvýšit početní stavy u g.l. III., 
VII. a VIII., což v konečném důsledku 
znamená, že náš aktivní chov stojí na 5 g.l.

Nyní bych se chtěl zmínit o kvalitě naší 

populace plemene NKO. Jak jistě všichni 
víte snažíme se každoročně vyhodnoco-
vat výsledky jarních svodů se zřetelem na 
dědičné nežádoucí vady našeho plemene 
(viz. tab).

Z uvedeného sumáře je zřejmé, že nej-
více vad z předvedených mladých jedin-
ců plemene NKO je stále u chrupu. Pro-
centuálně nejsou v jednotlivých létech 
nijak podstatné rozdíly.

Co je však varující i když to z výsledku 
jarních svodů nevyplývá je v současné 
době povaha a nervy našeho plemene. 
Všichni kdo sledujete našeho ohaře jak 
na výstavách, na zkouškách nebo i u Va-
šich známých chovatelů mi jistě dáte za 
pravdu, že toto bude v příštím období 
hlavní úkol na který se musíme zaměřit. 
S tím je spojený samozřejmě celý náš 
systém zařazování do chovu ať už psů 
nebo fen. 

Vím, že v době kdy jsme si stanovili 
podmínky pro zařazování psů a fen do 
chovu byl náš systém progresivní a pro 
plemeno přínosný. Doba se však vyvíjí 
podmínky se mění a myslím si, že v sou-
časné době již náš systém není progre-
sivní a je jen prováděn jaksi automaticky 
bez patřičného důrazu na výběr jedinců 
do chovu.

O čem konkrétně hovořím. Jedná se 
mi o výběr tříčlennou komisí na výstavě 
kde byl daný jedinec posouzen.  
V dřívější době kdy byl tento systém 
zaveden bylo v rámci tehdy ještě ČSSR 
nebo ČSFR konáno kolem 5 oblastních 
výstav, jedna výstava mezinárodní a 
jedna nebo dvě výstavy národní. Výběr 
se prováděl převážně na oblastních vý-
stavách za účastí široké korony a kladl 
se opravdu důraz na to, aby se do chovu 
nevybral jedinec, který nesplňoval jak 
kritéria exteriéru tak kritéria prosazova-
né chovatelskou radou. Dnešní situace je 
však diametrálně rozdílná. Většina vý-
stav v rámci ČR je buď národních nebo 
mezinárodních a oblastních výstav je jen 

Rok Celk. počet Počet vad % Chrup Povaha

    (počet vad) 

2003 517 61 11,80 40 8
2004 388 68 17,50 46 9
2005 183 31 16,90 24 6
2006 331 70 20,00 35 6
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poskrovnu. Celá vystavovaná populace 
NKO je pak početně rozmělněna na tyto 
výstavy a počty vystavovaných jedinců se 
pohybují kolem 20 až 25.

Výjimku zde najdeme jen na naší 
Klubové výstavě, která má každoročně 
velkou účast kolem 80 vystavovaných 
jedinců.

Z tohoto pohledu je pochopitelná sna-
ha pořadatelů výstav posuzovat v kruhu 
více plemen ohařů jedním skupinovým 
rozhodčím. Pak se samozřejmě stává, 
že naše plemeno neposuzuje specialista 
a pro samotný výběr do chovu není na 
těchto výstavách ani prostor a mnohdy 
ani čas. Výběr se pak provádí někde v 
ústraní bez zájmu korony za účasti jen 
majitelů jedinců, kteří mají o výběr zá-
jem. Pak více méně automaticky je je-
dinec, který obdržel známku výborný, 
nebo velmi dobrý vybrán do chovu. Děje 
se to vše ve spěchu a shonu a celkový 
účel pro který se to má provádět stojí ně-
jak stranou. 

Mám za to, že toto je pro budoucnost 
již neudržitelný stav a stojí před námi 
úkol zamyslet se a přehodnotit tento náš 
systém výběru do chovu. 

Co se týká účasti NKO na jednotli-
vých výstavách jsou členové pravidelně 
informování v našem Zpravodaji. Já se 
však musím zde zmínit hlavně o naších 
klubových výstavách za uplynulé 4 leté 
období.

Rok 2003 Humpolec 68 jedinců (tři 
kruhy Tašek, Novák J., Trpák). 

Rok 2004 Kačina 80 jedinců (tři kruhy 
Muller, Novák B., Koldinský).

Rok 2005 Humpolec 88 jedinců (tři 
kruhy Klement, Šrámek, Krystl), předve-
deni rovněž chovní psi v počtu 46.

Rok 2006 Kačina 72 jedinců (tři kruhy 
Tašek, Helcl, Malý).

Na těchto naších klubových výstavách již 
tradičně bývá zastoupeno kolem 80 jedinců 
a úroveň vystavovaných zvířat je na vysoké 
úrovni. Stává se dobrou tradicí pořádat tyto 
výstavy v Humpolci a na Kačině v Kutné 
Hoře, kde jak prostředím, tak přípravou po-
řadatelů splňují tyto výstavy i ty nejpřísnější 
kryteria. Vyjde-li na tyto výstavy i počasí je to 
pak jedna z nejkrásnějších akcí pořádaných 
našim klubem a snad všichni přítomní od-
jíždějí z této akce s příjemnými pocity a s elá-
nem na další práci s naším plemenem NKO.

Nyní několik slov k největší celosvěto-
vé soutěži NKO a to je IKP.

Za uplynulé čtyřleté období se tato 
soutěž konala v roce 2003 v Německu  
a zúčastnilo se ji šest ohařů z ČR. Je 
pravdou, že vedoucí těchto psů byli hlav-
ně z klubu KKO Jizerní Vtelno. Přesto 
representovali chov NKO z naší republi-
ky. Z 6 psů obdrželi 4 známku výborná 
a 2 známku velmi dobrá. Pět se jich pak 
umístilo v I. ceně a jeden ve II.c.

V roce 2005 se konala tato soutěž ve 
Francii a z ČR se ji zúčastnili 4 vůdci se 
svými psa a dále pak náš vůdce J. Hendl 
se psem francouzkého majitele. Naší při 
obdrželi známku z exteriéru 3x výborný 
a 1x v.d. Plný počet 136 bodů pak obdr-
želi 2 psi, jeden pes 132 bodů v I.c. (po-
slušnost před zvěří 3) a jeden pes neuspěl 
(poslušnost před zvěří 0).

23. ročník IKP se bude konat letos  

v Rakousku, takže se naskýtá příležitost 
presentovat na této akci naše psy.

Jak na tom jsme s naším chovem NKO 
musí být podloženo výsledky a to ať již 
na vrcholných akcích z výkonu (MRK, 
MKP), tak výsledky na poli exteriéru  
a to na národních, mezinárodních i ev-
ropských výstavách. Já si z tohoto místa 
troufnu tvrdit, že chov našeho NKO je na 
velmi vysoké úrovni a je na nás na chova-
telích, abychom tento trend udrželi a kva-
litu našeho plemene neustále zvyšovali. 

 Přes toto konstatování si však nesmíme 
nic zastírat a mazat si med kolem huby, že 
je všechno ideální a že není co zlepšovat. 
Všichni víme kde nás bota tlačí a je to hlav-
ně v povaze a to objevující se bázlivost a 
slabé nervy. V příštím volebním obdobím 
čeká chovatelskou radu a celý výbor klubu 
nelehký úkol vyrovnat se s tímto jevem a to 
si myslím bude možné jen změnit kritéria 
výběru do chovu a to nejen psů, ale hlavně 
fen budoucích matek. 

 Závěrem mi dovolte abych poděkoval 
všem poradcům chovu, všem chovate-
lům na jejíchž bedrech celý chov NKO 
leží a celému výboru klubu, kteří v uply-
nulém období kormidlovali náš klub do 
relativně klidných vod za práci kterou 
pro naše plemeno odvedli a popřál nové-
mu výboru ať se jim práce daří a ať mají 
vždy na mysli našeho NKO v celé jeho 
kráse, síle a eleganci.

S pozdravem NKO zdar!
Tašek Bohumil

hlavní poradce chovu 

Zpráva dozorčí rady KCHNKO
na konferenci 17. března 2007  
v Havlíčkově Brodě

Dozorčí rada klubu byla zvolena na 
konferenci dne 15.3. 2003 a pracova-
la ve složení – předseda Kratochvíl 
Václav, členové Petr Volný a ing. Petr 
Prázdný. Během volebního období se 
převážně výborových schůzí zúčastňo-
val předseda dozorčí rady, který sledo-
val průběh veškerých jednání. Schůze 
byly vždy řádně připraveny s konkrét-
ními úkoly a vždy řádně projednány  
se stanovenými úkoly. Lze konstatovat, 
že zvolený výbor po celou volební  
dobu pracoval velmi dobře a uložené 
úkoly plnil.

Několik hodnotících slov k jednotli-
vým členům výboru.

Předseda Josef Novák – veškeré vý-
borové schůze řídil s přehledem a pro-
gram jednání byl vždy řádně připraven. 
K projednávaným bodům měl vždy svůj 
konkrétní názor pro řešení. Svým přístu-
pem dokázal stmelit celý výbor ve pro-
spěch klubu. Má velmi dobré organizační 
schopnosti a předpoklady i nadále praco-
vat ve výboru klubu.

Místopředseda Ivo Bébar – ve výbo-
ru působil pro své stáří a zkušenosti 
velmi dobře. Jeho názory na řešení 
problematiky byly vždy konstruktivní, 
nebál se svůj názor prosazovat. Ulože-
né úkoly vyplývající z jeho funkce vždy 
plnil, nebál se problémů, které se při 

jednání výboru vyskytly. Byl vždy pří-
mý v jednání. 

Poradce chovu Bohumil Tašek – pro-
blematika v řízení chovu našeho krátko-
srstého ohaře není a nebyla jednoduchá, 
kterou vždy řešil za pomoci chovatelské 
rady vždy ve prospěch plemene. Snažil se 
vždy prosazovat uložené zásady z konfe-
rence klubu, prosazoval liniovou pleme-
nitbu, která se již řadu let ukazuje jako 
stěžejní pro chov krátkosrstých ohařů. 
Vystupování ve výboru klubu i v chova-
telské radě bylo vždy věcné. K jeho práci 
ve funkci hlavního poradce chovu nebylo 
připomínek.

Jednatel klubu Josef Stirand – vypra-
covával zápisy z jednání výboru se vší 
pečlivostí, které vždy zasílal všem čle-
nům výboru a předsedům jednotlivých 
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poboček. Při jednání výboru měl vždy 
konstruktivní návrhy a připomínky. Ulo-
žené úkoly z jednání výboru vždy plnil 
s plnou pečlivostí. K vykonávané práci 
jednatele nebylo žádných připomínek.

Ekonom klubu Josef Koblasa – funk-
ce ekonoma není vůbec jednoduchá a 
přesto funkci ekonoma po celou dobu 
zastával s veškerou pečlivostí. Ekono-
mickou agendu vedl po měsících vždy 
s uzávěrkou a řádně založenými, očís-
lovanými doklady, jak nabíhaly.Měsíční 
uzávěrky měl seřazeny po čtvrtletích, 
pololetí s ročním výkazem a uzávěrkou. 
Při prováděných kontrolách nebylo 
shledáno žádných závad. Vždy mu bylo 
vysloveno absolutorium. Rozpočet se 
snažil vždy dodržet ve vyrovnaném vý-
sledku. Udržet ekonomiku ve vyrovna-
ném rozpočtu není jednoduchá při zvy-
šujících se nákladech při všech činnos-
tech klubu je možné krýt jen zvýšeným 
členským příspěvkem. Nekázeň někte-
rých členů při placení členských pří-
spěvků a jednotlivých úhrad zapřičiňují  
neustálé jednání a urgence pro včasné 
úhrady zatěžují vlastní práci ekonoma. 
Za vykonanou práci patří právem eko-
nomovi velké uznání.

Matrikář klubu Karel Masný – velmi 
svědomitý člen výboru. Vedenou eviden-
ci členské základny zpracovával vždy s 
velkou pečlivostí, kterou včas doplňoval. 
Při každé výborové schůzi informoval 
a stavu členů. Pravidelně pro potřeby 
výboru klubu a poboček zpracovával pí-
semný přehled o stavu členů. Požadavky 
od výboru klubu na jeho funkci i uložené 
úkoly mimo funkci se snažil plnit včas a 
s plnou zodpovědností. Byl velmi plat-
ným členem výboru klubu.

Ing. Ondřej Kozub – redaktor – pří-
chodem do výboru klubu bylo docíleno 
vydávání klubového Zpravodaje na vy-
soké profesionální kvalitě včetně barev-
né úpravy. Je nutné nastavenou kvalitu 
Zpravodaje udržet i nadále. Kromě vy-
dávaného Zpravodaje je iniciátorem za-
vedení internetových stránek, kde se do-
stává dalších informací široké veřejnosti 
o práci klubu. Přes své pracovní vytížení 
byl vždy aktivním členem výboru klubu. 

Výcvikář klubu Josef Musil – velmi 
obětavý člen výboru klubu, který svou 
svěřenou funkci vykonával velmi dobře 
ve prospěch klubu, kde čerpal ze svých 
dlouholetých zkušeností. Kromě zajiš-
ťování vrcholových klubových soutěží 
a zpracování výsledků zkoušek, byl 
vždy velkým organizátorem klubových 
výstav. Práce vycvikáte klubu je velmi 
náročnou funkcí jak na čas, tak po-
třebnou pečlivost. Josef Musil svěřenou 
funkci zastával se vší pečlivostí a po 

celou dobu volebního období byl plat-
ným členem výboru.

Člen výboru Emil Grossmann – po ce-
lou dobu ve výboru se snažil svým vystu-
pováním pomáhat k řešení problematiky 
činnosti výboru klubu. Své zkušenosti a 
rozvážnosti měl vždy konstruktivní ná-
zory k řešení jednotlivých bodů jednání. 
Uložené úkoly z výboru klubu se snažil 
vždy plnit včas a ve prospěch klubu.

Celkově lze konstatovat, že složení 
zvoleného výboru na poslední konfe-
renci bylo úspěšné a které podstatně 
zlepšilo postavení klubu a pozvedlo na 
vyšší úroveň. Jednání na jednotlivých vý-
borových schůzích bylo vždy na vysoké 
úrovni s uloženými úkoly zapracovaných 
do usnesení. Přístup všech členů v kolek-
tivu výboru klubu byl vždy kamarádský, 
což se odráželo na samotném jednání a 
výsledcích.

Zvýšila se i členská základna, která 
byla k 7. 1. 2007 994 členů. Tento výsle-
dek svědčí i o dobré práci jednotlivých 
poboček, které se snaží získávat členy. 
Dostává se i více informací mezi členy 
jak prostřednictvím Zpravodaje, tak přes 
internet. Nadále je nutné, aby bylo ve 
výboru klubu zastoupení z jednotlivých 
poboček a tím docílit lepší informova-
nosti pro členy. Dále je nutné při dnešní 
konferenci zvážit otázku dvoj-členství. 
Zamyslet se na dalším zlepšováním 
chovu krátkosrstého ohaře zavedením 
po jednotlivých pobočkách chovnými 
zkouškami – jako provádějí v klubu Čes-
kých fousků – aby byl přehled jací jedinci 
se dostávají do chovu. Je nutné veškeré 
vzešlé návrhy na dnešní konferenci řád-
ně zvážit a zaujmout stanovisko. 

V krátkosti k přijatému usnesení na 
poslední konferenci konané 15. břez-
na 2003: 
1. Rozpracovat výsledky konference  
a předat je na pobočky – splněno.
2. Pečlivě zvážit připomínky diskuse, aby 
mohly být využity k dalšímu zkvalitnění 
práce – splněno.
3. Dbát vysoké efektivnosti a rentability 
vynakládaných finančních prostředků  
a dodržování rozpočtové kázně – splněno.
4. Na úseku chovu se plně řídit schvále-
ným Chovatelským řádem, statutem po-
radce chovu a jeho směrnici.
5. Nadále věnovat pozornost mladým 
rozhodčím pro posuzování exterieru s cí-
lem zvýšení jejich odborné způsobilosti.

Jak je uvedeno, všechny body uložené 
konferenci byly splněny. 

Obtížnost v plnění bodu 5 se nedaří 
v plné míře zajistit, neboť přes veškerou 
snahu delegace rozhodčích z našeho 
klubu není vždy pořadateli výstav ak-
ceptováno. Prosazují se rozhodčí, kteří 
mají aprobaci na více plemen na úkor 
rozhodčích specializujících se na jedno 
plemeno. Je nutné zvážit do budoucna 
možnost delegace z našeho klubu včetně 
vlastní úhrady z klubu.

Závěrem lze navrhnout, aby nový 
výbor klubu, který bude dnes zvolen, 
pracoval stále ve prospěch Německého 
krátkosrstého ohaře, členské základně s 
cílem ještě lepších výsledků. 

K tomu jim přejeme mnoho dobrých 
výsledků a úspěchů.

Německému krátkosrstému ohaři  
a dnešní konferenci zdar.
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Přítomní: prezenční listina čestných 
hostů, kandidátů a delegátů konference. 
Omluven Ing. O. Kozub.

Konference byla zahájena po znění 
loveckých fanfár Bohumilem Taškem 
v 10:15. Přivítal čestné hosty, kandidá-
ty a delegáty konference. Nepřítomné 
omluvil, nebo přednesl jejich písem-
nou omluvu. 

V úvodu byly navrženy a jednomyslně 
zvoleny Volební a mandátová komise ve 
složení: S. Brožek, L. Krátký a Ing. Prázd-
ný, Návrhová komise ve složení: I. Bébar, 
V. Kratochvíl, P, Vyskočil. Poté následova-
la kontrola přítomnosti delegátů.

Zpráva předsedy klubu chovatelů NKO 
Praha pana Josefa Nováka byla podrob-
ná a výstižná. Popisovala podrobně celé 
uplynulé čtyřleté volební období. Zabý-
vala se vznikem klubu a jeho historií od 
jeho počátku až po dnešní dobu. Dále 
pak vývojem a způsobem plemenitby 
NKO, složitostmi dnešního života a me-
zilidských vztahů, včetně pohledů do 
budoucna. 

Zpráva je přiložena k zápisu z této 
konference. Následovala zpráva ekono-
ma klubu pana Josefa Koblasy - zpráva 
výstižná a podrobná.

Zpráva hlavního poradce chovu klubu 
NKO pana Bohumila Taška - zhodnotil 
vysokou úroveň chovu  NKO, jak při jeho 
převzetí, před čtyřmi lety, až po dnešní 
den, kdy jeho volební období končí. Cho-
vatelská rada se schází dvakrát do roka (z 
toho jednou s výborem KCHNKO a jed-
nou sama). Chov NKO je založen na ge-
nealogických liniích, přičemž třetí, sedmá 
a osmá je v mizivém stavu.

Je třeba zhodnotit systém zařazování 
psů a fen do chovu. Dnešní způsob je už 
překonán, přestává být chovu užitečný a 
volá po změně!

Dále pak hodnotil klubové výstavy bě-
hem uplynulých čtyř let. Jeho zpráva je 
též přiložena k zápisu.

Zprávu dozorčí rady KCHNKO Praha 
přednesl její předseda pan Václav Krato-
chvíl - za minulé volební období.

Zhodnotil činnost klubu, podtrhl vy-
sokou úroveň NKO, jak na poli pracov-
ním, tak výstavním. Kladně též zhodno-
til práci jednotlivých členů výboru klubu 
a konstatoval, že za poslední volební ob-
dobí bylo vykonáno mnoho práce.

Následovalo projednávání připomínek 
z výročních členských schůzí poboček 
klubu:

Zápis z konference KCHNKO Praha
ze dne 17. března 2007 v Havlíčkově Brodě

1) Zvýšení příspěvků na 250 Kč ročně 
od roku 2008.

2) Vícečlenství (normativní akty nadří-
zených orgánu-ČMKU)

3) Návrh na změnu způsobu systému 
výběru psů a fen do chovu

Následovala diskuze:
Pan Stanislav Brožek připomíná, že je 

třeba diskutovat postupně a popořadě ke 
všem třem bodům a odsouhlasit pravo-
moc výboru KCHNKO Praha a dalšího 
ovlivňování výše členského příspěvku. Z 
toho vyplývá, že konference odsouhla-
sí částku členských příspěvků a potvrdí 
tak situaci, kterou již ve svých stanovách 
máme, t. j. článek III. - bod 7.

Přítel Mazura připomíná, že je třeba 
shánět finanční prostředky všemi způ-
soby. Uvádí příklad: sponzoři, příznivci 
klubu a výnosy z pořádaných akcí.

Konference schvaluje zvýšení člen-
ských příspěvků na 250 Kč od roku 2008.

Přítel Fiala otevřel bod, který se týká 
změny výběru psů a fen do chovu. Přítel 
Šlouf se přimlouvá za zpřísnění pracov-
ních podmínek př. LZ, VZ. 

O. Nehyba upozorňuje na neprůkaz-
nost vrozených vlastností tak důležitých 
pro chov na mnoha zkouškách okresních 
mysliveckých spolků. V. Dufek navrhuje 
pořádání chovných svodů v pobočkách 
klubu. 

J. Krystl upozorňuje na nesoulad 
pravidel k přijímání psů a fen do cho-
vu mezi našimi kluby. B. Novák pod-
poruje názor pana J. Krystla a upo-
zorňuje na důležitý faktor, že  v chovu 
byli a jsou vždy důležití jedinci s VD 
exteriérem. Pan Věntus připomíná, že 
při hledání psa, jako projev vykrývání 
prostoru, rychlosti a reakce na pachy 
zvěře, se ohaři na vrcholných zkouš-
kách nehodnotí správně. Zkušenosti 
ze zkoušek loveckých psů a postřehy, 
které by mohly podpořit či neumožnit 
výběr do chovu je třeba vždy dotáh-
nout do zdárného konce. Podle hesla 
,,padni komu padni“. 

Ing. Klement pochybuje o používá-
ní jednotného měřítka při posuzování 
a kladení nároků na jedince z pohledu 
všech tří klubů. V. Hasta se přimlouvá 
označovat vady - bázlivost do tabulek na 
zkouškách. S. Brožek a J. Krystl se  
v zásadě přiklánějí k názorům vzešlých  
z diskuze výročních členských schůzí po-
boček a to zpřísněním kontroly vlastnos-
tí na zkouškách. 

Ing. Formánek připomíná, že není 
přesvědčen o tom, že příklady chovných 
svodů z jiných klubů, nám mají sloužit 
jako příklad. Řešení vidí v kontrole všech 
klíčových vlastností. Důležitá je nároč-
nost, charakter rozhodčích a posuzování 
vady či přednosti poctivě, pravdivě  
a přesně - ,,padni komu padni“.

Z další diskuze pánů Žižky, Vyskočila, 
Nováka a MVDr. Nejdla vyplývá důraz 
na čestnost při posuzování, důsledné 
kontrole nervové soustavy na svodech 
a zkouškách , zlepšit pravdivost a prů-
kaznost informací ze svodů na OMS. 
Zvýšenou pozornost chovu věnovat prů-
měrným jedincům. Udržení a zlepšení 
kvality chovu vidí ve vyšší náročnosti.

Konference pověřuje chovatelskou 
radu a výbor KCHNKO Praha ke sta-
novení podmínek výběrů psů a fen do 
chovu.

Stanislav Brožek přednesl v konferenci 
reakci na dopisy členům klubu, kterým 
jako předseda KK zaslal dopisy ohledně 
vícečlenství. Tito pánové, členové našeho 
klubu, měli své chovné jedince v jiném 
klubu NKO. Z této úpravy tedy vyplývá 
vypustit body 5 a 8 stanov.

Konference odsouhlasila tuto změnu 
stanov a zápisního řádu KCHNKO. De-
legáti souhlasí, tři se zdrželi hlasování, 
jeden byl proti.

Následovala změna - úprava stanov 
a zápisního řádu. Tyto úpravy a změ-
ny budou citovány v usnesení z dnešní 
konference KCHNKO. Bylo jednohlasně 
přijato.

Byly zveřejněny výsledky voleb. 
Nový výbor KCHNKO: Novák Josef, 

Kozub Ondřej, Volný Petr, Stierand Josef, 
Bébar Ivo, Mastný Karel, Koblasa Josef, 
Musil Josef.

Hlavním poradcem chovu klubu je 
MVDr. Čestmír Šrámek Csc. Předse-
dou dozorčí rady je Oldřich Nehyba a 
předseda KK je Antonín Žižka. Obě tyto 
komise bylo jednohlasně, dle návrhu, 
schváleny.

Staronový předseda klubu Josef Novák 
poděkoval za důvěru delegátům konfe-
rence, kladně zhodnotil organizaci  
a průběh konference. Závěrem poděko-
val panu E. Grossmanovi za jeho práci 
v uplynulém volebním období a panu 
Bohumilu Taškovi za jeho výraznou a 
svědomitou práci po několik volebních 
období ve prospěch KCHNKO Praha.

Závěrem pan Ivo Bébar přednesl návrh 
na usnesení z klubové konference- které 
bylo jednohlasně přijato a je přiloženo  
k tomuto zápisu.

Zapsal jednatel 
Josef Stierand.
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Konference schvaluje:

- složení volební, mandátové a návrhové komise
- zprávu o činnosti KCHNKO Praha za uplynulé volební období 2003 - 2006 přednesenou předsedou Josefem Novákem
- zprávu o finančním hospodaření za minulé volební období přednesenou ekonomemJosefem Koblasou
- zprávu hlavního poradce chovu Bohumila Taška
- zprávu dozorčí rady přednesenou Václavem Kratochvílem
- zvýšení členských příspěvků na 250,- Kč od 1. 1. 2008
- vícečlenství v klubech s tím, že dojde k úpravám Stanov a podmínkou registrace chovu pouze v jednom klubu
- volbu členů výboru klubu, hlavního poradce chovu, předsedy dozorčí rady a předsedy kárné komise

Konference ukládá:

- výboru klubu rozpracovat výsledky jednání, předat je na pobočky a zajistit informovanost členů prostřednictvím Zpravodaje č. 1/2007
- chovatelské radě zpracovat koncepci chovu pro další období s ohledem na výběry do chovu a podmínky chovnosti
- průběžně sledovat ekonomiku klubu a navazovat kontakty s možnými sponzory
- provést úpravy Stanov a Chovatelského řádu tak, aby tyto základní dokumenty byly zveřejněny ve Zpravodaji č. 1/2007

Za návrhovou komisi
Ivo Bébar

Návrh usenesení konference KCHNKO Praha
konané 17. března 2007 v Havlíčkově Brodě - Perknově

Vážené dámy , vážení panové, vážení 
hosté, přátelé německého krátkosrstého 
ohaře dovolte abych na jednání dnešní 
konference klubu předložil ve stručnosti 
přehled o finančním hospodaření Klubu
chovatelů německého krátkosrstého oha-
ře  Praha za uplynulé volební období.

Tok finančních prostředků v uplynu-
lém období let 2003 – 2006 nezazna-
menal žádné dramatické události a ve 
své podstatě je doposud stále odvozen a 
založen na členských příspěvcích členů 
klubu. 

Hlavním přínosem do pokladny klubu 
zůstávají členské příspěvky, které tvoří 75 
% všech příjmů, 10 % příjmů tvoří po-
platky za krytí od držitelů chovných psů 
a poplatky za nadpočetná štěňata.

12 % příjmů na účet klubu tvoří pří-
spěvek od ČMKJ za vydané rodokmeny.

Z těchto všech výše zmíněných pří-
jmových prostředků je hrazena veškerá 
chovatelská , organizátorská a řídící čin-
nost Klubu chov. něm  krátkosrst. ohaře 
a výboru klubu.  Především vyhotovení  
a distribuce Zpravodajů Klubu spotřebu-
je více než 35 % z částky výdajů na klu-
bovém účtu.

Další významnou částku ve výši 33 % 
výdajů utratí klub za cestovné funkci-
onářů klubu na schůze výboru, schůze 

poradců chovu, delegace na výstavách a 
zahraniční cesty na akce  a  jednání me-
zinárodních organizací chovatelů krátko-
srstého ohaře.

Částka na cestovné tak, jak je poskyto-
vána je však na hranici únosnosti poživa-
telů těchto cestovních náhrad. Považuji 
za nutné v budoucnu o tomto vést disku-
si, neboť ceny především PHM rozhodně 
nebudou mít klesající tendenci.

Z těchto důvodů a i z dalšího vývoje 
cen ostatních záležitosti bude zřejmě 
nutné v budoucnu i uvažovat o zvýšení 
členského příspěvku. 

V létech 2003 –2006 byly tedy u Klubu 
chovatelů NKO získány finanční pro-
středky v částce 854.724, 07 Kč a výdaje 
představovaly částku 830.224,95 Kč.

Josef Koblasa
ekonom

Zpráva o finančním hospodaření KCHNKO Praha
předložené na konferenci klubu konané 17. března 2007  
v Havlíčkově Brodě - Perknově

Výdaje
 2003 2004 2005 2006 celkem
spotřeba mater. 2.543,- 244,- 395 1.298,- 4.480,00
poštovné 5.807,- 18.310,- 10.379,50 14.142,- 48.465,50
ostatní náklady 4.000,-   1.091,50 5.091,50
cestovné 83.383,- 63.196,50 63.280,- 66.421,- 276.280,50
nájemné 2.020,-    2.020,00
výroba zpravodaj 35.196,- 90.501,- 130.256,60 44.789,09 300.742,69
ostatní tisk 3.067,- 2.480,80 13.092,36 2.377,50 21.017,66
věcné ceny 6.118,- 6978,- 8.947,- 14.600,- 36.643,00
popl. za ved. účtu 2.708,- 3.481,50 3.227,- 2.716,- 12.132,50
    21.350,- 21.350,00
dotace 20.000,- 27.800,- 33.120,- 19.890,- 100.810,00
čl. přísp. ČMMJ  500,- 500,-  1.000,00
Celkem 164.842,60 213.491,80 63.215,46 188.675,09 830.224,95
     
Příjmy
 2003 2004 2005 2006 celkem
   800,-  
tržby 15.085,- 10.430,- 39.925,- 37.825,- 104.065,00
členské přísp. 122.100,- 184.200,- 161.850,- 167.500,- 635.650,00
zápisné 2.800,- 2.650,- 2.500,- 2.150,- 10.600.00
popl. za krytí 5.300,- 8.900,- 8.800,- 6.200,- 29.200,00
popl. za nadpoč. št. 10.000,- 14.000,- 23.500,- 20.500,- 68.800,00
úroky 4.035,52 1.042,99 1.026,10 1.104,16 7.209,07
Celkem 159.820,82 221.222,99 238.401,10 235.279,16 854.724,07

9  •  Zpravodaj 1/2007  



Přehled o doporučení a krytí
chovných psů a stav chovných fen v roce 2006

895 ARGO z Chytkovy hájovny 2 0
897 EGON ze Švihovské skály 2 0
899 KIM ze Štípek 1 0
900 NICKY vom Gleistal 2 0
901 JARIK ze Záveské ovčárny 5 0
904 ULF od Řeky Lomnice 15 3
905 ATOS z Oklikova 4 2
906 Chir z Dvorského Sokoláku 6 0
908 IR z Kamenické leče 2 1
909 JAX z Kamenické leče 3 0
910 HOLAN od Prokop. blesku 5 0
911 BRYT z Čerazské bažant. 6 1
913 MIT Kořenice 8 2
914 PRIM z Klokočky 1 0
915 IR ze Sedlinky 2 1
917 DIX z Lučkovic 1 1
918 HAS Juta z Bolatic 10/1 6/1
926 LESAN z Prosečské vys. 25/1 11/0
927 BARD z Vtelenských polí 1 0
928 IR z Nemilanských hájů 3 0
931 PRIM Kořenice 1 0
933 JIK z Dvorského Sokoláku 1 0
936 ARGO z Entlova dvora 12 5
937 BOJAR z Kolšova 3/1 0/1
938 BOJAR z Černické obory 3 2
940 CIR z Býchorska 3 0
941 CHARLIE z Vtelen. polí 2 0
943 KENY od Záveské ovčárny 6 3
944 BEN od Borové skály 6 1
945 TOR ze Štípek 3 1

946 VIGO Afoli 17 8
947 UNO Afoli 1 0
949 ATOS od Orlice Borohrádek 1 0
950 NÉRO zo Starých Levíc 4 0
951 GEN od Borovanské tůně 4 0
953 ART Kořenice 2 1
954 BEN ze Sadských borů 2 1
955 ŠAN Kořenice 2 1
956 TARAN Kořenice 1 0
957 TOXY Kořenice 3 1
958 FLOK z Rutvasu 4 0
959 RYS Kořenice 2 0
960 ŽERYK z Brníkov. stráně 2 1
961 BOR z Ostašova 6 0
962 ART od Roztrhané skály 3 3
963 ARGO z Bílice 9 6
964 CEDR ze Soldátovy hvězdy 5 0
965 MIRO z Proseč. vysočiny 9 1
967 XAR Afoli 3 0
968 XAVI Afoli 3/1 2/1
969 AJAX od Lužecké lípy 13/1 5/1
970 KYR z Kaznějova 4 0
971 CIT z Černých blat 1 1
972 RAP Kořenice 4 0
978 TAS z Husína 1 0
980 ZORRO Z Klokočky-Kubát 1 0
981 TOM z Klokočky-Kubát 2 0
982 BAR ze Semického  revíru 2 2
984 EGON z Bachlu 2 0
985 GRON z Kuželova ranče 2 0
986 VIR z Husína 3 0
987 KIR z Dvorského sokoláku 2 0
989 DAG Kořenice 1 1
991 CARO Kořenice 2 2

Celkem: 309/9 85/7

Pobočka

Barva Klasifikace Linie Rok narození
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20
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Severomoravský 2 9 - 5 8 8 - 5 3 - 3 2 - - 2 1 1 0 3 4 1 6 1 0 16

Jihomoravský 7 11 - 4 12 10 - 9 9 - - 1 - - 3 - 0 0 6 7 5 3 1 0 22

Východočeský 1 15 1 4 10 11 - 9 10 - - - - - - 2 1 6 2 2 4 6 0 0 21

Jihočeský 1 14 - 6 14 7 - 17 4 - - - - - - - 0 3 1 4 7 4 2 0 21

Západočeský 1 4 - 1 4 2 - 3 1 - - - - - 2 - 1 1 0 1 1 1 1 0 6

Severočeský 1 10 - 1 10 2 - 9 1 - - - - - 1 1 0 4 1 1 3 0 3 0 12

Středočeský 1 18 - 4 13 10 - 7 5 - - 6 - - 2 3 1 2 4 2 8 3 3 0 23

Celkem: 14 81 1 25 71 50 0 59 33 0 3 9 0 0 10 7 4 16 17 21 29 23 11 0 121

Přehled o stavu chovných fen NKO v roce 2006

Číslo Jméno psa Doporučen Kryl
778 DAN z Mir. Dvora 1 0
807 ATOS ze Štípek 2/1 2/1
808 SAM Šípová 3 1
809 ADAM z Ptýrovských luk 2 1
811 JOKY Kordovina 1 0
816 GRON Kořenice 1/1 1/0
824 EDY z Husína 1 0
842 ERGO z Týnce 2 0
846 FLOT z Martinických Hájů 4 0
850 GERON Kořenice 3 2
851 MRAK z Klokočky 1/1 1/1
862 AR z Jeklíku 9 3
864 ARIS z Hranické 1 0
866 AJAX od Zeleného rybníka 1 0
868 KORAN Kořenice 1 0
869 JAS Kořenice 1 1
874 HAKY z Pelhřimova 7 2
876 ARON z Ludger 1 0
881 RALF Afoli 4 1
883 CHARON z Dvor. Sokoláku 2 0
884 ALF od Velkých smrků 1 0
885 LORD z Jaroslavských polí 1 1
887 AX z Jeklíku 3/1 1/1
888 IRSCHAP ze Štípek 2 0
889 ARGO z Orlova chovu 1 0
890 JAGO Kořenice 1 0
891 LORD z Klokočky 1 0
892 BOR Agram Morávia 8 1
893 DON od Mohelského mlýna 4 2

Bohumil Tašek, hlavní poradce chovu

Dědičnost nežádoucích
exterierových vad u potomstva NKO 
zjištěných na svodech v roce 2006

850/6  Astra od Jakubského potoka  5/0
Geron Kořenice Borka z Hlobouckého lesa 1/0

862/19 Chrpa z Chotíkova  4/0 
Ar z Jeklíku  Chysa od Bavorské tůně 5/0   
 Ajda z Tuchomských lesů  6/0
 Aida z Ferdinandova údolí 1/0
 Lora Fransto  1/0
 Kora Kordovina  2/1  - chudozubost

874/4  Tera ze Zítkového rybníka  4/0
Haky z Pelhřimova

881/16 Dora z Čeperáku  1/0
Ralf Afoli Brita z Tchořovic  4/1  - chudozubost
 Hanny od Řeky Lomnice  6/0
 Ulka z Pertolticka  5/1  - entropium

890/4  Iga Kořenice  4/1  - kryptochorid 
Jago Kořenice 

892/1  Bery ze Soldátovy hvězdy  1/0
Bor Agram Moravia

900/8  Jita z Husína  1/0 
Nicky vom Gleistal Anet z Ferdinandova údolí  7/1  - chudozubost

KCHNKO Praha

Poř. č. psa     Jména rodičů  Vady potomstva
/potomků 

807/1 Magda Tišnov 1/0 
Atos ze Štípek  
824/3  Pegi Andělský hrad  3/1  - slabá kostra
Edy z Husína

838/4  Cyra od Mileho 1/0 
Brit od Liščího pole Asta z Linhartova kopce 3/0 

843/1  Iris z Kocmánku  1/1  - nepravidelný skus
Jar z Bilinky
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Poř. č. psa     Jména rodičů  Vady potomstva
/potomků 
029/8 (J.Vt.)  Gera z Čeradic  8/4  - chudozubost 2x
Viking z Vtelenských polí  - předkus
    - plachá povaha

031/7 (J.Vt.)  Alma z Benetky  6/0
Alan z Ptýrovských luk  
 Faty z Cidlinovy špičky  1/0

044/4 (J.Vt.)  Bessy z Pokrat. Údolí  4/1  - chudozubost
Fak z Bolešínských blat

050/1 (J.Vt.)  Abba Duma Kazana  1/1  - chudozubost
Larco ze Štípek

052/30 (J.Vt.)  Porta Andělský hrad  4/2  - slabá kostra 2x 
Car od Mileho Era od Velkého Besta 6/0 
 Dolly vom Situr  6/3  - chudozubost
   - předkus
   - nepravidelný skus
 Bonna z Drnovských rovin  6/1  - slabá kostra
 Nety z Jenišovic  5/0
 Ira z Českého lesa  2/1  - ektropium
 Opa Kořenice  1/0

055/5 (J.Vt.)  Dyta od Mileho  3/0
Juno z Českého lesa  Agata od Karáskova potoka  2/0

063/2 (J.Vt.)  Viviana z Vtelenských polí  2/0
Zoran z Brníkovské stráně

064/3 (J.Vt.)  Alina Tergy  2/0
Trix ze Štípek  Pet ze Štípek  1/0

065/3 (J.Vt.)  Centa z Křídelského závrší  1/0
Cigo ze Soldátovy hvězdy  
 Kitty z Levíku  2/1  - chudozubost

067/3 (J.Vt.)  Era z Řeznovského hájku  3/3 - chudozubost 2x
Jasan z Bilice    - slabá kostra

77 jedinců (nepravidelný skus 1x, předkus 2x, chudozubost 9x, klešťový skus 0x, 
plachá povaha 2x, slabá kostra 4x, nevyjádřený typ 0x, kryptochorid 0x, ektropium 
1x) - 19 vad.

KKO Brno

018/1 (Brno)  Dora od Ladenského lesa  1/2  - plachá povaha
Endy Tišnov    - slabá kostra 
032/9 (Brno) Majka Tišnov  9/3  - nepravidelný skus 
Sok Javořice   - agresívní jedinec
   - podprůměrná srst   
034/3 (Brno) Frita od Ladenského lesa  2/2  - slabá kostra 2x 
Výr z Krutého lesa Katka Tišnov  1/0

 /4 (Brno) Faty z Mezižlebí  4/1  - klešťový skus
Cidor od Věžeckého potoka

 /3 (Brno)  Toska Javořice  3/0
Ben z Okřešic 

 /1 (Brno)  Arka Hastrmánek  1/0
Rugo Tišnov na Moravě

21 jedinců (nepravidelný skus 1x, předkus 0x, chudozubost 0x, klešťový skus 1x, 
plachá povaha 1x, slabá kostra 3x, podprůměrná srst 1x, kryptochorid 0x, entropi-
um 0x, agresívní 1x) - 8 vad.

Celkový přehled:
Předvedeno celkem:  331 jedinců NKO

Po chovných psech vedených u
 KCHNKO Praha: 228 jedinců NKO 
  KKO Jizerní Vtelno:  77 jedinců NKO
 KKO Brno:  21 jedinců NKO
 ZAHRANIČNÍ: 5 jedinců NKO

Z předvedených 331 jedinců bylo zjištěno 70 vad což je 21,1 % (vady chrupu 35 
jedinců - 10,6 % , plachá povaha 6 jedinců - 1,8 %, slabá kostra 16 jedinců - 4,8 
%, kryptochorid 6 jedinců - 1,8 %)

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejproblematičtější ze sledovaných ukazatelů
na Jarních svodech jsou u plemene NKO vady chrupu.

V porovnání s rokem 2005 bylo předvedeno o 148 jedinců více a počet vad stoupl 
o 4,2%.

Svody dle dodaných posudkových listů zpracoval

Bohumil Tašek
hlavní poradce chovu

Poř. č. psa     Jména rodičů  Vady potomstva
/potomků 
904/14  Diana z Čechovky  1/0 
Ulf od řeky Lomnice Gera z Husína  1/0
 Darja ze Švihlovské skály  2/0
 Sony ze Slavonic  4/1  - klešťový skus
 Ester od Řeky Lomnice  6/2  - nepravidelný skus
   - slabá kostra

907/3  Cita Akcezal  2/0
Remo ze Štípek Jita Kořenice  1/0

909/9  Linda z Jaroslavských polí  6/4  - předkus 
Jax z Kamenické leče  - slabá kostra
   - nepravidelný skus
   - plachá povaha 
  Ajka z Drnova  3/1  - plachá povaha

913/8  Katy z Očkovskej doliny  4/0
Mit Kořenice  Bona Boleslavské písčiny  4/1  - chudozubost

914/8  Majka z Klokočky  6/4  - chudozubost 2x
Prim z Klokočky    - předkus
   - plachá povaha
 Gera z Davle-Vinic  2/0

918/1 Bora od Blatenského potoka  1/1  - předkus
Has Juta z Bolatic 

922/4  Alina z Kryštofova dvora  4/0
Brit z Boleslavské písčiny

926/41  Bora z Jasánků  6/1  - podprůměrná srst 
Lesan z Prosečské vysočiny
 Cindy od Řeky Lomnice  9/3  - předkus
   - slabá kostra 2x
 Silva z Krutého lesa  3/0
 Mira z Kvítele  6/0
 Senta od Nezdického potoka 2/0
 Faty Vlčí hrdlo  4/0
 Andy ze Selských lesů  2/0
 Heda z Dvorského Sokoláku  4/1  - nepravidelný skus
 Hera z Polánského revíru  5/4  - předkus
   - nevyjádřený typ  
   - slabá kostra 2x

929/11 Ira z Jamenských strání  4/0 
Kord z Chrtíkova Jitka z Maršovských strání  7/2  - kryptorchismus 2x

931/4  Ira Kořenice  4/2  - kryptorchismus 2x
Prim Kořenice

938/6  Borka z Valských lesů  6/0
Bojar z Černické obory

940/2  Alma od Rosecké skály  2/0
Cir z Býchorska

941/2  Eny z Levíku  2/0
Charlie z Vtelenských polí

944/10  Faty od Velkého Besta  7/0
Ben od Borové skalky  
 Kora ze Záveské ovčárny  3/1  - nepravidelný skus

946/17  Nela z Očkovskej doliny  2/0
Vigo Afoli  Jorga Fransto  3/2  - klešťový skus
   - chudozubost
 Drixi od Věžeckého potoka  3/0
 Faby od Mohelského mlýna  5/0
 Ambra ze Soldátovy hvězda  4/1  - kryptochorid

947/2  Bora ze slatinské bažantnice  2/0
Uno Afoli

949/6  Arka z Krausova dvora  6/1  - nadměr. výška (70)
Atos od Orlice Borohrádek

951/13  Ajša z Mšenských lázní  4/1 - klešťový skus 
Gen od Borovanské tůně  
 Brita ze Žernovských lesů  1/1  - chudozubost
 Axa z Kunvaldských končin  2/1 - slabá kostra 
 Bria z Mšených lázní  6/1  - slabá kostra

228 jedinců (nepravidelný skus 5x, předkus 5x, podkus 0x,chudozubost 8x, kleš-
ťový skus 3x, plachá povaha 3x, slabá kostra 9x, kryptochorid 6x, entropium 1x, 
podprůměrná srst 1x, nevyjádřený typ 1x, nadměrná výška 1x) - 43 vad

Zahraniční krytí
Vox von Alsheim /2  Terka Javořice  2/0
Reno Engholms /2  Rita od Nezdického potoka  2/0
Odin von Marchspitz /1 Dasta z Čeperáku 1/0

5 jedinců 0 vad

KKO Jizerní Vtelno
   
021/11 (J.Vt.)  Alma Boleslavské písčiny  4/1  - plachá povaha
Lord Tergy  Jessy z Bohumín. bažin  6/1 - chudozubost
 Cilka z Českého lesa  1/0
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Pozvánka
Na porovnávací zkoušky polní a vodní práce se zadáním titulu CACIT a res. CACIT, které se uskuteční  
1. září 2007. Sraz účastníků je v 8.00 v areálu MS Pomoraví Vnorovy. Této soutěže se zůčastní šest NKO  
z Jihomoravské pobočky a šest NKO z Rakouska. Na hojnou účast příznivců NKO se těší pořadatelé.

Jaroslav Gajoš - mysl. hospodář MS Pomoraví Vnorovy
Ivo Bébar - předseda Jm. pobočky KCHNKO

František Gajoš - předseda MS Pomoraví Vnorovy  

Severomoravská pobočka
Klubu chovatelů NKO

ve spolupráci  
s

ČMMJ OMS Olomouc
pořádají

XIV. ročník 

Moravskoslezského  

poháru,

soutěže ohařů na úrovni 

všestranných zkoušek

Termín: 18. – 19. srpna 2007

Zahájení a centrum celé soutěže se nachází  na 
myslivecké chatě „Doubrava“ v Litovli. Pro-
pozice jsou k dispozici na sekretariátu OMS 
Olomouc nebo na webových stránkách  
www.myslivost.cz/omsolomouc.

Bližší informace na tel: 585 427 644

Srdečně zvou pořadatelé!

- mezinárodní zkoušky NKO.
Z pověření Světového klubu NKO zajišťuje tuto akci rakous-

ký klub NKO ve dnech 21. - 23. září 2007 v Ampfelwangu. 
Zkoušky jsou přístupné všem NKO zapsaných v německých  
a zahraničních chovných knihách. 

Psi musí:
a) Dosáhnout na dvou různých dále uvedených zkouškách 

Derby(JZ), Solms(PZ) nebo AZP(JZ) a VGP(VZ) nejméně dvě 
první ceny.

b) Hodnocení exteriéru nejméně VD.

1) Podmínky pro účast musí být splněny při podání přihlášky.
2) Přihlášky spolu s kopiemi rodokmenu a výsledků absol-

vovaných zkoušek musí být zaslány do 29. června 2007 (ra-
zítko pošty) na adresu: Sekretář ÖKK Franz Weik, Windisch-
-Baumgarten 48, 2225 Zistersdorf, Österreich.

3) Majitel psa předloží očkovací průkaz s potvrzením o očková-
ní proti vzteklině starším méně než 12 měsíců a více než 4 týdny.

4) Startovné je 150 EUR. Platba převodem na účet Erste Bank 
Zistersdorf č.konta 41005509671, bankovní směrovací číslo 20111.

5) Ubytování zajišťuje Bohninger Josef, 4843 Ampfelwang, 
Waldpoint 19, tel.: 0664 352 4533

Program:
20. 9. 2007
18.00 - Zasedání Světového klubu - Robinson club - Ampfelwang
21.9.2007
9.00-12.30 - Prezentace soutěžících - Robinson club - Ampfelwang
12.30 - Oficiální přivítání delegací a účastníků
13.00 - Hodnocení exteriéru
18.00 - Porada rozhodčích - Robinson club
20.30 - Seznamovací večer ve sportovní hale Robinson club
22.9.2007
6.00 - Snídaně 
8.00 - Odjezd na zkoušky do revírů
7.30 - Odjezd žen na výlet
21.00 - Slavnostní večer ve sportovní hale Robinson club
23.9.2007
9.30 - Ukázkové hledání
13.00 - Vyhlášení výsledků soutěže IKP

Ivo Bébar
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dunajskÝ pohÁr
Ve Zpravodaji č. 2./2006 jsem předběžně informoval o této 

mezinárodní akci, která se uskuteční z pověření Světového klu-
bu NKO jako 2. ročník ve dnech 5. - 7. 10. 2007 na Slovensku. 
Pořadatelem je Klub chovatel‘ov  nemeckých krátkosrstých 
stavačov na Slovensku. Soutěžit budou čtyřčlenná družstva 
jednotlivých států (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, 
Chorvatsko, Německo a Česká republika) podle platného Zku-
šebního řádu Slovenského pol‘ovnického zväzu pro všestranné 
zkoušky doplněné o disciplinu „stopa živej zveri na vode“ s udě-
lením titulu CACIT a CACT.

Tato akce se uskuteční v okrese Trnava s centrem na lovec-
kém zámečku „Planinka“, nedaleko Dehetic na úpatí Malých 
Karpat.

Program:
5. 10. 2007
14.00 - 15. 00 prezentace
15.00 - 15.30 veterinární prohlídka
16.00 - 18 00 hodnocení exteriéru
18.00 - 19.00 porada rozhodčích
19.00  losování
20.00  seznamovací posezení

6. 10. 2007
8.00  zahájení
8.30  odchod do revírů
20.00  společenský večer

7. 10. 2007
7.30  odchod do revírů
14.00 (cca) vyhlášení výsledků a závěr soutěže

Účast na soutěži
Je podřízená pravidlům schváleným Světovým klubem cho-

vatelů NKO. Soutěže se mohou zúčastnit čtyřčlenná družstva 
jednotlivých států. Družstva delegují příslušné kluby chovatelů 
NKO.

Uzávěrka přihlášek
Složení družstev nahlašují příslušné kluby z jednotlivých stá-

tů. Přihlášky je nutno zaslat do 15. 8. 2007 na adresu
  

Ing. Jozef Jursa, CSc. 
Valašská 11 
811 04 Bratislava.

Soutěžní poplatek je 120 EUR za jednoho psa. Přihlášky na 
ubytování zasílejte na tutéž adresu.

Předseda klubu ing. Jozef Jursa, CSc. srdečně zve chovatele  
a příznivce NKO z okolních států na Slovensko s tím, že se po-
řadatelé budou snažit vytvořit nejlepší podmínky v dobře za-
zvěřených revírech jak pro soutěžící tak i pro návštěvníky.
        

Ivo Bébar

Memoriál 
Richarda
Knolla 
Memoriál proběhne poslední srpnový víkend v honitbách  

MS Semín, Jankovice a Vápno. Této soutěže se zúčastní 20 psů 
nejlépe umístěných na VZ v r. 2006 v celé ČR a budou soutěžit 
nejen o pracovní tituly, ale i o právo zúčastnit se nejvyšší pra-
covní soutěže v ČR s mezinárodní účastí, tj. Memoriálu Karla 
Podhajského, který se uskuteční v okrese Litoměřice. Zahájení 
bude ve státním hřebčíně v Kladrubech nad Labem, společen-
ské večery v pátek a sobotu se uskuteční v areálu penzionu  
v Kolesách. Ředitelem MRK 2007 je ing. Milan Barták. Vrchním 
rozhodčím pan Václav Sůra. 

Široká kynologická veřejnost je tímto na poslední srpnový ví-
kend zvána do Kladrub ke zhlédnutí vrcholné kynologické akce. 
Případné podrobnější informace nebo dotazy rádi zodpoví na 
OMS ČMMJ Pardubice, tel.: 466 263 411.

Josef  Stiernd

25. - 26. 8. 2007
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Výběr psů 
na Memoriál Richarda Knolla 2007

K účasti na MRK 2007 bylo vybráno dvacet účastníků a čtyři 
náhradníci. U chovných jedinců se chovnost počítá s potvrze-
ním plemennou knihou ČMKJ před konáním VZ, kterých se 
zúčastnili a ze kterých byli vybráni na MRK. Pouze tento schvá-
lený seznam je platný. 

1. RENA z Kvítele – ČLP/KO/74741 – f – 01.05.2004 500 b.
NOVÁK Josef, Klapý
2. DONA Šimonův dvůr – ČLP/CF/57274 – f – 24.02.2004 500 b.
SUCHÁNEK Aleš, Přerov
3. URON Kořenice – ČLP/KO/73835 – p – 16.01.2003 497 b. 
ŠON Josef, Litovel
4. KORD z Mešínské hájovny – ČLP/POI/9905/05 – p – 08.07.2004 496 b.
KORELUS Josef, Kolín
5. ART Kořenice – ČLP/KO/74283/04 – p – 09.08.2003 496 b.
NOVÁK Jaroslav, Kolín
6. EKI od Semiče Staňka – ČLP/POI/9681/06 - f – 02.04.2003 496 b.
POSPÍŠIL Jiří, Věrovany
7. CAR z Přestavlckého revíru – ČLP/CF/56917/05 – p – 09.04.2003 496 b.
BERČÍK Stanislav, Troubky n/B.
8. EIMY z Ranského letiště – ČLP/KO/73029/06 - f – 30.10.2001 496 b.
KRATOCHVÍL Václav, Keblice
9. LADA z Niv-Bučovic – ČLP/POI/9459/03 – f – 06.05.2001 496 b.
ZAHRADNÍČEK František, Dvůr Králové n/L.
10. AIDA z Čibiho dvora – ČLP/KO/74917/06– f – 06.07.2004 494 b.
ŠVÁBEK Jan, Tachov

11. CIT od Mileho – ČLP/KO/72552/05 – p – 05.05.2001 494 b.
DALEŠICKÝ Miloš, Čáslav
12. CLIF ze Spáčilky – ČLP/MOK/1937/06 – p – 05.11.2004 493 b.
HRADIL Pavel, Radslavice
13. ELA ze Skorotínské hájovny – ČLP/CF/56962/06 – f – 30.04.2003 493 b.
KOČER Pavel, Trhové Sviny
14. CIR ze Žďára – ČLP/CF/57299 – p – 20.03.2004 493 b.
MATOUŠEK Miroslav, Jindřichův Hradec
15. ZENA ze Zítkového rybníka – ČLP/KO/74468 - f – 07.02.2004 493 b.
UCHYTIL Břetislav ml., Hluboká n/Vlt.
16. FARAON od Nezdic. potoka – ČLP/KO/75120/06 – p – 03.01.2005 492 b.
MUŽÁK Bohuslav, Dřínov 
17. VAYT Šípová – ČLP/KO/73935/05 – p – 15.04.2003  492 b.
VÍTEČEK Petr, Černíkovice
18. TINA z Kvítele – ČLP/KO/75569 – f – 19.06.2005 492 b.
JERMAN František, Ledce
19. DITA z Ploskovických zámků – ČLP/KO/75325 – f – 22.03.2005 492 b.
ŽIŽKA Antonín, Litoměřice
20. EDDY z Mšenských lázní – ČLP/KO/75212 – p – 25.02.2005 492 b.
KRPEŠ Rudolf, Brníkov
21. SAM z Kvítele – ČLP/KO/75156 – p – 18.01.2005 492 b.
MAREŠ Jiří, Straškov 
22. DAG Kořenice – ČLP/KO/74867 – p – 02.06.2004 492 b.
VINIARSKÁ Petra, Přelouč
 23. BONNY Blahud – ČLP/POI/9639 – p – 13.01.2003 492 b.
ŠKARYD Ladislav, Nová Ves u Chot.
24. BLANKO v.d.Klinge – ČLP/VOK/4958 – p – 12.11.2002 492 b.
BŘÍZA Petr, Líšnice

Pozvánka                    8. - 9. 9. 2007
60.  Ročník Memoriálu Františka Vojtěcha

Východočeská pobočka KCHNKO Praha ve spolupráci s OMS ČMMJ Náchod pod záštitou města Jaroměře, Nového Města nad 
Metují a obce Černčice pořádá 60. ročník klubového MEMORIÁLU FRANTIŠKA VOJTĚCHA a zve členy klubu a příznivce lovecké 
kynologie ve dnech 8. - 9. 9. 2007 na Náchodsko.

Organizaci a přípravě tohoto memoriálu je věnována i ze strany spolupořadatele OMS-ČMMJ Náchod a její kynologické komise 
velká pozornost. MFV se na Náchodsko vrací po třinácti letech. 

Zahájení bude v sobotu ráno 8. 9. 2007 v zahradě Novoměstského zámku u pana Josefa Bartoně-Dobenín. Vchod do zahrady bude 
dobře označen a bude přesně naproti MěÚ Nového Města nad Metují, vpravo před náměstím.

Účastníci, rozhodčí a personál memoriálu se v krátkosti zúčastní významných oslav města Nového Města nad Metují, která pro-
běhnou v těchto dnech na jeho náměstí. Po zaznění několika loveckých famfár trubači memoriálu a představeni startujících se účast-
níci MFV odeberou na svá přidělená pracoviště.

Velké pole- MS Rasošky u Jaroměře
Voda a malé pole-MS Horka Černčice-rybník Tuří, Slavětín
Les- Lesy města Jaroměře, Proruby

Přivítání účastníku 7. 9. 2007 do 16:00 a také ukončení MFV bude v kulturním domě v Černčicích 9. 9. 2007. O občerstvení účast-
níku bude po oba dny jak v kulturním domě tak v honitbách dobře postaráno. Startovné: 1000,- Kč člen ČMMJ, vůdce z ČR. Zahra-
niční účastníci 70 Euro. Startuje 22 vybraných NKO, z toho 17 z ČR a 5 ze zahraničí. Výběr vůdců se řídí dle podmínek vztahujících 
se k této soutěži schválených výborem KCHNKO Praha. Vítěz MFV v I. c získává titul „Všestranný vítěz NKO ČR - MFV a titul 
CACT“. 

Uzávěrka přihlášek je 5. srpna 2007. Do uvedené doby je přijímá výcvikář KCHNKO Praha Josef Musil, Lipnická 1221, Hum-
polec 396 01, tel.: 721 375 083.

Závazné přihlášky k ubytování přijímá Josef Stierand, Kramolna 131, 547 01, tel.: 602 173 198.
Noclehy pro delegované rozhodčí a vybrané vůdce jsou automaticky zajištěny.

Za výbor VČ pobočky Josef Stierand
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Stanovy klubu chovatelů
NKO Praha

I. Všeobecná ustanovení

1. Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů (dále jen 
KCHNKO) je samostatným právním subjektem a ve smyslu zá-
kona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružuje zájemce  
o chov německého krátkosrstého ohaře na území České repub-
liky. Jeho sídlem je  Praha.

2. KCHNKO je členem ČMKJ a jejím prostřednictvím členem 
ČMKU jako samostatný právní subjekt.

3. Účelem KCHNKO je právní a organizační zajištění všech 
poboček, které si vzaly za úkol utvářet chov a provádět další 
opatření k neustálému zušlechťování plemene NKO.

II. Poslání KCHNKO

Veškerá činnost KCHNKO je v souladu s předpisy meziná-
rodní kynologické organizace FCI a má tyto cíle:

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

2. Koncepci chovu stanoví výbor KCHNKO na základě kom-
plexního rozboru, který vyhotoví hlavní poradce chovu po 
projednání a odsouhlasení v chovatelské radě KCHNKO. Sta-
novená 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 nove-
lizovat, prospěje-li to chovu NKO.

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

4. Vypracovat jednotný zápisní řád a dbát na jeho dodržování.

5. Organizovat klubové akce. Klubové akce rozdělovat na zá-
kladě požadavků poboček. Při větším zájmu rozhodne výbor, 
které pobočce bude svěřeno uspořádání akce. Pobočka pak za-
jišťuje akci samostatně, ve spolupráci s příslušným OMS ČMMJ.

6. Zúčastňovat se akcí pořádaných Světovým svazem NKO  
a se získanými poznatky seznamovat členskou základnu.

7. Udržovat kontakty se zahraničními organizacemi zabývají-
cími se chovem NKO. Zúčastňovat se akcí, které tyto organizace 
pořádají a důstojně representovat KCHNKO v zahraničí.

8. Pro informovanost členské základny vydává KCHNKO 
klubový Zpravodaj a má zřízeny vlastní webové stránky. Nákla-
dy spojené s vydáváním Zpravodaje a s vedením webových strá-
nek budou hrazeny z členských příspěvků.

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 čest-
né členství osobám, které se zasloužily o chov NKO, jakož i vý-
znamným osobám v zahraničí.

4. Uchazeč o přijetí za člena KCHNKO podá vyplněnou při-
hlášku 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 situace zapřiči-

něné objektivními důvody, může výši členského příspěvku 
změnit výbor klubu. 

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 orgánům KCHNKO.

4. Účastnit se klubových akcí pořádaných KCHNKO.

5. Nosit členský odznak a propůjčené vyznamenání.

V. Povinnosti členů

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

2. Zachovávat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství a z 
funkce, do které byli zvoleni.

3. Do stanoveného termínu uhradit členský 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 výbo-
ru klubu.

2. Nezaplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě.

3. Úmrtím člena.

4. Právoplatným rozhodnutím orgánu o vyloučení z klubu.

5. Zanikne-li členství, nemá člen nárok na vrácení členského 
příspěvku.
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VII. Organizační struktura

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů má následují-
cí 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 samostatnou 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 4 let. Změnu lze provést 
i během volebního období, pokud o to požádá nejméně 1/3 členů.

6.) Pobočka na své valné hromadě před konferenci volí de-
legáty a kandidáty konference dle klíče stanoveného výborem 
klubu.

7.) Členskou schůzi svolává výbor pobočky. Tato musí být 
svolána písemně. 

Projednává:
 - zprávu výboru klubu
 - zprávu dozorčí rady
 - zprávu kárné komise
 - finanční zprávu klubu
 - 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 konferenci klubu
 - zápis členské schůze, nadpoloviční většinou přítom- 

                ných členů

8.) Předkládá výboru KCHNKO iniciativní návrhy v oblasti 
zlepšení chovu, výcviku NKO, jakož i návrhy na zlepšení orga-
nizace KCHNKO.

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

10.) Pro příslušné volební období navrhuje, 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 zasloužilým členům 
„Čestné uznání“ a předkládá výboru KCHNKO návrhy na udě-
lení vyšších uznání, nebo odměn pro své členy. Navrhuje i čest-
ná členství.

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

14.) Provádí distribuci klubového Zpravodaje, do kterého při-
spívá 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 prů-
běžné informace o jednání výboru KCHNKO.

2.) Vede evidenci členské základny, kterou neustálé zpřesňuje 
a odsouhlasuje s matrikářem klubu.

3.) Výbor poskytuje svým členům informace o činnosti výbo-
ru a plnění úkolů pobočky.

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

5.) Výbor svolává své členy podle potřeby, nejméně však je-
denkrát ročně.

6.) Za svou činnost je odpovědný svým členům.

7.) Předseda pobočky se podle potřeby zúčastňuje schůzí vý-
boru 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 po-
radce chovu.

3.) Hlavní poradce je schválen konferenci KCHNKO.

4.) Hlavní poradce se stává členem výboru KCHNKO.

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

6.) Chovatelská rada musí respektovat programové chovatel-
ské cíle, stanovené konferenci KCHNKO a přísně dbát na dodr-
žování zápisního řádu KCHNKO.
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Výbor klubu

1.) Je volen konferenci KCHNKO na dobu 4 let.

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

3.) Výbor klubu pozůstává z 9 členů, zvolených na konferenci 
a je statutárním zástupcem KCHNKO.

4.) Bezprostředně po zvolení předsedy, tento řídí volbu místo-
předsedy, 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 průbě-
hu volebního období mezi konferencemi.

5.) Výbor KCHNKO svolává předseda.

6.) Schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření KCHNKO.

7.) Plní úkoly stanovené v hlavě II.

8.) Schůzí výboru se pravidelně zúčastňuje s hlasem porad-
ním předseda dozorčí rady.

9.) Na schůze výboru KCHNKO je dle potřeby zván i předse-
da 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 usnesení je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.

14.) Členové volených orgánů klubu jsou odvolatelní, v odů-
vodněných případech, výborem klubu.

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

16.) Kooptace se nevztahuje na předsedu a hlavního poradce 
chovu. Tyto změny mohou nastat za rozšíření výboru o předse-
dy jednotlivých poboček. Tito mají právo hlasovací.

17.) Plní především úkoly vyplývající z usnesení konference.

18.) Podle potřeby zve předsedy, nebo zástupce 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 vyznamenání svých členů.

21.) Za svoji činnost odpovídá konferenci klubu.

22.) Připravuje a svolává konferenci klubu.

23.) Veškerá jednání jsou podložená zápisem.

Předseda

a) Zastupuje klub a jedná jménem KCHNKO.

b) Mezi zasedáním výboru vyřizuje naléhavé úkoly spolu  
s jednatelem.

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

d) Dbá na řádné plnění všech úkolů, kontroluje plnění usne-
sení konference a výboru KCHNKO.

e) Písemnosti zásadní povahy, kterými se přijímají závazky, 
nebo získávají práva KCHNKO, podepisuje s dalším členem vý-
boru.

f) Podává zprávu o činnosti a hospodaření klubu konferenci 
KCHNKO.

g) Předseda a zastupující člen výboru je oprávněn činit proza-
tímní opatření ve věcech, 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.

Jednatel

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

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

c) Vede evidenci korespondence a zodpovídá za její včasné 
vyřízení.

d) Podepisuje korespondenci v rámci svého zmocnění výborem.

Ekonom

a) Vede finanční hospodaření KCHNKO.

b) Zodpovídá za dodržování předpisů a pokynů.

c) Vede pokladní knihu, vystavuje příjmové a výdajové doklady.

d) Zařizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu.

e) Vede příruční pokladnu a zodpovídá za pokladní hotovost.
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f) Vždy do 31. ledna běžného roku vypracuje roční uzávěrku 
a společně s novým rozpočtem předkládá ke schválení výboru 
KCHNKO.

g) Jednou ročně provádí inventarizaci majetku klubu a o vý-
sledku 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 po-
bočkami.

d) Předává do Zpravodaje informace o členské základně. 

Výcvikář

a) Zodpovídá za zvyšování úrovně lovecké upotřebitelnosti.

b) Organizuje společně s pobočkami soutěže a memoriály.

c) Zpracovává výsledky zkoušek.

d) Podává výboru klubu zprávy o pracovní úrovni plemene NKO.

Redaktor

a) Zodpovídá za vydávání veškerých tiskovin KCHNKO, 
hlavně Zpravodaje a vedení webových stránek.

b) Shromažďuje příspěvky a zodpovídá za obsahovou a tech-
nickou část klubových tiskovin.

c) Před předáním tiskovin do tisku, celý materiál předloží vý-
boru ke schválení.

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

Hlavní poradce

a) Zodpovídá za dodržování hlavního poslání klubu při zkva-
litňování chovu.

b) Řídí a kontroluje činnost poradců v jednotlivých poboč-
kách KCHNKO.

c) Vede evidenci chovných jedinců plemene NKO.

d) Spolu s chovatelskou radou a pobočkami spoluorganizuje 
klubové výstavy a další chovatelské akce.

e) Povoluje výjimky v krytí.

f) Podává návrhy na funkci čekatele rozhodčího z exteriéru.

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

h) Informuje výbor o činnosti chovatelské rady a prostřednic-
tvím klubového Zpravodaje členskou základnu.

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

i) Na schůzi chovatelské rady budou pozváni zástupci porad-
ců chovu na vlastní náklady.

VIII. Dozorčí rada (DR)

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

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

3.) DR sleduje dodržování stanov, chovatelského řádu a ostat-
ních vydaných předpisů.

4.) Kontroluje plnění usnesení konference a výboru KCHNKO.

5.) Je povinna bezodkladně zahájit řízení proti každému čle-
nu, který porušil povinnosti člena, pokud od tohoto zjištění ne-
uplynula doba jednoho roku.

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

7.) Při zvláště závažných proviněních, podává 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 vyloučení z KCHNKO, 
může kárná komise na základě doporučení DR, na žádost vy-
loučeného po uplynutí poloviny stanovené doby, zbytek opat-
ření prominout. Proti rozhodnutí o žádosti není odvolání pří-
pustné.

10.) DR podává o své činnosti zprávy výboru klubu za uply-
nulé 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 němec-
kých 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.
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2.) Musí být svolána písemně s uvedeným programem, nej-
méně 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 po-
boček a stávající členové výboru, dozorčí rady a kárné komise.

6.) Rozhodující hlas mají delegáti a ostatní mají hlas pouze 
poradní.

7.) Konference je schopna jednat a usnášet se je-li přítomna 
alespoň polovina delegátů  zvolených v pobočkách.

8.) Pro řízení konference volí delegáti pracovní předsednic-
tvo, návrhovou a volební komisi.

Konference projednává a schvaluje:

a) Zprávy výboru o činnosti a hospodaření 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 schváleno nadpoloviční vět-
šinou přítomných delegátů.

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

11.) Klub zanikne, pokud se na tom usnese konference s 3/4 
hlasů přítomných delegátů. 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 pře-
dem 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, vydaného 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 sponzorů nebudou přeroz 
        dělovány a to jak u výboru 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 projed-
nání na konferenci klubu a

budou pro všechny závazné.
b) Pobočky podle vydaných vnitřních směrnic KCHNKO sa-

mostatně hospodaří se
získanými finančními prostředky, které získají podílem, spon-

zorstvím, inzercí apod.

XII. Závěrečná ustanovení

1.) Důležitá usnesení a oznámení KCHNKO se zveřejňují v 
klubovém Zpravodaji.

2.) Přijetím těchto stanov KCHNKO, pozbývají platnost před-
cházející stanovy KCHKO.

3.) Tyto stanovy byly schváleny a přijaty konferencí klubu dne 
27. února 1993, doplněny a pozměněny konferencí klubu dne  
17. února 1996, konferencí klubu dne 27.února 1999, konferencí 
klubu dne 15. března 2003 a konferencí klubu dne 17. března 2007.

V Havlíčkově Brodě dne 17. března 2007

Zápisní řád pro plemeno 
německý krátkosrstý ohař  
KCHNKO Praha

Cíl:
Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých 
krátkosrstých ohařů je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu 
čistokrevných psů dle platného standardu FCI, zachování char-
akteristických vlastností tohoto plemene a jednotlivých pod-
mínek pro chov a registraci německých krátkosrstých ohařů.

I. Úvodní ustanovení

1. Tímto 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 chovají toto plemeno a nebo 
sympatizují s tímto plemenem a jeho držení je pro ně duševním 
a tělesným obohacením a mají zájem se podílet na práci klubu.

2. Podmínky chovnosti pro psy a feny stanoví chovatelská rada 
KCHNKO s platností nejméně na dobu funkčního období  
a jsou uvedeny v tomto zápisním řádu.

19  •  Zpravodaj 1/2007  



3. Členové KCHNKO jsou povinni se řídit „Řádem ochrany 
zvířat při chovu psů ČMKU“.

II. Chovatel, majitel  chovného psa

1. Chovatel je vlastník chráněného názvu chovatelské stanice, 
která byla řádně zaregistrována ČMKU. Chovatel musí být 
členem klubu. Pokud je vlastníkem právnická osoba, 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 chovatel-
ská stanice byla řádně zaregistrována.
 
3. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, 
budou štěňata zapsána v chovatelské  stanici nového majitele 
nebo držitele feny a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti 
plynoucí z krytí chovným 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 
původu 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 15ti dnů oznámena písemně hlavnímu poradci 
chovu a plemenné knize.

11. Změna držení ( u chovného psa neprodleně,  
u chovné feny se zápisem vrhu ) musí být oznámena chovatel-
skému klubu a plemenné knize.

12. Členové klubu jsou povinni o své psy řádně pečovat, 
dodržovat hygienické podmínky, dbát na jejich zdravotní stav, 
zajišťovat řádné krmení a ustájení.

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

III. Chov a jeho řízení

1. Chov je cílevědomá plemenitba se snahou o docí-lení 
zdravého odchovu, v němž jsou uchovány a zesí- 
leny přednosti předků a potlačovány jejich vady  
a nedostatky.

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

3. Chov se provádí zásadně řízeným způsobem. Základ tvoří 
genealogické linie s možností meziliniové plemenitby v souladu 
se schváleným statutem a směrnicí pro poradce chovu. 

4. Chovný pes smí krýt v kalendářním roce maxi-málně 10 fen. 
Náhradní a zahraniční krytí se do tohoto počtu nezapočítává.

5. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze jeden vrh. 
Narodí-li se ve vrhu jedno štěně, může majitel feny požádat 
o náhradní krytí. Porodí-li fena pouze jedno štěně, je toto 
započítáno jako regulérní vrh. Celkově však  fena může mít 
maximálně tři vrhy během dvou kalendářních let. 

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

7. Chovatel NKO může chovat toto plemeno, tj. zapisovat vrhy a 
registrovat chovné jedince pouze v jednom klubu, pokud je více 
chovatelských klubů pro plemeno NKO.

IV. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný 
průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou 
uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splnění pod-
mínek chovnosti.

2. Pro získání chovnosti musí pes i fena v den výstavy dosáhnout 
stáří nejméně 15 měsíců a nejvýše 5 let. Tolerance, ani rozdíl 
jednoho dne nepřichází v úvahu.

3. Chovný pes může krýt od stáří 18 měsíců 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 stáří 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 předpokládanou říjí odborně vyšetřen veter-
inárním lékařem.  

4. Podmínky chovnosti:

Pes
exteriér - výborný, nebo velmi dobrý, plnochrupý, 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 tříčlennou komisi na výstavě kde byla 
oceněna
výkon - PZ nebo VZ - I. nebo II. cena
Barva chovných jedinců NKO dle standartu FCI. 
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5. Výběr do chovu se provádí na výstavě kde byl jedinec posouzen, 
a to tříčlennou komisí. 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 změřena rozhodčím. 
Komise musí být sestavena z občanů ČR. Výběr do chovu musí být 
zaznamenán do průkazu původu.

6. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí 
ocenění na výstavě konané v ČR.
7. Ztrátu chovnosti psa před věkovým maximem je majitel pov-
inen hlásit hlavnímu poradci chovu doporučeným dopisem.

8. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se kontrolou 
dědičnosti prokázalo, že předávají potomstvu nežádoucí 
exteriérové vady, nebo poruchy zdraví a rovněž takoví, u 
nichž je odstraněna nežádoucí exteriérová vada chirurgickým 
zákrokem.

V. Doporučení ke krytí

1. Pro krytí feny vystavuje poradce doporučení ke krytí.

2. Platnost doporučení ke krytí platí jen v tom kalendářním 
roce, ve kterém bylo vystaveno. Pokud bude doporučení vys-
taveno až po 1. listopadu, lze napsat platnost až do konce roku 
následujícího.

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

4. Doporučení ke krytí se vystavuje ve trojím vyhotovení na 
tiskopisu k tomu určeném klubem. Originál a první kopii 
obdrží majitel feny. Majitel krycího psa vyplní na obou tisko-
pisech 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 plemennou 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 doporučení 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 do-
provázet fenu ke krytí.

3. Podmínky krytí, včetně úhrady za krytí 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 nesouhlas s krytím. Neučiní-li tak, je pak povinen 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 účelem 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 doporučení 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 takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vy-
rovnání. 

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

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

11. Krytí feny může být nahrazeno inseminaci. Tento úkon smí 
provádět pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního 
zákona (zákon č. 166/1999 Sb.) nebo plemenářského zákona 
(zákon č. 154/2000 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že 
bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene 
s veškerou předepsanou dokumentaci. Náklady na inseminaci 
hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě 
použita mezi jedinci, kteří se již před tím úspěšně nereproduko-
vali přirozeným 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 poradce chovu o vystavení doporučení na 
náhradní krytí feny.
13. Právo bezplatného náhradního krytí zanikne úhynem psa 
nebo feny.

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

15. V zahraničí může být fena kryta pouze se sou- 
hlasem hlavního poradce chovu. K žádosti o dopo-ručení 
ke krytí musí být přiložena fotokopie průkazu původu 
zahraničního 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 cho-
vným 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 doporučení ke krytí.

2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její 
zdravotní kondici, dle posouzení veterinárního lékaře. Regulace 
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počtu štěňat smí být provedena pouze veterinárním lékařem v 
souladu s platnými právními předpisy.

3. Při velmi početných vrzích zaplatí chovatel za  sedmé a každé 
další odchované štěně poplatek stanovený výborem klubu na 
účet KCHNKO.

4. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata 
musí být v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, teto- 
vaná a řádně odčervená. Očkování proti vírovým onemoc-něním je 
ponecháno na domluvě mezi zájemcem a chovatelem. O prodeji se 
doporučuje sepsat kupní smlouvu.

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

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

VIII.  Chovatelská stanice

1. O registraci žádá chovatel ČMKU v dostatečném předstihu, 
nejméně 3 měsíce 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 osobní a celoživotní. O chrá-něný název chovatelské 
stanice žádá chovatel na předepsaném tiskopise.

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

3. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba 
starší 18ti 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, v 
souladu s předpisy ČMKU. 

6. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení,
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jejího dědice.

7. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí 
být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatel-
ských 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 zahra-
ničního krytí i kopie originálu průkazu původu včetně dok-
ladu o chovnosti. Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu 
chovné feny.

3. Vrh musí být nahlášen k zápisu celý najednou, tzn. musí být 
uvedena všechna štěňata, která byla odchována.  Chovatel zašle 
doporučeným dopisem „Přihlášku k zápisu vrhu“  plemenné 

knize. Plemenná kniha tuto přihlášku doplní o čísla zápisu 
štěňat, která jsou zároveň tetovacími čísly a vrátí ji zpět chovate-
li. Tetování se provádí ve stáří 6 - 7 týdnů a provádí je osoba  
k tomu oprávněna, která potvrdí tetování na přihlášce. Při-
hláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do  
3 měsíců od data vrhu. 

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. 
Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.

5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou  vys-
taveným zeměmi FCI v majetku našich členů, přiděluje ple-
menná kniha číslo zápisu.

XI. Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři 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 příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je 
povinen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez 
zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z plemenné knihy, 
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 kynologických časopisech 
vystavit duplikát. 
5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze Plemenná 
kniha ČMKU. 

6. Zápisy do přílohy provádí oprávněné osoby (plemenná kniha, 
rozhodčí, výstavní kancelář, členové komise při výběru do 
chovu, veterináři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretar-
iátu ČMKU).

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

XII. Závěrečná ustanovení

1. Všichni chovatelé, majitelé a držitelé německého krátko-
srstého ohaře, členové KCHNKO se sídlem v Praze jsou povinni 
dodržovat ustanovení tohoto zápisního řádu.

2. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto zápisního řádu 
se chovatel nebo majitel (držitel) německého krátkosrstého 
ohaře vystavuje kárnému řízení. 

3. Schváleno výborem a chovatelskou radou KCHNKO Praha 
dne 11. 6. 2006 a na konferenci klubu dne 17. 3. 2007.
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II. Hanácká národní výstava psů
Olomouc, 12. - 14. ledna 2007
Posuzoval Ing. Jaromír Dostál DrSc.
Psi- třída mladých
Iron z Řadovky O:Vigo Afoli
Nar.: 19.7.2005 m: Faby od Moselského mlýna
Nenastoupil Maj.: Ladislav Ivičič

Psi – mezitřída
Bren Jasénky O: CH. Trix ze Š típek
Nar.: 23.1.2005 M: CH. Pet ze Štípek
Velmi dobrý Maj.: Martina Rymerová

Psi- třída otevřená
Bruce Jasénky O: CH. Trix ze Štípek
Nar.: 23.1.2005 M: CH. Pet ze Štípek
Výborný 1,CAC, NV Maj.: Martina Rymerová

Feny – třída dorostu
Blank Anette od Křenovky O: Argo z Bilice
Nar.: 30.4.2006 M: Tera ze Zítkového rybníka
Nadějná Maj.: Roman Illléš

Memoriál Františka Vojtěcha 
 
Mezinárodní soutěž NKO o titul Všestranný vítěz NKO ČR se 

zadáním titulu CACT,  res. CACT.
Pořádá se každým rokem. Pořadatelem je příslušný Okresní 

myslivecký spolek, KCHNKO Praha a pověřená pobočka klubu.
Na MFV se zkouší podle zkušebního řádu pro VZ ohařů.
Soutěže se může zúčastnit nejvýše 22 psů a fen plemene NKO 

bez rozdílu stáří, z toho 5 ze zahraničí a ostatní z ČR. O počtu 
zúčastněných NKO pro jednotlivé ročníky, rozhodne na ná-
vrh pořádající pobočky klubu podle místních podmínek výbor 
KCHNKO Praha.

V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní 
stanovený počet psů z ČR.

Podmínky účasti:
U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakou-

koliv zkoušku z výkonu. 
Z ČR mají přednost kandidáti chovu a chovní psi. Z ostat-

ních psů a fen ti, kteří absolvovali VZ nebo PZ a LZ, nebo PZ 
a SZVP, minimálně ale PZ nebo LZ, nejméně však v I. ceně. 
Chovná fena, která byla vybrána do chovu má přednost před 
psem, který není ani kandidátem chovu a mají stejné zkoušky.

Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 
2 NKO na tuto soutěž. Takto vybraný NKO musí mít však spl-
něny uvedené zkoušky. 

U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, 
kteří v tomto klubu zapisují vrhy a registrují chovné jedince.

O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO 
Praha po termínu uzávěrky přihlášek.

Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále 
nepokračuje.

Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát.

Podmínky účasti na soutěžích
Memoriálu Františka Vojtěcha a Memoriálu Jindřicha Steinitze

Memoriál Jindřicha Steinitze

Mezinárodní soutěž NKO o putovní pohár Dr. Ing. Jindřicha Stei-
nitze se zadáním titulu CACIT,  res. CACIT a CACT, res. CACT.

Pořádá se každý druhý rok. Pořadatelem je příslušný Okresní 
myslivecký spolek, KCHNKO Praha a pověřená pobočka klubu.

Na MJS se zkouší práce v poli a ve vodě podle zkušebního řádu 
pro MKP, navíc se zkouší vlečka se zajícem jako na PZ ohařů. 

Soutěže se může zúčastnit nejvýše 22 psů a fen plemene NKO 
bez rozdílu stáří, z toho 10 ze zahraničí a ostatní z ČR. O počtu 
zúčastněných NKO pro jednotlivé ročníky, rozhodne na ná-
vrh pořádající pobočky klubu podle místních podmínek výbor 
KCHNKO Praha.

V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní 
stanovený počet psů z ČR.

Podmínky účasti:
U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakou-

koliv zkoušku z výkonu. 
Z ČR mají přednost chovní jedinci. Z ostatních psů a fen ti, 

kteří absolvovali VZ nebo PZ a SZVP, nejméně však v I. ceně. 
Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 

1 NKO na tuto soutěž. Takto vybraný NKO musí mít však spl-
něny uvedené zkoušky. 

U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, 
kteří v tomto klubu zapisují vrhy a registrují chovné jedince.

O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO 
Praha po termínu uzávěrky přihlášek.

Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále 
nepokračuje.

Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát.

Schváleno výborem KCHNKO Praha dne 10. června 2007.

Feny – třída mladých
Fatina z Gruntu O: Has Juta z Bolatic
Nar.: 27.12.2005 M: Dorka z Gruntu
Dobrá Maj.: Tomáš Kýr

Argo Sony ze Bzové O: Ulf od řeky Lomnice
Nar.: 23.9.2005 M: Sony ze Slavonic
Výborná 2 Maj.: Kamil Hrtúz

Nessi z Bilice O: Ataman Duman Kazana
Nar.: 1.1.2006 M: Walli Engholms
Výborná 1,CAJC Maj.: Martina Millerová

Citadel Laváre Morávia O: Trix ze Štípek
Nar.: 22.2.2006 M: Vima Kořenice
Výborná 3 Maj.: Jaroslav Burda
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Feny – mezitřída
Frea od Hradu Lukova O: Néro ze Starých Levic
Nar.: 14:3.2005 M: Gábi Bohéma
Výborná 2, Res.CAC Maj.: Emil Grossmann

Brigi Jasénky O: Trix ze Štípek 
Nar.: 23.1.2005 M: Pet ze Štípek
Výborná 1,CAC , NV, BOB Maj.: Martina Rymerová

Feny – třída otevřená
Iris Akcezal O: Remo ze Štípek
Nar.: 24.6.2003 M: Cita Akcezal
Velmi dobrá  Maj.: Mgr. Roman Pražan

Feny- trída pracovní
Eda z Entlova Dvora O: Geron Kořenice
Nar.: 14.6.2006 M: Astra od Jakubského potoka
Velmi dobrá Maj.: Josef Polčák

Zpracoval: Emil Grossmann

Mezinárodní výstava psů
Brno, 10. února 2007
Posuzoval Bohumil Tašek

Mery Bojandolí o: Art od Roztrhané skály
Nar.: 04.02.2006 m: Brisa ze Soldátovy hvězdy
Dobrá  Maj.: Josef Novák

Feny - mezitřída:
Chary z Knollovy školy o: Odin v. Marchspitz
Nar.: 11.08.2005 m: Dasta z Čeperáku
Velmi dobrá 3 Maj.: Miloš Knotek

Faty z Koroptvárny o: Cigo ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 02.07.2005 m: Kitti z Levíku
Velmi dobrá 2 Maj.: Rudolf Švejda

Katy od Kutnaru o: Vigo Afoli
Nar.: 06.08.2005 m: Kety z Budiměřických polí
Velmi dobrá 4 Maj.: František Sklenář

Kety od Kutnaru o: Vigo Afoli
Nar.: 06.08.2005 m: Kety z Budiměřických polí
Velmi dobrá 1 Maj.: František Sklenář

Feny - třída otevřená:
Brita z Pytlácké stezky o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 18.09.2005 m: Andy ze Selských lesů
Velmi dobrá 3  Maj.: Jiří Soukup

Chara z Knollovy školy o: Odin v. Marchspitz
Nar.: 11.08.2005 m: Dasta z Čeperáku
Výborná CAC, Res. CACIB Maj.: Miloš Knotek

Elza z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 01.09.2005 m: Silva z Krutého lesa
Velmi dobrá 4 Maj.: Ladislav Sláma

Flora z Koroptvárny o: Cigo ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 02.07.2005 m: Kitti z Levíku
Výborná 2 Maj.: Milan Černošek

Heda od Velkého Besta o: Ben od Borové skalky
Nar.: 27.04.2005 m: Faty od Velkého Besta
Velmi dobrá  Maj.: Jaroslav Vaněk

Zita ze Slavonic o: Gron Kořenice
Nar.: 17.08.2004 m: Sára ze Slavonic
Nadměrná výška 66 cm Maj.: Pavel Vach

Feny - třída pracovní:
Afra z Dobelických luk o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 02.06.2003 m: Hera z Polánského revíru
Výborná CAC, CACIB Maj.: Miroslav Jílek

Gaja z Czarnego dworu o: Dagobert vom Hege-Haus
Nar.: 19.01.2005 m: Salsa z Czarnego dworu
Velmi dobrá 3 Maj.: Ing. Václav Vlasák

Hela od Velkého Besta o: Ben od Borové skalky
Nar.: 27.04.2005 m: Faty od Velkého Besta
Velmi dobrá 4 Maj.: Stanislav Bejšovec

Whitney Javořice o: Vox von Alsheim
Nar.: 09.1.2005 m: Terka Javořice
Výborná 2,  Res. CAC Maj.: Pavel Unverdorben

Jako kandidáti chovu vybrání tříčlennou komisí (Bohumil 
Tašek, Ing. Václav Vlasák, Josef Novák): 
Barbar z Mešínské hájovny, Charon z Knollovy školy, Kim 
od Kutnaru, Car z Bošovského revíru, Chyt z Knollovy školy, 
Chary z Knollovy školy, Katy od Kutnaru, Kety od Kutnaru, 
Brita z Pytlácké stezky, Chara z Knollovy školy, Elza z Krutého 
lesa, Flora z Koroptvárny, Heda od Velkého Besta, Afra z Do-
belických luk, Hela od Velkého Besta, Whitney Javořice.

Zpracoval Bohumil Tašek

Psi - třída mladých:
Rambo z Chlumína o: Cir z Býchorska
Nar.: 19.01.2006 m: Cita z Českého lesa
Velmi dobrý Maj.: Josef Havel

Psi - mezitřída:
Barbar z Mešínské hájovny o: Trix ze Štípek
Nar.: 28.06.2005 m: Alina Tergy
Výborný, CAC, CACIB, BOB Maj.: Jiří Pospíšil

Charon z Knollovy školy o: Odin v. Marchspitz
Nar.: 11.08.2005 m: Dasta z Čeperáku
Velmi dobrý Maj.: Miloš Knotek

Kim od Kutnaru o: Vigo Afoli
Nar.: 06.08.2005 m: Kety z Budiměřických polí
Výborný 2 Maj.: Tomáš Pelán

Psi - třída otevřená:
Car z Bošovského revíru o: Ben z Okřešic
Nar.: 13.06.2005 m: Toska Javořice
Velmi dobrý 2 Maj.: Dan Darmopil

Chyron z Pelhřimova o: Ulf od řeky Lomnice
Nar.: 10.05.2004 m: Hera z Pelhřimova
Výborný, CAC, Res. CACIB Maj.: Jiří Zaňák

Chyt z Knollovy školy o: Odin v. Marchspitz
Nar.: 11.08.2005 m: Dasta z Čeperáku
Velmi dobrý 3 Maj.: Miloš Knotek

Psi - třída pracovní:
Aron z Farských luk o: Viking z Vtelenských polí
Nar.: 05.05.2005 m: Gera z Čeradic
Dobrý Maj.: Václav Vlasák

Feny – třída mladých:
Cínie Laváre Morava o: Trix ze Štípek
Nar.: 22.02.2006 m: Vima Kořenice
Velmi dobrá 1 Maj.: Štěpán Horák

Fatina z Gruntu o: Has Juta z Bolatic
Nar.: 27.12.2005 m: Dorka z Gruntu
Dobrá Maj.: Tomáš Kýr
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Mezinárodní výstava psů
České Budějovice, 21. dubna 2007
Posuzoval ing. Jaromír Dostál, DrSc.

Psi - třída mladých 
CITT Z TÁLÍNA  o: Juno z Českého lesa
nar.: 20/06/06 m: Annet z Tálína
výborný 1, CAJC Maj. Gottfríd Vlad

CYR Z TÁLÍNA  o: Juno z Českého lesa
nar.: 20/06/06 m: Annet z Tálína
dobrý maj. Hornát Jaroslav

Psi - třída otevřená 
AISON Z MEŠIN. HÁJOVNY  o: Lesan z Prosečské vysočiny
nar.: 29/01/04 m: Alina Tergy
výborný 1,CAC,REZ.CACIB maj.: Bukačová Pavla 

ANAR Z FARSKÝCH LUK  o: Viking z Vtelenských polí 
05/05/05 m: Gera z Čeradic  
velmi dobrý maj.: Laudát Antonín

BACK Z TÁLÍNA  o: Falk z Bolešinských blat
nar.: 03/04/05 m: Bessy z Pokratického údolí
velmi dobrý 3 maj.: Gottfríd Vladimír

Národní výstava psů
Ostrava, 14. dubna 2007
Posuzoval MVDr. Čestmír Šrámek

Feny – třída mladých:
Cimberley ze Štípek o: Atos ze Štípek
Nar.: 05.06.2006 m: Aida z Ludger
Výborná 1, CAJC Maj.: Mgr. Michael Kretek

Mona z Vápenek o: Ralph od Beranjskih Vratnica 
Nar.: 08.05.2006 m: Nora zo Starých Levíc
Výborná 2 Maj.: Pavel Navrátil

Feny - mezitřída:
Ajda z Tošanovské osady o: Had od Puchartu
Nar.: 15.02.2004 m: Gela od Benátského jezera
Velmi dobrá  Maj.: Vladimír Kaděrka

Feny - třída otevřená:
Alexis Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborná 1, CAC Maj.: Vlastimil Matějek

Bára z Čibiho dvora o: Nicki vom Gleistal
Nar.: 03.04.2005 m: Anet z Ferdinandova údolí
Dobrá Maj.: Jaroslav Strnadel

Nora od Klapavce o: Šery Šípová
Nar.: 08.07.2002 m: Hedy z Houdkova dvora
Velmi dobrá  Maj.: Karel Kinzel

Feny - třída pracovní:
Ambra z Rampachu o: Has Juta z Bolatic
Nar.: 01.07.2004 m: Haidy ze Štípek
Velmi dobrá  Maj.: Pavel Tomíček

Feny – třída vítězů:
Brigi Jasénky o: Trix ze Štípek
Nar.: 23.01.2005 m: Pet ze Štípek
Výborný 1, CAC, NV Maj.: Martina Rymerová

Výběr do chovu provedla trojčlenná komise ve složení: MVDr. 
Čestmír Šrámek, Bohumil Tašek, Stanislav Šafář. Jako kandidáti 
chovu byli doporučeni:

Alexis Jasénky o: Prince Ruffain Rapa-Nui
Nar.: 12.01.2004 m: Hera ze Štípek
Výborná 1, CAC Maj.: Vlastimil Matějek

Zpracoval: Bohumil Tašek

Psi - třída mladých:
Chris z Procingerova dvora o: Art od Roztrhané skály
Nar.: 28.04.2006 m: Bery ze Soldátovy hvězdy
Velmi dobrý Maj.: Stanislav Plonka

Krono Sandomirus o: Remo ze Štípek
Nar.: 28.05.2006 m: Panda z Tarnowskiej Krainy
Výborný 1, CAJC  Maj.: Dariusz Dziuba

Rondo z Chlumína o: Cir z Býchorska
Nar.: 19.01.2006 m: Cila z Českého lesa
Dobrý Maj.: Milan Kučera

Psi – třída otevřená:
Blek od Včelích úlů o: Haky z Pelhřimova
Nar.: 06.05.2004 m: Bora z Jasánků
Dobrý Maj.: Karel Richter

Bren Jasénky o: Trix ze Štípek
Nar.: 23.01.2005 m: Pet ze Štípek
Velmi dobrý Maj.: Martina Rymerová

Wart ze Štípek o: Remo ze Štípek
Nar.: 07.07.2003 m: Cita ze Štípek
Velmi dobrý Maj.: Milan Josefus

Psi – třída pracovní:
Alan z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 31.05.2004 m: Dana z Vtelenských polí
Vyloučen z posuzování Maj.: Pavel Pernica

Verney ze Štípek o: Nougat ze Štípek
Nar.: 21.06.2003 m: Inka z Czarnego Dworu
Výborný 1, CAC Maj.: Petr Podešva

Psi – třída vítězů:
Bruce Jasénky o: Trix ze Štípek
Nar.: 23.01.2005 m: Pet ze Štípek
Výborný 1, CAC, NV, BOB Maj.: Martina Rymerová

BAK Z ČIBIHO DVORA  o:Nicky vom Gleistal   
nar.: 03/04/05 m: Anet z Ferdinandova údolí
velmi dobrý 4 maj.: Švábek František

PLUTO Z LEVÍKU  o.:Charlie z Vtelenských polí  
nar.: 18/01/05 m: Eny z Levíku
výborný 2,REZ.CAC maj.: Šerá Marie, MVDr 

Psi - třída pracovní 
BARON VOM AMAZONAS o: Ivo vom Osterberg  
nar.: 09/01/02 m.: Dorka Algov
výborný 4 maj.: Kerschner Erich 

BRUNO Z MEŠIN. HÁJOVNY  o: ICH.Trix ze Štípek
nar.: 28/06/05 m: Alina Tergy
výborný 3 maj.: Drábek Jiří

CHOR Z JEKLÍKU  o.: Kord z Chotíkova
nar.: 01/11/04 m: Ufa z Jeklíku 
výborný 2,REZ.CAC maj.: Cuhra Jiří 

FAT OD NEZDIC. POTOKA  o.: Reno Engholms
nar.: 03/01/05 m: Rita od Nezdického potoka 
výborný 1,CAC,CACIB,BOB maj.:  Mráz Vladimír

Feny - třída dorostu
ANN-BEAUTY QUEN JA-STA ECH 
nedostavil se 
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Feny - třída mladých 
BELMNE OD KŘENOVKY  o: Argo z Bílice
nar.: 30/04/06 m: Tera ze Zítkového rybníka 
dobrý  maj.: Kulišová Hana  

ROUSIE Z CHLUMÍNA o: Cir z Býchorska
nar.:  19/01/06 m: Cila z Českého lesa  
výborný 1 maj.: Stárková Vladana   

Feny - mezitřída  
DINA Z HUSÍNA  o: Nicky vom Gleistal
nar.: 01/07/05 m: Jita z Husína  
výborný 2,REZ.CAC maj: Nejdl Josef, MVDr

FATY Z BÝCHORSKA  o: Cir z Býchorska
nar.: 10/08/05 m: Alma z Rosecké skály 
výborný 3 maj.: Klíčová Kristýna  

GAZI ZE TCHOŘOVIC  o: Vigo Afoli
nar.: 18/01/06 m: Darja ze Švihovské skály  
velmi dobrý 4 maj.: Hanzlík Václav

OSA ZE ZÁPLAV  o: Lesan z Prosečské vysočiny 
nar.:24/11/05 m: Mina ze Záplav
výborný 2,REZ.CAC maj.: Voříšek Jaroslav

Feny - třída otevřená 
BORA Z PYTLÁCKÉ STEZKY  o: Lesan z Prosečské vysočiny
nar.: 18/09/05 m: Andy ze Selských lesů
výborný 2,REZ.CAC maj: Kříž Jan

CHYTA Z KNOLLOVY ŠKOLY  o: Odin vom Marchspitz 
nar.: 11/08/05 m: Dasta z Čeperáku
velmi dobrý maj.: Cvach Jiří

FILA ZE TCHOŘOVIC  o: Ulf od řeky Lomnice
nar: 21/04/05 m: Darja ze Švihovské skály
výborný 1,CAC,CACIB maj.: Slabý Libor 

LIMBA Z BILICE  o: Lesan z Prosečské vysočiny 
nar.: 14/05/04 m: Bora z Bilice
velmi dobrý maj.: Gratcl Jaromír 

NINA ZE ZÁVESKÉ OVČÁRNY  o: Kantus vom Rhonblick 
nar.: 12/05/04 m.: Kora ze Záveské ovčárny
velmi dobrý maj.:Pechek Bohumír, Mgr

ZITA OD SVATÉ VODY  
nedostavil se 

Feny - třída pracovní 
1329 ALDA Z HUSÍNA  o: Edy z Husína
nar.: 07/09/04 m.: Fela z Husína  
velmi dobrý 2 maj.: Stejskal Karel  

ELÉN ZE ŠPITALEK  
nedostavil se 

ODRA Z CHOTÍKOVA  o: Ar z Jeklíku
nar.: 27/03/05 m: Chrpa z Chotíkova 
výborný 1,CAC maj.: Krystl Jaroslav

UGY ANDĚLSKÝ HRAD  o: Mat ze Záplav
nar.: 26/03/04 m: Pegy Andělský hrad
dobrý maj.: Kováč Roman

Feny - třída veteránů 
CH.RENA Z VTELEN. POLÍ  o: Don v.d. Holledau
nar.: 20/08/95 m: Bessy z Rokytňan
výborný 1,nejlepší veterán maj.: Budkovi Barbora a Jan

Připravil Josef Koblasa

Mezinárodní výstava psů
Litoměřice, 19. - 20. května 2007
Posuzoval Václav Koldinský

Psi - třída mladých:
Best Baron od Habrovic. rybníka o: Baron vom Amazonas
nar: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
výborný 2 maj: Bc. Fialová Pavla

Brut Baron od Habrovic. rybníka o: Baron vom Amazonas
nar: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
velmi dobrý maj: Baltik Lukáš

Bussy Baron od Habrovic. rybníka o: Baron vom Amazonas
nar: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
výborný 4 maj: Roškot Petr

Erb od Rytíře Malovce o: Bryt z Čerazské bažantnice
nar: 13.4.2006 m: Cira od Rytíře Malovce
dobrý maj: Smutná Romana

Hero z Ranského letiště o: Baron vom Amazonas
nar: 11.8.2006 m: Etta z Ranského letiště
dobrý maj: Vítek Zdeněk

Uran z Kvítele o: Echo z Ranského letiště
nar: 19.4. 2006 m. Mira z Kvítele
výborný 1, CAJC, BOB maj: Hauf Josef

Flik z Visálku o: Mars z Kvítele
4.4.2006 m: Bona z Visálku
výborný 3 maj: Hendl Miloslav

Psi – třída otevřená
Ares z Radovských strání o: Car od Mileho
16.7.2005 m: Ira z Českého lesa
velmi dobrý maj: Doležal Jaroslav

Dagles od Rytíře Malovce o: Aris z Dlouhého 
25.9.2004 m: Bajka od Rytíře Malovce
odstoupil maj: Smutná Romana

Tyras z Kvítele  o: Lesan z Prosečské vysočiny
19.6.2005 m: Mira z Kvítele 
velmi dobrý maj: Peterka Zbyněk

Psi – třída pracovní
Bar ze Semického revíru o: Ajax z Býchorska
5.3.2004 m: Heda z Dvorského Sokoláku
odstoupil maj: Holub Antonín

Sam z Kvítele  o: Car od Mileho
18.1.2005 m: Dolly vom Silur
dobrý maj: Mareš Jiří

Feny – třída mladých
Ballance Baron od Habrovic. rybníka o: Baron vom Amazonas
nar: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
výborný 1, CAJC maj: Koláčný Jan

Cedra z Droužkova o: Chary z Plantova dvora
25.3.2006 m: Viviana z Vtelenských polí
výborná maj. Linhart Jaroslav

Era z Ploskovických zámků o: Argo z Bílice
19.5.2006 m: Bora ze Slatinské bažantnice
velmi dobrá maj: Fencl Martin

Fera z Visálku o: Mars z Kvítele
4.4.2006 m: Bona z Visálku
nedostavila se maj: Křivan Daniel
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Hera od Jezevčí hory o: Ralf Afoli
15.9.2004 m: Jola z husína
nedostavila se maj: Soukup Jaroslav

Rona z Jaroslavských polí o: Alan z Ptýrovských luk
30.4.2005 m. Alma z Benetky
nepravidelný skus maj: Kolář Vladislav

Roxa z Jaroslavských polí o: Alan z Ptýrovských luk
30.4.2006 m. Alma z Benetky
výborná 1, CAC, CACIB maj: Kolář Vladislav

Feny – třída šampionů
Gitta z Českého lesa o: Lord Tergy
1.3.2000 m: Xeni z Českého lesa
výborná 1, CAC, r.CACIB maj: Bc. Fialová Pavla

Vybrány do chovu: Bára Afoli, Roxa z Jaroslavských polí.

Zpracoval ing. Jiří Formánek 

Gama z Ranského letiště o: Argo z Bílice
15.7.2006 m: Suse vom Lingenauer Holz
odstoupila maj: Tomešová Nikola

Pegi z Chotíkova o: Ax z Jeklíku
1.3.2006 m: Kely z Chotíkova
výborná 2 maj: Krystl Jaroslav

Rennie z Chlumína o: Cir z Býchorska
19.1.2006 m: Cila z Českého lesa
dobrá maj. Klíčová Kristýna

Feny - mezitřída
Bára Afoli o: Jarik ze Záveské ovčárny
8.12.2005 m: Rona Afoli
velmi dobrá maj: Hanč Petr

Feny – třída otevřená
Axa Alma Mona o: Lord Tergy
6.3.2005 m: Alma Boleslavské Písčiny
velmi dobrá maj: Havel Pavel

Fany z Tchořovic o: Ulf od Řeky Lomnice
21.4.2005 m: Darja ze Švihovské skály
nepravidelný skus  Urianková Jana

Přehlídka ušlechtilosti

Skutečnost, že je NKO krásný pes,který vyhrává nejenom  
VII. skupinu, ale i celou výstavu, dnes pomalu vstupuje do po-
vědomí mysliveckých kynologů, kteří kromě výkonu nic jiného 
od svého krátkosrstého ohaře nepožadovali. A tak vzniká otáz-
ka, proč neukázat na výstavě svého psa, který zaujme ostatní 
myslivce nejenom výkonem, ale též svým exteriérem. Absolvo-
vání nezbytné výstavy pro splnení podmínky chovnosti a výbě-
ru do chovu dnes střídá prezentace na výstavách vyššího typu. 
A kde jinde je získané ocenění cennější než na klubové výstavě. 
Velká konkurence a posuzování zkušenými rozhodčími, kteří 
NKO opravdu rozumějí, je zárukou opravdové kvality exteriéru 
při udělění známek nejvyšších. Proto značná část našich čenů 
využívá každoročně pořádané klubové výstavy k prezentaci 
svých psů a chovů. 2. 6. 2007 jsme se sešli již popáté na závo-
dišti Zlatá podkova v Humpolci. Když se koná něco pětkrát na 
stejném místě, je to tradice a nedá se říci jinak než na vysoké 
úrovni a vyhledávaná. Organizátoři opět nenechali nic náhodě. 
Po příjezdu hojný počet návštěvníků a vystavovatelů přivítala 
dechová hudba. Výborná organizace, vzorná péče o občerstvení 
a všude přítomná přátelská atmosféra jenom umocnila zážitek  
z úrovně předváděných psů. Po slavnostním zahájení a lovec-
kých fanfárách byli psi a feny posouzeni ve třechkruzích. Vý-
bor KCHNKO delegoval pány MVDr. Josefa Nejdla, Jaroslava 
Krystla a Josefa Nováka. Na závěr opět za zvuku lovackých 
fanfár byli vyhlášeni kluboví vítězové a vítěz plemene - BOB. 
Nezbývá než poděkovat pořadateli OMS Pelhřimov a našemu 
výcvikáři panu Josefu Musilovi za uspořádání a organizaci tak 
zdařilé akce s přáním, abychom se opět na takové akci příště 
všichni ve zdraví setkali.

MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
hlavní poradce chovu NKO

Klubová výstava psů
Humpolec, 2. června 2007

Psi - třída dorostu
Veron V.G. 4.9.2006 19233
O: Men M: Aba
nenastoupil M: Miroslav Sadloň

Psi - třída mladých
Jerik od Blatského potoka 20.4.2006 76010
O: Gin Kamenný most M: Gera od Blatského potoka
V1, CAJC M: Jiří Hejda

Zak z Pertolticka 25.3.2006 75911
O: Ben ze Sadských borů M: Una z Pertolticka
VD2 M: Pavel Nevtípil Ing.

Brit od Chvalovic. rybníka 29.4.2006 76005
O: Vigo Afoli M: Alina z Křištofova dvora
D. M: Miroslav Matoušek

Iron z Pelhřimova 18.4.2006 75944 
O: Ulf od Řeky Lomnice M: Hera z Pelhřimova
D M: Zdeněk Svoboda

Ajax z Uhřičic 11.3.2006 75862
O: Ataman Duha Kazana M: Bora ze Skoků
D M: Břetislav Nakládal

Alan od Plavecké cesty 2.2.2006 75826
O: Vigo Afoli M: Linda ze Sukova kraje
D M: Antonín Tůma

Psi - mezitřída
Charon z Knollovy školy 11.8.2005 75609
O: Odin von Marchspitz M: Dasta z Čeperáku
VD3 M: Miloš Knotek

Atos z Dobelických luk 4.9.2005 75644
O: Lesan z Prosečské Vysočiny M: Hera z Polánského revíru
V1, CAC M: Jiří Fukal

Sam z Cenklova 15.10.2005 75689
O: Has Juta z Bolatic  M: Faty od Mohelského mlýna
VD2 Stanislav Brožek

Psi - třída otevřená
King z Bohumínských bažin 28.1.2005 75144
O: Lord Tergy  M: Jessy z Bohumínských bažin
V2, res.CAC M: Petr Volný
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Fram z Knollovy školy 6.2.2004 74447
O: Kantus vom Rhónblick M: Dasta z Čeperáku
D M: MUDr. Macháček

Ben od Semické hůrky 4.3.2005 75231
O: Kord z Chotíkova  M: Jitka z Maršovských strání
D  M: Tereza Nováková

Ball z Údolí Podkovy 21.5.2004 74770
O: Alan z Ptýrovských luk M: Alba z Údolí Podkovy
VD CH: Miroslav Vašina

Cito od Velkých smrků 6.5.2004 74637
O: Jax z Kamenické leče M: Alfa od Velkých smrků
VD M: Petr Bříza 

Pik z Očkovskej doliny 6.6.2005 75627
O: Vigo Afoli  M: Nela z Očkovskej doliny
V3 M: Miroslav Matoušek

Gerin z Kuželova Ranče 10.6.2004 74793
O: Kim ze Štípek M: Lady ze Štípek
V1, CAC, Klubový vítěz M: Roman Homolka

 Art Sony ze Bzové 23.9.2005 75695 
O: Ulf od Řeky Lomnice M: Sony ze Slavonic
D m: Alois Bultman

George z Čeperáku 19.3.2005 75279
O: Ralf Afoli M: Dora z Čeperáku
VD M: Vladimír Semerád

Kazán od Kutnaru 6.8.2005 75591
O: Vigo Afoli  M: Kety z Budiměřických polí
nehodnocen M: Josef Herzán

Pigo z Očkovskej doliny 6.6.2005 75628
O: Vigo Afoli  M: Nela z Očkovskej doliny
VD4 M: Tomáš Viktora

Ert z Entlova dvora 14.6.2005 75487
O: Geron Kořenice  M: Astra od Jalubského potoka
D M: Jaroslav Hruda

Psi - třída pracovní
Nestor z Chlumína 2.9.2004 75020
O: Lord Tergy M: Cila z Českého lesa
V1, CAC M: Vlastimil Jindra

Edy ze Žandovských vrchů 10.3.2005 75262
O: Mit Kořenice  M: Katy z Očkovskej doliny
VD M: Vladimír Cvír

Zorro z Klokočky – Kubát 6.4.2003 73927
O: Kelly z Klokočky M: Majka z Klokočky
V3 M: Josef Demjan

Gryl od Štítarského rybníka 10.4.2004 74670
O: Ar z Jeklíku M: Gerta z Chotíkova
V4 M: Emanuel Doležal

Nor Hvězda Chlumu 2.7.2004 74903
O: Jarik ze Záveské ovčárny M: Kira Kořenice
D M: Miloslav Cepl

Bar ze Semického revíru  5.3.2004 74550
O: Ajax z Býchorska  M: Heda z Dvorského Sokoláku
V M: Antonín Holub

César Boleslavské Písčiny 9.6.2005 75475
O: Mit Kořenice  M: Bona Boleslavské Písčiny
V2, res. CAC M: Josef Jarolín

Lesan od Mohelského mlýna 7.7.2004 74898 
O: Has Juta z Bolatic M: Cita ze Záhumení
V M: Miloslav Husák

Psi - třída vítězů
Cit z Krutého lesa 14.4.2004 74652
O: Lesan z Prosečské Vysočiny M: Silva z Krutého lesa
V1, CAC M: Josef Votápek 

Feny - třída mladých
Aura z Bysterského revíru 12.2.2006 75843
O: Bojar z Černické obory M: Arka ze Stašova
V1, CAJC, BOB M: Jan Půža

Aida z Bysterského revíru 12.2.2006 75845
O: Bojar z Černické obory Arka ze Stašova
VD M: Jan Půža

Cínie Laváre Morávia 22.2.2006 75872
O: Trix ze Štípek M: Vima Kořenice
V3 Štěpán Horák

Ira z Pelhřimova 18.4.2006 75946
O: Ulf od Řeky Lomnice M: Hera z Pelhřimova
VD M: Michal Hurda

Jola od Blatského potoka 20.4.2006 76013
O: Gin Kamenný most  M: Gera od Blatského potoka 
V2 M: Karel Hamr

Anny z Borohrádeckých lesů 8.3.2006 75923
O: Ataman Duma Kazana   M: Ajka od Orlice Borohrádek
D M: Aleš Víšek

Gina z Křelova 5.5.2006 76049
O: Argo z Bílice M: Eny z Křelova
VD M: Libor Švestka

Beckie od Chvalovic. rybníka 29.4.2006 76006
O: Vigo Afoli  M: Alina z Křištofova dvora
D M: Miroslav Čermák

Huna Kořenice 14.3.2006 75909
O: Keny ze Záveské ovčárny M: Šejny Kořenice
V M: Jaroslav Gajoš

Megy z Maršovských strání 4.3.2006 75878
O: Keny ze Záveské ovčárny M: Nixa Kořenice
V M: Josef Koblasa 

Fera ze Žandovských vrchů 28.3.2006 75931
O: Lesan z Prosečské vysočiny M: Katy z Očkovskej doliny
Vyloučena M: Karel Rúckl

Hasa Kořenice 14.3.2006 
O: Keny ze Záveské ovčárny M: Šejny Kořenice
VD M: Richard Pavka

Asta z Uhřičic 11.3.2006 75866
O: Ataman Duma Kazana M: Bora ze Skoků
V4 M: Antonín Langer

Cira z Jaroslavského vrchu 7.4.2006 75937
O: Xari Afoli  M: Mira ze Záveské ovčárny
VD M: František Bárta

Feny - mezitřída
Chela z Knollovy školy 11.8.2005 75615
O: Odin von Marchspitz M: Dasta z Čeperáku
V, res. CAC M: Aleš Držmíšek

Bora z Broučkova 16.8.2005 75621
O: Ralf Afoli M: Ulka z Pertolticka
VD M: Josef Novák

Astra z Dobelických luk 4.9.2005 75646
O: Lesan z Prosečské Vysočiny M: Hera z Polánského revíru
V, CAC M: Roman Jarolímek
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Zina z Pertolticka 25.3.2006 75914
O: Ben ze Sadských borů M: Una z Pertolticka
D M: Alois Bultman

Fesi z Křelova 13.2.2004 74485
O: Atos z Oklíkova M: Eny z Křelova
VD M: Martin Dostál

Gona z Čeperáku 19.3.2005 75281
O: Ralf Afoli M: Dora z Čeperáku
V M: Bc. Michaela Semerádová

Gita z Čeperáku 19.3.2005 75280
O: Ralf Afoli M: Dora z Čeperáku
V4 M: Vojtěch Prachař

Tysa z Kvítele 19.6.2005 75570
O: Lesan z Prosečské Vysočiny M: Mira z Kvítele
V1, CAC M: Josef Hetver

Ira od Blatského potoka 1.11.2004 75076
O: Has Juta z Bolatic M: Gera od Blatského Potoka
V3 M: Václav Dvořák

Cyra z Mockova dvora 28.4.2005 75383
O: Car od Mileho M: Nety z Jenišovic
VD M: Luděk Nosek Bc.

Feny - třída pracovní
Nora Hvězda Chlumu 2.7.2004 74905
O: Jarik ze Záveské ovčárny M: Kira Kořenice
D M: Ivan Soukal

Nella Hvězda Chlumu 2.7.2004 74907
O: Jarik ze Záveské ovčárny M: Kira Kořenice
VD M: Iva Soukalová 

Westa ze Štípek 7.7.2003 74239
O: Remo ze Štípek M: Cita ze Štípek
V1, CAC, Klubový vítěz M: Petr Bárta

Feny - třída vítězů
72. Bona z Jirsákova dvora 5.7.2003 74210
O: Ergo z Týnce M: Diana von der Point
V1, CAC M: M: Josef Jirsák

Dixie od Rytíře Malovce 25.9.2004 75048
O: Aris z Dlouhého M: Bajka od Rytíře Malovce 
Nedostavila se  M: Alena Marková

Niki Akcezal 4.2.2006 75838
O: Lesan z Prosečské Vysočiny M: Cita Akcezal
V3 M: Jiří Vilkus

Cita z Kunvaldských Končin 22.7.2005 75557
O: Gen od Borovanské tůně M: Axa z Kunvaldských Končin
VD4 M: Oldřich Mlynář

Feny - třída otevřená 
Cina z Jirsákova dvora  21.6.2005 75502
O: Sok Javořice M: Majka Tišnov 
VD  M: Vladislav Ságner

Yora Afoli  2.1.2004 74390
O: Jarik ze Záveské ovčárny M: Rena Afoli
Nedostavila se M: Jiří Formánek Ing.

Una, V G 7.4.2005 76059
O: Rakoš – VG M: Gita
V M: Vladimír Hasta

Nina ze Záveské ovčárny 12.5.2004 74788
O: Kantus von Rhónblick  M: Kora ze Záveské ovčárny
VD M: Bohumír Pechek Mgr.

Lipa z Bilice 25.4.2005 SPKP 5681
O: KS-Tobias vom Hege-Haus M: Walli Engholms
VD M: Lubomír Knytl

Franci z Křelova 13.2.2004 74486
O: Atos z Oklikova M: Eny z Křelova 
VD M: Alois Gregor

Žanet ze Štípek 8.7.2004 74848
O: Kim ze Štípek M: Envy ze Štípek
Nedostavila se M: Antonín Hošťálek

Bára z Čibiho dvora 3.4.2005 75341
O: Nicki vom Gleistal  M: Anet z Ferdinandova údolí
VD M: Jaroslav Strnadel

Ryna z Jaroslavských polí 30.4.2005 75413
O: Alan z Ptýrovských luk M: Alma z Benetky
VD M: Jaromír Štěpán

Bora z Údolí podkovy  21.5.2004 74774
O: Alan z Ptýrovských luk M: Alba z Údolí podkovy
VD M: Oldřich Mrkvička

Bety od Semické hůrky 4.3.2005 75235
O: Kord z Chotíkova M: Jitka z Maršovských strání
V, res. CAC M: Jan Kraus

Společenská rubrika
Blahopřejeme, nezapomeneme

Alois Formánek
Dne 7. května 2007 oslavil 85. narozeniny dlouholetý 

chovatel a cvičitel NKO, rozhodčí z výkonu i exteriéru, 
zakladatel chovatelské stanice AFOLI pan Alois Formá-
nek. Blahopřejeme Vám pane Formánku k tak krásnému 
jubileu a přejeme Vám mnoho dalších příjemných chvil 
a zážitků s německým krátkosrstým ohařem, pro kterého 
jste mnoho udělal. 

Severočeská pobočka KCHNKO

V roce 2007 oslaví na Vysočině 

životní výročí 65 let  

Josef Musil 
z Humpolce 

Josef Musil, ač ve své kynologické činnosti začínal s pleme-
nem český fousek, již dlouhou dobu předvádí na všech mož-
ných typech zkoušek a výstav našeho NKO.

Je členem Klubu chovatelů německého krátkosrstého ohaře 
Praha a právě s německými krátkosrstými ohaři dosáhl nej-
vyšších úspěchů a to několikanásobnou kvalifikací na MRK
a poté postupem na MKP. Nejvyšších met dosáhl s chovným 
psem Lux ze Zítkového rybníka. 
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V roce 2007 oslaví své vý-
znamné životní jubileum  

75 let předseda Jihomoravské 
pobočky NKO Praha 

z Křižanovic u Bučovic. 

Myslivosti se věnuje od roku 1951 a je též dlouholetým cviči-
telem NKO a nositelem stříbrného odznaku za vedení a výcvik. 

V roce 2001 se zúčastnil se svým chovným psem Geron Koře-
nice IKP v Rakousku, kde obstál v I. ceně.

V roce 2006 s Amirem z Vážanského žlebu na porovnávacích 
zkouškách v Rakousku a Field Trials v Brně získal též I. cenu  
a na FT se umístil jeho pes jako nejlepší. 

Náš oslavenec je obětavým funkcionářem a organizátorem. 
Jeho zásluhou se konají v letošním roce již po sedmé porovná-
vací zkoušky s Rakouským klubem NKO, které se letos uskuteč-
ní ve Vnorovech na okrese Hodonín. 

Od roku 1996 je pan Ivo Bébar předsedou Jihomoravské po-
bočky NKO a v témže roce byl zvolen do výboru klubu NKO 
Praha. Vykonával funkci redaktora a od roku 2003 dosud je 
místopředsedou klubu NKO Praha.

Je pravidelným přispívatelem do našeho klubového zpravo-
daje, kde informuje o všech akcích, kterých se taky pravidelně 
zúčastňuje jak doma, tak i v zahraničí.

Ve svém mateřském sdružení vykonával řadu let funkci  mys-
liveckého hospodáře a za svoji obětavou prací obdržel vyzna-
menání I. stupně za zásluhy o myslivost.

Do dalších let pevné zdraví, rodinou pohodu a ještě mnoho 
radosti a úspěchů s NKO přejí členové výboru NKO Praha  
a členové Jihomoravské pobočky.

Dne 12. prosince letošního roku 
oslaví významné životní jubileum 75 
let dlouholetý člen výboru klubu, bý-
valý hlavní poradce chovu NKO

MVDr. Josef Nejdl 
z Klatov, člen Západočeské pobočky.

S myslivostí a loveckou kynologií začal v roce 1951 po složení 
zkoušek z myslivosti a pořízení prvního loveckého psa. Během stu-
dií na veterinární fakultě v Brně se seznamuje s tehdejším hlavním 
poradcem chovu NKO p. Richardem Knollem, od kterého čerpá 
první zkušenosti z výcviku a chovu loveckých psů. Vše jej zaujalo 
natolik, že si v roce 1961 pořizuje vlastní chov a od roku 1962 má 
zaregistrovanou svoji chovnou stanici ,, Z Husína „ .

Z této chovné stanici vzešla řada vynikajících jedinců, jak 
pracovně nebo exterierově.

Odměnou za dlouholetou práci při výcviku a chovu NKO 
bylo vítězství na 55. ročníku MKP v roce 1993 s fenou NKO 
Cira z Husína. MVDr. Nejdl je členem tohoto klubu od roku 
1961 a o pět let později již pracuje ve výboru. V roce 1978 byl 
zvolen hlavním poradcem chovu NKO a tuto funkci ukončil  
v roce 1995. Jako všestranný rozhodčí se podílel na mnoha vr-
cholných akcí. S jeho jménem je spojena i kynologie na okrese 
Klatovy. Je držitelem Zlatého vůdcovského odznaku NKO a vy-
znamenání 1. stupně Za zásluhy o myslivost.

Do dalších let přejeme jubilantovi hlavně hodně zdraví, mno-
ho životního elánu a co nejvíce radosti z myslivosti a lovecké 
kynologie.

Výbor KCHNKO Praha a přátelé ze Západočeské pobočky

Celkem třikrát se tedy kvalifikoval na MRK a pokaždé do-
kázal postoupit na MKP. Dvakrát se úspěšně zúčastnil MJS  
a dvakrát MFV .

Je nutné připomenout, že Pepa Musil v poslední době velmi 
úspěšně působí ve funkci výcvikáře KCHNKO, což je pozitiv-
ně vidět i na všech pořádaných klubových akcí.

Má velkou  zásluhu na uspořádání a úspěšném průběhu 
tradičních klubových výstav NKO v Humpolci.  

Dvě volební období pracoval Josef Musil i ve funkci před-
sedy kynologické komice při OMS v Pelhřimově. Působí jako 
všestranný rozhodčí pro ohaře. 

Za svoji úspěšnou činnost byl odměněn udělením zlatého 
vůdcovského odznaku KCHNKO a vyznamenání II. stupně 
„Za zásluhy o myslivost“.

Všichni přátelé a výbor z Jihočeské pobočky KCHNKO 
přejí Josefu Musilovi při příležitosti životního jubilea přede-
vším pevné zdraví , dobrou náladu a pohodu a ještě mnoho 
kynologických a mysliveckých úspěchů a zážitků.

V letošním roce oslavil své 65. 
narozeniny

Vác l av  K r a t o chv í l
Myslivostí se zabývá od r. 1964, 

členem klubu je od r. 1967. Pra-
coval v mnoha funkcích pro se-

veročeskou pobočku i celý klub. Vlastní chovnou stanici, 
je rozhodčí z exteriéru i výkonu. Pracuje jako předseda ky-
nologické komise při OMS Litoměřice a je také členem ky-
nologické komise ČMMJ Praha. Mezi jeho úspěchy na poli 
kynologie patří například Vítěz MFV se psem Goro z Po-
děbradských rovin, nebo vítězství na MKP s Alanem z Lu-
kavských strání ci Avanem z Točáku. Na MKP vedl celkem 
sedmkrát, dvakrát se stal vítězem.

Vše nejlepší do dalších let přejí členové  
severočeské pobočky KCHNKO.

„Ten nezemřel, kdo v našich srdcích 
žije…“ Toto motto jsme si přečetli po 
obdržení úmrtního oznámení, ze které-
ho jsme se dozvěděli, že dne 11. února 
2007 náhle zemřel ve věku 70. let dlou-
holetý člen naší Východočeské pobočky 

MUDr. Jaroslav Jirásek
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Adresy předsedů poboček
KCHNKO

Adresy poradců chovu
a jejich zástupců
Hlavní poradce
MVDr. Šrámek Čestmír, CSc. 

 Údolní 1 69172 Klobouky u Brna
 Tel.: 777 944 933
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32 Bílý Kostel
 Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Poděbrady
Novák Josef Křičkova 1368 280 00 Kolín 5
 Tel.: 607 814 014
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 Na Mazinách 14  322 00 Plzeň - Radčice
 Tel.: 723 268 094
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.: 777 672 634, 466 950 493
Jihomoravská
Petr Martin Křižanov 594 51 Křižanov
 Tel.: 776 839 445
Josef Novák ml. Přímětice 36 669 02 Znojmo
 Tel.: 604 110 508
Severomoravská
Tašek Bohumil Mírová 969 735 81 Bohumín
 Tel.: 603 769 559
Jan Nastoupil Večeřova 55 783 36 Bruchotín
 Tel.: 724 083 310

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
Karel Bláha Velenice 85 471 23 Zákupy
Východočeská
Stierand Josef Kramolna 131 547 01 Náchod
Jihomoravská
Bébar Ivo Křižanovice u Buč. 32 683 57 Křižanovice
Severomoravská
Petr Volný Fryčovice 583 739 45 Fryčovice

Myslivosti se začal věnovat po promoci na Lékařské fakultě již 
v r. 1964 a o rok později si pořídil a vycvičil svou první fenečku 
německého krátkosrstého ohaře Perlu Všebor a stal se členem 
našeho KCHNKO.

V tomto roce také požádal o schválení své chovné stanice „z 
Polabí“, kde následně odchoval 7 vrhů a ze které vyšlo i několik 
výborných jedinců.

Východočeská pobočka ztratila nejen svého dalšího poctivého 
a zapáleného člena, ale především dobrého člověka a kamaráda, 
na kterého budeme vždy s úctou vzpomínat.

Výbor VČ pobočky KCHNKO

Už jen vzpomínka na 

Františka Lukeše
věrného kynologa z malebné Jižní Moravy

Dne 15. 12. 2006 nás po tragické nehodě ve 
věku 53 let navždy opustil věrný chovatel ně-
meckého krátkosrstého ohaře, člen klubu KO 

se sídlem v Praze pan František Lukeš.
Jeho životní láskou se stala myslivost a k ní úzce spjatá lovec-

ká kynologie. Do řad členů myslivců vstoupil v roce 1975. Jeli-
kož ctil myšlenku „Myslivec bez svého čtyřnohého pomocníka 
je jen poloviční myslivec“, tak si v zápětí pořizuje svého prvního 
krátkosrstého ohaře a to fenku Almu od Maršáka, která byla 
jeho věrnou přítelkyní. A právě kynologii a konkrétně výcviku 
NKO František bezmezně podlehl. Stalo se u něho tradicí, že 
pravidelně takřka v ročních intervalech předváděl své svěřence 
na všech druzích zkoušek. 

Z Františkovy dílny odešlo bezmála 25 psů se známkou lo-
vecké upotřebitelnosti a to se vší ctí v první ceně. Fenka Eda ze 
Štípek se stala historicky první vítězkou mezinárodních porov-
návacích zkoušek NKO, pořádaných Jihomoravskou pobočkou 
NKO a NKO klubem ze sousedního Rakouska. Šest svěřenců 
předvedl na všestranných zkouškách a z těchto šesti byli tři vítě-
zové, z nichž se dva psi nominovali na MRK. Dvě fenky úspěšně 
předvádí na MFV v první ceně. Celková kolekce všestranných 
psů byla na barvě předvedena jako hasič. Pes Cham od Nezdic-
kého potoka, který po absolutoriu MRK a následné nominaci 
na MKP dokončuje tyhle vrcholné zkoušky v první ceně a stává 
se pomyslným vrcholem Františkovy kynologické kariéry, na 
který byl právě hrdý.

     Pan František Lukeš byl všestranným rozhodčím z výkonu 
loveckých psů a právě jeho všestrannost výcviku zůstane navždy 
hlubokou tůní pro jeho rozpracovanou psí rodinu a jeho blízké 
kynologické kamarády.

Sbohem Franto a dělej i tam nahoře těm kraťasům věhlas!
Výbor KCHNKO Praha a přátelé z Jihomoravské pobočky

90 let - Růžička Jan, Henžlov, 85 let - Malý Josef, Kostomlaty, Dvořák 
Jaroslav, Týnec nad Labem, Formánek Alois, Liberec, Pajkr Emil, Telecí, 
80 let - Beran Josef, Solopysky, Ornst Jaroslav, Tůně, Kubec Karel, Jahodov, 
Nechvíle Václav, Pardubice, Satrapa Miroslav, Pardubice, MUDr. Stojan 
Jan, Výhony, 75 let - Doležal Emanuel, Třebnice, Formánek Václav, Ho-
řovice, Porazil Václav, Jeneč, Bauer Jaroslav, Sedlov, MVDr. Nejdl Josef, 
Klatovy, Soukup Vlastimil, Ohnič, Dr. Kořínek Zdeněk, Libáň, Čurda 
František, Sýkořice, Marek Václav, Val, Matějka Miroslav, Polička, Adám-
ková Božena, Ráby, Milichovský František, Babice, Bébar Ivo, Křižanovice 
u Bučovic, Sára Václav, Ostrava, Gaborik Štěpán, Popůvky, Pječek Zdeněk, 
Popůvky, 70 let - Drda Vladimír, Bojov, Sklenička Oldřich, Suchomasty, 
Srba Vlastimil, Spomyšl, Novák Bohumil, Bečváry, Hruška Vladimír, Bu-

Společenská rubrika
Výročí členů klubu v r. 2007
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1. Jindra Vlastimil Příjemky VČ pobočka
2. Brunclík Ladislav Výrovice JM
3. Dušek Luboš Horní Čermná VČ
4. Košťálek Antonín Rakov SM
5. Sláma Ladislav Jihlava JM
6. Kratochvíl Josef Hasina-Bor PO
7. Šimeček Jan Branice JČ
8. Bierhanzl Bořek Martinice JČ
9. Zelina Aleš Zlín JM
10. Bc. Semerádová Michaela Dolní Heřmanice JM
11. Prachař Vojtěch Petráveč JM
12. Jarolímek Roman Těšetice JM
13. Tlačil Daniel Třeboň JČ
14. Pilát Jan Klobouky JM
15. Vrba Josef Slavičín JM
16. Tomeček Jiří Slavičín JM
17. Srnec František Moravské Knínice JM
18. Bárta Lumír Moravské Knínice JM
19. Korcian Jan Horní Bojanovice JM
20. Mrkvička Oldřich Letohrad VČ
21. Švestka Libor Křelov-Břuchotín SM
22. Vysoudilová Zlatava Žerotín SM
23. Kladivo Petr Úšava ZČ
24. Gurka Stanislav Studénka SM
25. Babinec Tomáš Lubno SM
26. Žalud Vladimír Nítovice JČ
27. Krištof František Oskořínek PO
28. Srba Vlastimil Spomyšl PO
29. Fibich Stanislav Chvojenec VČ
30. Plk. Mgr. Dřímal Josef Bezměrov JM
31. Bc. Nosek Luděk Čistěves VČ
32. Flašar Radek Tasov JM
33. Štěpánek Vladimír Mutěnice JM

Nárůst členů se v pobočkách klubu projevil následovně:
Poděbr. - 3 noví členové,  ZČ - 1 člen, JČ - 4 členové, SČ - 0, VČ - 5 čle-
nů, JM - 15 členů, SM - 5 členů. Celý klub za období celkem 33 členů.

Celkový počet členů klubu k 30. 4. 2007:
Poděbr. - 173 členové, ZČ - 88 členů, JČ - 142 členové, SČ - 56 členů, 
VČ - 232 členové, JM - 170 členů, SM - 166 členů. KCHNKO PRAHA 
celkem 1027 členů.

Vítáme všechny nové členky a členy v našem chovatelském klubu NKO 
a přejeme jim mnoho hezkého při výcviku a chovu německého krátko-
srstého ohaře. Vstupujete do kolektivu lidí, které spojuje láska k tomu-
to loveckému plemeni a lovecké kynologii.

                                               Za výbor klubu Mastný Karel, matrikář

Noví členové KCHNKO
od 12. 11. 2006 do 30. 4. 2007

diměřice, Kubátová Libuše, Týnec, Honzík Miloslav, Plzeň, Stošková Mar-
ta, Chanovice, Neruda Josef, Soběslav, Kubů Jiří, Černovice, Ing. Jelínek 
Václav František, Stebno, Koza Josef, Dubnice pod Ralskem, Jirsák Josef, 
Nový Bydžov, Podnecký Zdeněk, Chlumec nad Cidlinou, Perner Václav, 
Kožatice, Pátek Stanislav, Lhůta, MVDr. Staněk Jaroslav, Bačov, Vespalec 
Antonín, Polánka, Petrák Alois, Ostrava, Staněk Drahomír, Slatina, Balat-
ka Božetěch, Litovel, 65 let - Jerman František, Ledce, Zich Karel, Kaliště, 
Procházka František, Košík, Skala Jiří, Hrádek u Rokycan, Červenka Vác-
lav, Martinice, Houdek Vincenc, Stojčín, Musil Josef, Humpolec, Brousil 
Stanislav, Písek, Kratochvíl Václav, Jehlice, Klobouček Karel, Košťálov, 
Dvořák František, Turov, Holý Karel, Habry, Machala Ladislav, Přečkovi-
ce, Miler František, Ivaň, Šichor Břetislav, Košatka, Snoza Jaroslav, Vidče, 
Šon Josef, Litovel, 60 let - Andres Vladimír, Praha, JUDr. Barták Jan, Če-
lákovice, Mgr. Hoferek Bedřich, Malešic, Škarka Vít, Červené Janovice, 
Janota Ladislav, Hracholusky, MUDr. Šmolík Jiří, Plzeň, Štengl Jan, Oplot, 
Druesne Alexander, Francie, Bárta František, Hluboká nad Vltavou, Čej-
na Tomáš, Dolní Němčice, Kříž Milan, Hostouň u Prahy, Malík Jaroslav, 
Velemín, Ing. Salač Jiří, Radonice, Petržálek Jaroslav, Kamenec, Rozkošný 
Josef, Přelouč, Ing. Tláskal Zdeněk, Černčice, Klabeneš Jaroslav, Chotěboř, 
Pleskač Pavel, Močovka, Mgr. Kudlík Ladislav, Brno, Hubáček Zdeněk, 
Hoštěradice, Hlavatý Josef, Dukovany, Gurecký Pavel, Lískovec, Ing. Mor-
bicer Tomáš, Řepiště, 55 let - Dufek Vladimír, Davle, Holub Antonín, Úva-
ly, Novák Jiří, Lány, Runge Otto, Mělník, Novák Josef, Dobré Pole, Souček 
Milan, Týnec nad Labem, Touš František, Kostomlaty nad Labem, Rajnyš 
Jaroslav, Zerčice, Plzák Josef, Plzeň, Baraník Miroslav, Mojmírovce - SK, 
Marousek Jiří, Vimperk, Hanzlík Václav, Tchořovice, Musel Zdeněk, Skrý-
šov, JUDr. Rajniš Josef, Netěš, Malý Přemysl, Frýdlant v Čechách, Bejšovec 
Stanislav, Starý Bydžov, Jilemnický Jaroslav, Bydžovská Lhota, Zahradníček 
František, Dvůr Králové, Munzar Zdeněk, Jaroměř, Horyna Petr, Choceň, 
Pavlík Jan, Ŕeznovice, Kízek Štefan, Hrádek, Benáček Karel, Třebíč, Jetela 
Václav, Křenovice u Slavkova, Moudrý Miroslav, Letnice, Tureček Karel, 
Zádveřice, Gurka Stanislav, Studénka, Vilkus Jiří, Ludgéřovice, Anděl 
Oldřich, Žerotín, Bláha Vladimír, Šternberk, Knaus Ladislav, Nemilany, 
50 let - Kučera Zdeněk, Čelákovice, Barták František, Zruč nad Sázavou, 
Přibyl Martin, Nové Dvory, Bejda Jaroslav, Mladotice, Šoulej Jaroslav, Tou-
žim, Černý Oldřich, Rosička, Matoušek Miroslav, Břidlice, Vošta Milan, 
Břidlice, Macková Eva, Komárov, Vítek Josef, Chlum, Vích Luboš, Cho-
dovice, Pavlásek Vladimír, Hlušičky, Veverka Jaroslav, Dobruška, MVDr. 
Souček Luboš, Uhřetice, Abrahám Jiří, Choceň, Šána Miloš, Polná, Ing. 
Ondrušek Josef, Záhorovice, Frelich Stanislav, Syrovín, Sadloň Miroslav, 
Veselí nad Moravou, Ungerman Jan, Biskupice u Luhačovic, Sázel Franti-
šek, Hruška, Sajbot Jaroslav, Chotěbuz, Müller Luděk, Štípky.

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho radosti 
při výcviku a chovu NKO.

Za výbor KCHNKO Praha Mastný Karel, matrikář
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