
Zápis z jednání výboru KCHLS ve Velké Bíteši 15.06.2011 
 
Přítomni: Ing. Antonovič, Ing. Kubeš, Ing. Horyna, p. Kašpar,  Ing. Pospíšilová, p. Šeráková  
Omluveni: Ing. Korda 
 

1) Zahájení 
       - Jednání zahájil předseda KCHLS Ing. Antonovič 

 - Ing. Pospíšilová seznámila přítomné s návrhem programu jednání.  
 
 

Program: 
 
      1) Zahájení – kontrola úkolů z usnesení minulé schůze 

2) Výsledky provedené kontroly účetnictví KCHLS ze dne 07.04.2011 v Praze 
3) Zhodnocení uskutečněných klubových akcí v 1.pol. r.2011 
4) Návrh rozhodčích na výstavy v r. 2012 
5) Plán klubových akcí pro rok 2012 
6) Organizace Memoriálu Mileny Štěrbové 2012 
7) Novelizace zkušebních řádů 
8) Různé 
9) Ukončení 

  
S navrženým programem všichni účastníci souhlasí, nikdo nežádá změnu a ani doplnění. 
1) Usnesením minulého jednání výboru KCHLS byly stanoveny tyto úkoly: 
4. Výbor KCHLS ukládá:  
a) Ing. Kubeš zajistí zveřejnění výsledků hospodaření KCHLS v r. 2010 ve Zpravodaji 1/2011 
– splněno. 
b) Ing. Pospíšilová připraví přehled Klubových šampionů, kterým bude titul udělen na KV a 
SV retrievrů a na KV španělů v r. 2011 – splněno. 
 
 
2) Výsledky provedené kontroly účetnictví KCHLS ze dne 07.04.2011 v Praze – 
informoval ing. Antonovič 
- ke dni 31.03.2011 zpracovala ekonomka KCHLS p. Nollová daňové přiznání za rok 2010. 
Práce to byla obtížná, neboť i v průběhu března 2011 stále dodával předešlý ekonom ing. 
Šváb faktury a další doklady za rok 2010, stále předával účetnictví. Výsledkem předání byl 
dluh ve výši 77.186,- Kč, za který nese odpovědnost právě ing. Šváb. Dne 07.04.2011 
proběhlo v Praze jednání ohledně uvedeného dluhu za přítomnosti ing. Švába, ing. 
Antonoviče, p. Nollové a ing.Kubeše. Součástí tohoto jednání byla kontrola účetních dokladů 
za rok 2010. Ing. Šváb přiznal dluh a podepsal závazek, že do data 31.08.2011 uhradí na účet 
KCHLS vzniklý dluh za dobu jeho působení ve výši 77.186,- Kč. V případě, že k tomuto 
nedojde, podnikne KCHLS vůči jeho osobě další kroky. Výbor KCHLS s tímto postupem 
souhlasí. 
- Ing. Kubeš přednesl zprávu o výsledku hospodaření KCHLS za rok 2010 – příloha č. 1 
zápisu – živý odkaz 
- Dále informoval o sponzorském daru 20.000,- Kč, který měl dorazit na účet KCHLS v r. 
2010, jedná se o částku získanou na KV a SV španělů 2011, která dosud na účet připsána 
nebyla. Úkol: ing. Pospíšilová se spojí s garantem loňské výstavy p. Koubkovou a částku 
dohledají. Termín: příští jednání výboru KCHLS. 
 
3) Zhodnocení uskutečněných klubových akcí v 1.pol. r.2011 



- Ing. Pospíšilová informovala o proběhlé KV španělů dne 07.05.2011, na zámku Kačina. 
Akci pro KCHLS pořádal OMS Kutná Hora při oblastní výstavě a dalších klubových 
výstavách. Na výstavu KCHLS bylo přihlášeno celkem 202 psů. Posuzovali zahraniční 
rozhodčí. Vlastní zajištění akce bylo dobré, krásný areál. Upozornila na neshody s OMS 
Kutná Hora, které výstavě předcházely – zejména se jednalo o finanční záležitosti a některé 
organizační, jako např. zápis do PP v kruhu, atd. 
- Ing. Antonovič vyjádřil spokojenost s Klubovou výstavou.  
- Ing. Kubeš informoval o proběhlé KV a SV retriverů v Humpolci ve dnech 07.05.2011 – 
08.05.2011, po oba dny se celkem zúčastnilo cca.600 psů. Spokojenost se zázemím, velmi 
dobrá spolupráce s organizátory v Humpolci bude i nadále pokračovat. 
- M.Kašpar informoval o přípravné schůzce ohledně SV 2011 v Luhačovicích. Uskutečnila se 
dne 17.05.2011 za účasti jeho osoby, Ing.Antonoviče a Ing.Pospíšilové, přímo 
v luhačovickém sportovním areálu Radostova, který nabízí perfektní zázemí, bezchybné 
služby a krásné prostředí. Přípravy na výstavu vrcholí, propozice jsou ke stažení na webu 
KCHLS. 
- Ing. Horyna – se vyjádřil ke klubovým zkouškám: zatím proběhly ZV ve Slovči, LZ a BZ 
v Kladně, LZ ve Křtinách. V letošním roce sleduje nízký zájem o zkoušky, již byly zrušeny 
pro nezájem vůdců LZ v Hošťálkové a BZ v Brně. Co s týče plánovaných zkoušek na 
Potštátě, tak LZ plánované na 02.07.2011 budou zrušeny současně s plánovanými SVP na den 
06.07.2011 OMS Nový Jičín. Uskuteční se pouze SVP v Polomi dne 03.07.2011 a 05.07.2011 
PZ v Lichnově. Nezájem přičítá zejména zhoršené finanční situaci v celé ČR. Upozornil na 
MKVZ, které se uskuteční dne 17.-18.09.2011 v Lipové. 
 
4) Návrh rozhodčích na výstavy v r. 2012 
Informovala ing. Pospíšilová: 
- ke dni 15.06.2011 bylo nutno navrhnout rozhodčí na lednovou národní výstavu – z důvodu 
opravy areálu v Olomouci proběhne v plánovaném termínu 07.01. – 09.01.2012 v Brně na 
výstavišti – pro AC a ASS ing. Jindřichovská, pro ostatní španěly pak ing. Antonovič. 
 - DUOCACIB Brno 04.02. - 05.02.2012 – manželé Bob a Frances Jackson, Kennel 
Mompesson, Velká Británie – po oba dny budou posuzovat výměnou všechny španěly včetně 
AC. 
- DUOCACIB Brno pro r. 2013 má předjednány rozhodčí z Norska – pro velký zájem pány 
Stig Arne Kjellevold  a  Frank W  Bjerklund, Kennel Westaway. Rozhodčí pro další výstavy 
r. 2012 jsou v jednání. Komunikuje o návrzích s Cocker klubem i KASS, nemá smysl, aby 
každý klub navrhoval jiné rozhodčí, nutno dohodnout se na kompromisu. 
- M. Kašpar – rozhodčí pro AC na rok 2012 si navrhne sekce AC sama a předá je výstavní 
referentce. 
5) Plán klubových akcí pro rok 2012 
- Ing. Pospíšilová informovala o KV 2012 – uskuteční se v termínu 16.06.2012 v areálu 
zámku Pardubice. V jednání jsou rozhodčí z Anglie – prozatím F. Whyte a Mr. Armstrong. 
Garantem akce je sekce ASS – konkrétně Mgr. Tetřevová a Mgr. Tydlitová. O pořádání SV 
španělů 2012 projevil zájem Cocker klub, zřejmě v Brně, zatím o tomto tématu neproběhlo 
bližší jednání. 
- Ing. Kubeš – sekce retriverů předpokládá stejné schéma akcí jako v letošním roce, včetně 
další spolupráce ohledně výstav v Humpolci. Dále informoval o přípravě Rožmberského 
poháru. 
- Ing. Horyna – v příštím roce se bude zřejmě nutno zamyslet nad počtem klubových 
zkoušek, vzhledem k letošnímu nižšímu zájmu. 
 
6) Organizace Memoriálu Mileny Štěrbové 2012 
- Ing. Horyna – MMŠ se uskuteční v termínu 15. – 16.09.2012. Uvedl, že o organizaci má 
zájem OMS Cheb a OMS Kutná Hora. Ke každému zájemci uvedl klady i zápory jejich 



nabídky. Po důkladné diskusi k tématu bylo provedeno hlasování s výsledkem: pro MMŠ 
v Chebu 4 hlasy, pro MMŠ v Kutné Hoře 1 hlas, 1 se zdržel.  
Výsledek: MMŠ bude organizovat v r. 2012 OMS Cheb, garant akce p. Šilhan. Úkol pro 
ing. Horynu: vejít do jednání s OMS Cheb a aktivně se podílet na přípravách MMŠ, 
pravidelně informovat výbor KCHLS o postupu příprav. 
- MMŠ 2012 bude předmětem jednání i příštího výboru KCHLS. 
- Ing. Horyna seznámil s návrhy na úpravu Statutu MMŠ, který rovněž všichni členové 
obdrželi písemně - Diskuse k tématu, zda bude možno MMŠ dokončit se známkou 0 
z hlasitosti ve III.ceně, tak jak ukládá ZŘ pro VZ slídičů: Závěr: MMŠ m ůže jedinec 
absolvovat i se známkou 0 z hlasitosti ve III.c., tak jak říká platný ZŘ pro slídiče. Tato 
skutečnost bude výslovně uvedena v propozicích k MMŠ. Předložený návrh Statutu bude 
podrobně projednán a schválen na příští schůzi výboru KCHLS. 
 
7) Novelizace zkušebních řádů  
M. Kašpar - informoval o pracovní schůzce k novelizaci ZŘ, která se uskuteční dne 
25.06.2011 na zámku Ohrada. Předmětem tohoto jednání bude zejména všeobecná část. Další 
jednání budou pokračovat, předpokládá samostatné jednání za KCHLS na podzim 2011. Bude 
výbor KCHLS průběžně informovat o jednáních ohledně ZŘ. 
Ing. Pospíšilová – předala M. Kašparovi písemně zpracovaný podnět sekce WSS ke ZŘ, 
konkrétně k disciplíně hlasitost. Sekce WSS navrhuje, aby známka z disciplíny hlasitost 
neměla vliv na zařazení do ceny, aby pouze zvyšovala bodový zisk. Jako kompenzaci za 
hlasitost navrhují novou disciplínu a to „ochota a chuť k práci“, která bude mít nižší 
koeficient než hlasitost. Tímto opatřením se docílí toho, že hlasitý slídič bude stále 
preferován, avšak nehlasitý nebude odsouzen do III.ceny. Závěr: výbor KCHLS souhlasí 
s návrhem sekce WSS a M.Kašparovi byl dán úkol na jednáních ohledně ZŘ tento 
návrh prosazovat. 
Ing. Horyna – předal M. Kašparovi své vlastní připomínky ke ZŘ a dále pak písemně 
zpracované připomínky ke ZŘ od J. Šembery. 
M. Kašpar – k jednání o ZŘ budou vítané i připomínky od Cocker Klubu, osobně osloví pana 
Studeníka, aby se k připomínkování připojil. 
Diskuse k ZŘ SVP pro slídiče - Závěr: bude nutno zpracovat samostatné ZŘ pro slídiče, 
dosud se zkoušelo dle ZŘ ohařů. Návrhem ZŘ pro SVP slídičů pověřen Ing. Horyna a 
M.Kašpar. 
8) Různé 
a) Výbor KCHLS byl seznámen s průběhem schůzí jednotlivých sekcí v r. 2011 
b) M.Kašpar informoval o žádosti rozhodčí z exteriéru Ing. Jindřichovské o rozšíření na 
plemena WSS, CS a NK. Žádost schválena všemi hlasy přítomných. 
c) Ing. Pospíšilová uvedla, že v poslední době se dozvídá o složitější komunikaci 
s matrikářkou p. Koubovou – stále jsou nesrovnalosti v matrice, obtížně se jí dá dovolat. Ing. 
Kubeš doporučil, aby se v případě problémů s telefonickou komunikací obraceli členové na p. 
Ivu Maříkovou tel. 777 685 805 , 773 232 727, která s paní Koubovou spolupracuje. 
d) Ing. Pospíšilová informovala o emailu, který obdržela od paní Černohubové, Klub honičů 
– jedná se o nabídku na využití jejich zahraničních rozhodčích za finanční spoluúčast či 
zajištění obdobného využití zahraničního rozhodčího v příštích letech. Konkrétně se jedná o 
dánské rozhodčí pana Kresten Scheel, který je  all-roudner jeho manželku paní Brite Scheel, 
která je skupinový rozhodčí pro sk.1,4,6 a 9 a má mnoho plemen sk.8 a 10, plus další. Závěr: 
KCHLS nemá o podobnou spolupráci zájem, neboť jmenovaní nejsou specialisté pro 
naše plemena. 
e) Ing. Horyna – stříbrný vůdcovský odznak získává p. Sehnalíková, neboť se svojí fenou 
Coco Chanel Kelečský poklad získala titul Český šampion práce. 



f) M. Kašpar předložil k projednání návrh nových chovných podmínek pro plemeno ASS, 
který písemně předložila paní Ing. Erhartová a Mgr. Tydlitová (uloženo úkolem z CHR 
KCHLS ze dne 30.03.2011). Příloha č. 2 zápisu – živý odkaz 
Předložené chovné podmínky pro plemeno ASS byly výborem KCHLS schváleny. Pro jejich 
platnost je nutno oslovit a k jednání přizvat KASS. ÚKOL: Výbor KCHLS pov ěřuje Ing. 
Erhartovou-poradkyni chovu ASS a Mgr.Tydlitovou-vedoucí sekce ASS, aby písemnou 
formou oslovily PCH KASS a návrh nových chovných podmínek projednaly. Nedojde-li 
k vzájemné dohodě, bude prostřednictvím KCHLS požádána komise pro chov a zdraví 
ČMKU o stanovení chovných podmínek pro plemeno ASS, které budou závazné pro oba 
kluby. Termín: Ing. Erhartová a Mgr. Tydlitová podá  písemnou zprávu o výsledku 
jednání hlavnímu poradci chovu M. Kašparovi nejpozději do příští schůze výboru 
KCHLS tj. polovina srpna 2011. M. Kašpar je garantem celého jednání s KASS. 
g) Ing. Kubeš – připomněl, že na jaře 2012 se uskuteční řádná Konference KCHLS, tuto je 
zapotřebí připravovat.  
Návrh: příprava Konference KCHLS 2012 bude samostatným  bodem programu 
příštího jednání výboru KCHLS, schváleno hlasy všech přítomných. 
h) p. Šeráková přednesla zprávu dozorčí rady o kontrole účetnictví za rok 2010 – příloha č.3 
2 zápisu – živý odkaz 
ch) M. Kašpar připomíná poradcům chovu, že je třeba při platbách na účet KCHLS dodržovat 
stanovené variabilní symboly. 
 
USNESENÍ: 
   
1. Výbor KCHLS bere na vědomí:  
a) Informace o dosud uskutečněných a nadcházejících klubových akcích v r. 2011 
b) Informace o přípravě klubových akcí v r. 2012 
c) Zprávu o výsledku hospodaření KCHLS v r. 2010 
d) Zprávu p. Kašpara o postupu novelizace ZŘ. 
e) Zprávy zástupců jednotlivých sekcí o proběhlých členských schůzích v r. 2011 
f) Zprávu předsedkyně DR o kontrole účetnictví KCHLS za rok 2010 

   
2. Výbor KCHLS schvaluje:  
a) Postup navržený Ing. Antonovičem a Ing. Kubešem ve věci vzniklé pohledávky KCHLS 
vůči Ing. Švábovi ve výši  77.816,- Kč 
b) Delegaci rozhodčích Ing. Antonoviče a Ing. Jinřichovské na NV Brno 2012 a manželů 
Jacksonových na DUOCACIB Brno 2012.  
c) Konání MMŠ v termínu 15. – 16.09.2012 v Lipové (okr. Cheb), garant P. Šilhan.  
d) Návrh sekce WSS pro novelizaci ZŘ ve znění: „Disciplína hlasitost bude upravena na 
všech typech zkoušek slídičů tak, aby dosažená známka z této disciplíny neměla vliv na 
zařazení do ceny. Hlasitost bude pouze disciplínou, která bude zvyšovat bodové hodnocení 
jedince. Bude nově zavedena disciplína ochota a chuť k práci s nižším koeficientem než 
hlasitost a to z důvodu, aby byl stále preferován hlasitý španěl před nehlasitým“. 
e) Žádost rozhodčí z exteriéru Ing. Jindřichovské o rozšíření aprobace na plemena WSS, CS a 
NK 
f) Udělení stříbrného vůdcovského odznaku paní Sehnalíkové. 
g) Předběžnou úpravu chovných podmínek pro plemeno ASS dle předloženého návrhu   

 
3. Výbor KCHLS ukládá:  
a) Ing. Pospíšilové spojit se s garantem loňské výstavy p. Koubkovou a dohledat částku 
20.000,- Kč z KV a SV španělů 2010. Termín: příští jednání výboru KCHLS. 
b) Ing. Pospíšilové a M. Kašparovi zpracovat v termínu stanoveném ze strany ČMKU návrhy 
pro delegaci rozhodčích pro zbývající výstavy v r. 2012.   



c) M.Kašparovi prosazovat na jednáních ohledně novelizace ZŘ úpravu dle bodu č.2, písm. d) 
tohoto usnesení. 
d) Ing. Horynovi podílet se na přípravě MMŠ v honitbě Lipová v r. 2012 a informovat výbor 
o postupu příprav 
e) Ing. Erhartové a Mgr.Tydlitové, aby písemnou formou oslovily PCH KASS a předběžný 
návrh chovných podmínek pro ASS projednaly. Nedojde-li k vzájemné dohodě, bude 
prostřednictvím KCHLS požádána Komise pro chov a zdraví ČMKU o stanovení chovných 
podmínek pro plemeno ASS, které budou závazné pro oba kluby. Termín: Ing. Erhartová a 
Mgr. Tydlitová podá písemnou zprávu o výsledku jednání hlavnímu poradci chovu M. 
Kašparovi nejpozději do příští schůze výboru KCHLS tj. polovina srpna 2011. Hl. poradce 
chovu M. Kašpar je hlavním garantem jednání s KASS. 
f) Ing. Horynovi a M. Kašparovi zpracovat návrh ZŘ pro SVP slídičů, dále pak pracovat na 
dalších připomínkách k ZŘ ze strany KCHLS. 

 
 Zapsala:                                                         
Ing. Dana Pospíšilová – pověřena zastupováním jednatele KCHLS  
   
Ověřil:   
 Ing. Antonovič – předseda KCHLS  
 
 
 
 
 


