Zápis z mimořádné výborové schůze KCHHMO – 28. 8. 2019, Skype
Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová
Omluveni: Z. Veselá
Předseda Klubu svolal mimořádnou výborovou schůzi – dle informace (telefonické) z ČMKJ není možné,
aby na VZ posuzovaných podle MKP startovalo 24 psů, maximum je 20. Klub má 3 možnosti:
1. Omezit počet startujících na MJS na 20
2. Pořádat MJS podle VZ s CACT, CACIT – limitní známky dle VZ
3. Zrušení zkoušek
Předseda se ptá členů na názor.
P.Novotný – přeje si zachovat úroveň memoriálu.
L.Svobodová – jediné férové řešení je změnit na VZ s CACIT a povolení startovat 24 psům. Omezení na
20 psů je porušením všeobecné části ZŘ (uchazeč musí být nejméně 14 dní před zkouškami uvědoměn,
zda je na zkoušky přijat). Úroveň zkoušek nedělají tabulky, ale vůdci a rozhodčí.
J.Kopřiva – je pro zachování ZŘ pro MKP s omezením na 20 psů.
H.Svobodová – pro rok 2019 navrhuje zachovat 24 psů – férové vůči účastníkům, plus MJS je již
připraven pro 24 psů, jsou zajištění rozhodčí, klub by přišel o dalších 8000Kč na startovném. Od roku
2021 navrhuje zpracovat statut, kde bude uvedeno, že startuje 20 psů dle MKP.
S.Lepičová – situaci považuje za krajně nepříjemnou, nefér vůči účastníkům. Ráda by viděla písemné
vyjádření z ČMKJ a příp. Bc.V.Tiché. Nechce se rozhodnout na základě pouhého telefonického
vyjádření.
P.Latinová – nechce degradovat memoriál, ale situace je velmi nepříjemná, správné řešení neexistuje.
Z.Veselá – nepřítomna, J.Kopřiva předává její názor – zachovat MKP a 20 psů.
Diskuze o tom, které psy případně vyřadit, pokud to bude nutné. Po diskuzi výbor dochází k názoru, že
neexistuje férový klíč, koho vyřadit (členové vs. nečlenové, ČR vs. zahraniční, psi podle složených
zkoušek, členové, kteří pro klub aktivně pracují, apod).
P.Novotný – po diskuzi dochází k názoru, že férovější a přijatelnější je udělat pouze pro letošní ročník
MJS dle VZ s CACIT, aby Klub nemusel nikoho vyřazovat. Rozhodčím bude zdůrazněno, že mají
posuzovat jako soutěž pro zachování úrovně memoriálu. Dává hlasovat:
P.Novotný, H.Svobodová, L.Svobodová, P.Latinová – pro
J.Kopřiva – proti
S.Lepičová – zdržuje se
Návrh je přijat. P.Latinová zašle na ČMKJ (p.Smékal) novou verzi propozic, dále informuje Š.Kolářovou,
že je třeba předělat tabulky a požádá ji o zaslání aktuální verze propozic vůdcům.

RŮZNÉ:
P.Latinová – z posuzování se omluvili oba navržení zahraniční rozhodčí pan Gáll a Barantal. Doplněn
návrh delegace MJS - zahraniční rozhodčí Ján Šiška ze Slovenska a člen klubu Petr Patočka, OMS Semily.
P.Novotný – má připravené 3 poháry za reprezentaci na MRK.
L.Svobodová – předala zbylé poháry z Náměšti Š.Kolářové k použití na MJS.
S.Lepičová – informuje, že přišel e-mail od rozhodčího p. Mudrocha týkající se delegace rozhodčích na
MJS. Tento bude přeposlán výcvikářce klubu p. Latinové, která mu odpoví. O delegaci rozhodčích bylo
rozhodováno výborem.

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.
Zapsala Lucie Svobodová

