
Usnesení z 4. výborové schůze 12. 5. 2021 (Skype) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- Přesunutí klubové výstavy v Náměšti n. Hané na 10.7.2021 

- Chybu v názvu klubu v anglické verzi propozic na výstavu v Kroměříži 

- Vládní opatření ohledně počtu účastníků na KPZ v Prachaticích.  

- probíhající hledání podkladů pro tvorbu bannerů.  

- Vypsané termíny VDCH 14.5.2021 a 30.5.2021 

- Stížnost S.S. na nekorektní chování členky výboru na sociálních sítích. Výbor klubu shledal 

stížnost jako neodůvodněnou a je jednotný v názoru, že Klub nenese odpovědnost za osobní 

vyjadřování členů výboru na sociálních sítích. 

Výbor klubu schvaluje: 

- Neschvaluje udělení dočasné výjimky z podmínek chovnosti pro psa MOK Rufus Danitty za 

účelem zahraničního krytí. Chybí zkouška z výkonu.  

- Přesunutí termínu volební konference na 11.7.2021. 

- Změna termínu VDCH v Náměšti na Hané na 10.7.2021. 

- Zrušení termínu VDCH 17.7.2021 ve Štěpánove při ZV. 

- Neschvaluje předání podkladů DK RK, které KCHHMO získala ke stížnosti od ČMKU. 

Výbor klubu ukládá: 

- Jednatelce Z.Veselé odpovědět žadatelkám L.S. a V.S o neschválení žádosti o dočasnou 

výjimku z podmínek chovnosti pro psa MOK Rufus Danitty.  

- P. Novotnému ověřit možnost konání volební konference na původně avizovaném místě.  

- Jednatelce Z.Veselé doporučit  DK RK CZ  obrátit se pro získání podkladů ke stížnosti 

na ČMKU.  

-  Jednatelce Z. Veselé uvědomit stěžovatelku S.S. o stanovisku výboru ke stížnosti na 

nekorektní chování členky výboru na sociálních sítích 

-  L. Svobodové zajistit nápravu chyby v názvu klubu v anglické verzi propozic výstavy 

v Kroměříži.  

-  H. Svobodové informovat přihlášené účastníky na KPZ v Prachaticích o vyčkání na možné 

rozvolnění případně o přesunu termínu na 21.8.2021 

- Členům výboru kontaktovat kynology, kteří znali MVDr. J. Michálka a mohli by mít jeho 

fotografii v tiskové kvalitě.  

-  H. Svobodové připravit časové harmonogramy na VDCH.  

-  Redačkní radě neprodleně zveřejnit veškeré změny.  

 

 

 
Zpracovala Hana Svobodová 


