Usnesení z výborové schůze dne 15.11.2021, Skype
Výbor klubu bere na vědomí:













Informaci jednatelky Z.Veselé týkající se odpovědi panu Rýslovi o jeho podnětu k úpravě
pravidel pro účast psů na klubových zkouškách vloh (omezení věku startujících psů). Klub se
této záležitosti bude v budoucnu věnovat.
Informaci poradkyně chovu S.Lepičové a aktuálním počtu vydaných krycích listů (>100) u
MOK
Informaci poradce chovu J.Kopřivy o počtu vrhů u NDO (19) a počtu narozených štěňat (134).
U PP v roce 2021 nezabřezla jediná fena.
Žádosti vůdců, kteří úspěšně reprezentovali klubu na zahraničních soutěžích nebo na NS
MRK, MRK, MKP, o finanční příspěvek. Výše příspěvku bude určena po vypracování
hospodářského výsledku.
Zprávu ekonomky H.Svobodové o finančních výsledcích jednotlivých klubových zkouškách,
soutěží a výstav uspořádaných v roce 2021
Informaci H.Svobodové k postupu prací na přípravě nového webu KCHHMO
Informaci M.Touše o průběhu VDCH v Keblově dne 28.10.2021
Informaci M.Cermana o stavu majetku KCHHMO k 15.11.2021
Rezignaci p.Dvořáka na pozici člena v Chovatelské radě
Zprávu A.Veselikové za Redakční radu o průběhu a plánu přípravy Zpravodaje

Výbor klubu schvaluje:






Termíny akcí KCHHMO v roce 2022
Zadávání titulů CACT, res.CACT a CACIT a res.CACIT v roce 2022 u uvedených OMS a
Chovatelských klubů na nimi plánovaných akcích.
Udělení Zlatého vůdcovského odznaku J.Demčákovi a Bronzového vůdcovského odznaku
A.Machalovi.
Přijetí 13 nových členů KCHHMO
Připravit obsáhlý článek do Zpravodaje věnovaný osobnosti KCHHMO panu MVDr. Františkovi
Šimkovi

Udělení ocenění:
 Vůdkyně roku Zdena Heuslerová
 Vůdce roku Pavel Prokorát
 Fena roku MOK Etika z Jirgalova dvora
 Pes roku MOK Catch A Cat Coco Lotte
 Pes roku NDO Hero z Koldínského lesa
 Pes roku MDO Zöldmáli Kende
 Fena roku PP Sofi ze Strážištských lesů
 Pes roku SHO Django Danibull
 Osobnost roku Lucie Svobodová
 Čestné uznání L. Svobodová, H. Svobodová, P. Hermann, P. Chalupa, J. Kopřiva



Termín schůze Výboru KCHHMO dne 10.1.2022

Výbor klubu ukládá:






M.Toušovi spravovat seznam udělených Čestných uznání
P.Latinové-Mičulkové připravit plakety za udělená ocenění
L.Svobodové prověřit podmínky uspořádání Podkrušnohorské výstavy
Z.Veselé písemně oslovit majitele psa Bradley z Nebeských rybníků k nutnosti přezkoumání
plnochruposti psa
H.Svobodové zpracovat stížnost na ČMKJ a odeslat výboru ke schválení

Usnesení zpracoval Michal Cerman

