
Usnesení z výborové schůze 26. 3. 2022 (Skype) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- Informaci o obdržení odvolání proti výsledku VDCH feny MOK. Majitel byl informován o 

metodice výběru do chovu a dalším postupu. 

- Změnu názvu soutěže – O Pohár MVDr.F.Šimka na Memoriál MVDr.F.Šimka 

- Informaci z Plemenné knihy o novém odborném referentovi pro plemena KCHHMO. 

 

Výbor klubu schvaluje:  

- Návrh rozhodčích na výroční výstavu ČMKU (L.Svobodová – MOK, MOD; A.Brůžková – NDO, 

SHO, PP, STA) 

- Delegáta na výroční výstavu ČMKU – P.Novotný 

- Návrh na vyznamenání ČMKU – P.Novotný 

- Neschvaluje výjimku na krytí feny NDO Kira Patrick Haus 

- Výrobu nových razítek pro funkcionáře klubu s jednotným vzhledem. Zajistí H.Svobodová. 

- Plán zkoušek 2023, jak ho předkládá výcvikářka P.Latinová.  

- Návrh rozhodčích na MVČ a předběžný návrh rozhodčích na KZV.  

- Výrobu odznaků na MJM 2022. Zajistí výcvikářka P.Latinová. 

- Poskytnutí poháru za KCHHMO na I.Memoriál L.Müllera. Zajistí jednatelka Z.Veselá. 

- Plán výstav 2023: 

o Dvoudenní klubová výstava v Zákupech 

 12.8.2023 Klubová výstava s CAC 

 13.8.2023 Klubová výstava s KV 

o Speciální výstava v Náměšti 17.6.2023 

- Termín osobního setkání výboru 2.9. od 17h 

 

Výbor klubu ukládá:  

- Jednatelce Z.Veselé zaslat odpověď na ČMKU ohledně výroční akce k 30 letům. 

- Jednatelce Z.Veselé zaslat vyjádření na ČMKU a ČMKJ ohledně vrhu odchovaného v CHS 

Artemis Morávia v souladu s rozhodnutím výboru.  

- H.Svobodové zjistit možnosti ohledně e-mailů pro funkcionáře per funkce.  

- L.Svobodové zajistit a předat pohár za reprezentaci na MRK. 

- Jednatelce Z.Veselé vyzvat chovatele J.N. k úhradě dlužného zápisného a členského 

příspěvku, jinak mu bude pozastavena platnost vystaveného doporučení ke krytí.  

- Jednatelce Z.Veselé uvědomit majitele psa o rozporu mezi posouzením chrupu psa na 

klubové výstavě a na výběru do chovu týž den a požádat ho o opakovanou účast na VDCH 

(zdarma), kde bude chrup psa přezkoumán.  

 


