
Zápis ze schůze výboru 21.11.2022 – skype 

 

Přítomni: P. Novotný, J. Kopřiva (do 20:40),  Z. Veselá (od 20:45), H. Svobodová, P. Latinová 

Mičulková, S. Lepičová, L. Svobodová, M. Touš, M. Cerman, A. Veselíková 

Omluveni: V. Veselý 

 

20:05 Předseda klubu přivítal účastníky. 

Zapisovatel: Anna Veselíková 

Ověřovatel zápisu: M. Cerman, M. Touš 

Zpracovatel usnesení: L. Svobodová 

 

1. Termín Členské schůze 

P. Novotný navrhuje následující termíny: 

25.3.2022 – Domašov 

24.3.2022 – Schůze výboru KCHHMO Domašov 

Organizaci a ubytování zajišťuje P. Novotný 

Schváleno jednomyslně 

 

2. Termíny VDCH v roce 2023 

M. Touš navrhuje termíny VDCH, probíhá diskuze o termínech s přihlédnutím k potřebné kapacitě. Po 

diskuzi domluveny termíny VDCH: 

25.3.2023 při ČS, kapacita 20 psů (včetně odvolání) 

17.6.2023 při SV Náměšť, kapacita 55 psů 

13.8.2023 při KV Zákupy, kapacita 55 psů 

22.10.2023 Keblov, kapacita 55 psů 

Kapacita psů na jednotlivé VDCH může být po domluvě výboru ještě upravena. 

Schváleno jednomyslně 

 

3. Termín osobního jednání výboru 

Po diskuzi schválen termín osobního jednání výboru na neděli 8.1.2023 9:00 v Domašově.  

Schváleno jednomyslně 

 



20:40 Odhlašuje se J. Kopřiva 

20:45 Připojuje se Z. Veselá 

 

4. Pes roku 

Probíhá krátká diskuze, v některých plemenech je více kandidátů na uvedená ocenění. 

Členové výboru si mezi sebou pošlou návrhy psů (včetně výpisu jejich úspěchů v roce 2022) do 

pondělí 28.11.2022, kdy se výbor sejde na skype a rozhodne, komu bude ocenění uděleno. 

 

5. Stížnost na ČMKJ 

V poslední době se z členské základny opět ozývají stížnosti na fungování a komunikaci s ČMKJ 

(plemennou knihou). 

H. Svobodová pošle členům výboru návrh znění stížnosti na ČMKJ. Komentáře a finální znění bude 

odsouhlaseno na jednání po skype 28.11.2022. 

 

6. Vůdce roku 

P. Mičulková navrhuje udělit ocenění Vůdce roku Davidu Tomášovi za úspěchy na nejvyšších 

soutěžích v ČR.  

Z. Veselá se zdržuje hlasování, ostatní schvalují 

 

7. Osobnost KCHHMO 

H. Svobodová navrhuje udělit ocenění a připravit rozhovor s panem MVDr. Jaromírem Hoferkem za 

dlouholeté zkušenosti v oblasti kynologie a chovatelství.  

Schváleno jednomyslně 

 

8. Analýza DKK, DLK, OCD jako podklad pro změnu podmínek chovnosti 

Od V. Veselého nepřišlo žádné info. S. Lepičová v září V. Veselého urgovala. P. Novotný předsedu CHR 

opět zaurguje. 

Bude projednáno na osobním jednání 8.1.2023. 

Probíhá diskuze o nutnosti navýšení počtu klubových posuzovatelů DKK. Členové výboru navrhnou a 

emailem pošlou návrhy na další posuzovatele RTG, tak aby mohlo být projednáno na schůzi 8.1.2023. 

 

9. Došlá pošta 

Z. Veselá informuje o získání zakládacího dopisu z 1993 – potvrzení o vzniku klubu. A. Veselíková 

prosí o poskytnutí jeho kopie pro účely přípravy zpravodaje. 



Z. Veselá kontaktovala ČMKJ s požadavkem na aktualizaci smlouvy mezi klubem a plemennou knihou. 

PK informuje Z. Veselou (25.10.2022), že aktualizaci smlouvy zašlou předsedovi klubu, hned jak jí 

budou mít připravenou.  

P. Novotný Informuje o pozvánce od p.Tiché na seminář „Jak na špatnou právní praxi v zájmových 

spolcích v oblasti kynologie“. Pozvánku přepošle členům výboru.  

 

11. Různé 

H. Svobodová informuje o spuštění nového webu ve středu 23.11.2022, dále informuje o vytvoření 

emailů pro členy výboru. 

Dále probíhá diskuze o potřebě tvorby klubových razítek a jejich počtu. 

 

 

Předseda P. Novotný ukončuje jednání výboru a svolává další schůzi na pondělí 28.11.2022 ve 20:00. 

 

Zapsala Anna Veselíková 

 


