
Zápis č.2 z výborové schůze KCHHMO – 26.2.2019  - Skype 

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. 

Svobodová, L. Svobodová, Z. Veselá 

Za dozorčí radu přítomen: MVDr. J. Dvořák  

 

Předseda přivítal účastníky a seznámil s programem schůze.  

Program:  

▪ Zahájení 

▪ Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

▪ Projednání konání termínu zkoušek vloh 11.5.2019 

▪ Projednání žádosti D. Navrátila  

▪ Různé 

 

2. Jako zapisovatel navržena P. Latinová M., ověřovatelé zápisu Z. Veselá, H. Svobodová 

Zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně.  

 

3. K projednání termínu klubových zkoušek vloh dne 11.5.2019 sděluje P. Latinová Mičulková, že 

jednala s OMS Přerov a MS Morava Kojetín, kteří souhlasí s uspořádáním klubových zkoušek vloh. OMS 

Přerov upozornil, že ve stejném termínu pořádá OMS Přerov zkoušky vloh také. Za MS Morava Kojetín 

je jednáno s předsedou spolku Ing. Königem. Probíhá debata ohledně zachování termínu a místa 

konání zkoušek i s ohledem na skutečnost, že se ve stejném termínu konají nominace na MRK. Výbor 

se usnesl, že vzhledem ke zveřejněným termínům ve zpravodaji, bude termín zkoušek vloh zachován.  

Zkoušky budou pořádány při minimálním počtu 8 přihlášených startujících.  

Jako pověřená osoba bude za klub s MS Kojetín jednat, spolu s P. Latinovou Mičulkovou, člen klubu a 

rozhodčí Antonín Straňák.  Těmto výbor ukládá dohodnout další podmínky pro řádné zajištění zkoušek.  

P. Latinová Mičulková zajistí doručení propozic na OMS Přerov ve lhůtě do 1.3.2019 dle požadavku 

OMS Přerov. 

 

4. Poradkyně chovu S. Lepičová informuje členy výboru o došlé opětovné žádosti D. Navrátila o 

uchovnění feny Cira od Prokopova blesku a vystavení krycího listu pro tuto fenu. D. Navrátil byl 

poradkyní chovu informován, že žádost bude předložena výboru. Žádost byla přeposlána členům 

výboru ihned po obdržení dne 6.2.2019. Mezi členy výboru probíhá diskuze. Výbor se shoduje, že 

případě, že fena Cira od Prokopova blesku nyní splňuje podmínky pro zařazení do chovu v souladu s 

pravidly KCHHMO, tak poradkyně chovu MOK potvrdí její chovnost a v souladu se ZŘ KCHHMO, z.s. 

vystaví na žádost majitele Doporučení ke krytí v termínu stanoveném Zápisním řádem. Výbor dále 

ukládá jednatelce, aby písemně kontaktovala žadatele D. Navrátila s žádostí o doložení dokumentů 

týkajících se zápisu štěňat z vrhu feny Ciry od Prokopova blesku odchovaném v roce 2018. Jednatelka 

požádá písemně i o vyjádření majitelů chovného psa Frama Tajemství Karpat pí. H. Jašíčkovou.  

 



 

 

5. Za dozorčí radu J. Dvořák doporučuje, aby byla veškerá korespondence klubu řádně evidována a 

opatřena datem přijetí a datem odeslání.   

 

Správce majetku prostřednictvím e-mailu rozeslal členům konečný návrh podoby klubového odznaku 

a bola.  Proti tomuto konečnému návrhu nebylo námitek a správce majetku tak informuje, že probíhá 

komunikace o cenové nabídce s dodavatelem klubových odznaků a bol. Je snahou správce majetku 

dohodnout podmínky objednávky tak, aby bylo možné bola i klubové odznaky zakoupit již na členské 

schůzi na konci března.  O cenové nabídce bude výbor informovat.  

 

Ekonomka informuje, že na výběr do chovu při členské schůzi v Pitkovicích je přihlášeno 19 psů. Výbor 

souhlasí s tím, aby začátek výběru do chovu byl stanoven na 8:00 hod., tedy posouzení VDCH proběhne 

před členskou schůzí. Výběr do chovu posoudí rozhodčí MVDr. František Šimek.  

 

Poradce chovu R. Duda informuje, že byly odeslány formuláře pro posouzení všem majitelům štěňat 

vrhu SHO od p. Henycha. Majitelé si své jedince, tohoto vrhu, můžou nechat posoudit při Klubové 

výstavě v Náměšti na Hané.  

 

Předseda klubu žádá o umístění reklamního loga na klubový web, pro Tiskárnu Budík, která pro letošní 

rok zajistila tištěnou podobu klubového zpravodaje.  

 

Termín příští schůze výboru stanoven na 30.3.2019, začátek schůze v 17:00 hod., sraz členů v 16:30 

hod. v Pitkovicích. 

 

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  

       Zapsala: Pavla Latinová Mičulková  

 

 


