
Zápis z 4. výborové schůze KCHHMO – 13. 8. 2019, Skype 

Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. Svobodová, 
Z. Veselá 
Za dozorčí radu přítomen: MVDr. J. Dvořák, A. Brůžková 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. 
2. Jako zapisovatel navržena P. Z. Veselá, ověřovatelé zápisu L. Svobodová, P. 

Latinová Mičulková.  

3. Zprávy funkcionářů: 

Zpráva jednatele: jednatelka informuje o komunikaci se sponzory MJS. 

Zpráva ekonoma a matrikáře: H. Svobodová informuje o založení nového podružného 

klubového účtu, který bude sloužit pro příjmy plateb a úhrady na klubové akce (výstavy, 

zkoušky). E-mailem zasílá seznam nových členů ke schválení (příloha tohoto zápisu). Výbor 

schvaluje jednomyslně. 

Zpráva výcvikáře: výcvikářka informuje o průběžném vyřizování souhlasů ostatním 

organizacím na zadávání CACT. Žádosti jsou vyřizovány dle schválené metodiky. Pavla L. 

Mičulková sestaví seznam zadaných souhlasů a předloží výboru klubu. Dále informuje, že 

přišel souhlas od OMS Hodonín a OMS Prachatice na uspořádání klubových zkoušek v roce 

2020. 

Poradce chovu HO: PP: 2 nakryté feny. NDO: 1 nakrytá fena, jeden vrh o 2 štěňatech. 

Správce majetku: stav majetku klubu se od poslední VS nezměnil.  

Poradce chovu MOK: zpráva zaslána emailem. Přílohou tohoto zápisu. 

Zpráva dozorčí rady: žádná došlá pošta ani stížnosti, podporuje výběr na MJS s již 

absolvovanými zkouškami. 

4. Shrnutí klubových akcí:  

J. Kopřiva: informuje ohledne MVČ. Zkoušky proběhly na velmi dobré úrovni a vše probíhalo 

bez problémů, vyúčtování zasláno e-mailem. Fotografie předány jednatelce. 

L. Svobodová: hodnotí výstavu v Zákupech a FT v Liberci. Vše proběhlo dobře, akce jsou 

ziskové, vyúčtování zašle v následujícím týdnu ekonomce a výboru  

5. Výběr psů na MJS 2019: 

Probíhá diskuze členů výboru. Předseda postupně osloví každého člena výboru a prosí jej o 

vyjádření. Pro výběr psů navrhován následující postup: 

Účast zajištěna zahraničním účastníkům (max. počet míst 10) – přihlášeno 6. Dále mají 

přednost psi, kteří již mají absolvovány VZ -přihlášeno 13. Dále psi s LZ, PZ, SVP – přihlášeno 

7. Dále přihlášeni 4 psi s PZ, SVP. Z psů s LZ vybíráno podle pořadí došlých přihlášek. Ostatní 

přihlášení ponecháni jako náhradníci. Pořadí náhradníků stanoveno podle toho, zda se pes 

zúčastnil jiných klubových zkoušek. Vůdci budou informováni organizátorem. 

Předseda dává hlasovat: 4 členové hlasují PRO, 3 se ZDRŽELI. Návrh je přijat. 

Výsledný seznam startujících zašle H. Svobodová výboru a organizátorům MJS a je přílohou 

tohoto zápisu. 

6. Informace k organizaci MJS 

MVDr. J. Dvořák: Informuje o změně ubytování při MJS, kvůli porušení dohody ze strany 

poskytovatele služeb. O změně ubytování budou účastníci informováni organizátorem 

prostřednictvím e-mailu.  



Z. Veselá: předává zprávu od Š. Kolářové o možnosti sponzoringu pomocí finančního daru na 

nákup pohárů. H. Svobodová předala variabilní symbol pro platbu a informace a podmínky 

sponzoringu jsou zveřejněny na webu a FB KCHHMO. 

L. Svobodová předá Š. Kolářové zbylé poháry z KV v Náměšti pro použití na MJS 

7. Ostatní 

Z. Veselá: předčítá návrh rozhodčích na MVP, NVP na výstavy v roce 2020 a v lednu, únoru 

2021. Výbor souhlasí a jednatelka jej zašle příslušným organizacím. Zároveň nahlásí termíny 

KV a SV 2021. Seznam navrhovaných rozhodčích je přílohou tohoto zápisu.  

L. Svobodová: L. Svobodová upozorňuje na neaktuálnost informace ohledně plateb MVDr. 

Pepříkovi za vyhodnocení DKK a chybně uvedené informace o KV ve Slaném. Úpravu zajistí 

redakční rada. 

P. Novotný: žádá o doplnění fotogalerie na webu. Zajistí redakční rada. 

 

 

Termín příští schůze výboru bude 19.10.2019 při KV ve Slaném. 

 
 
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 

Zapsala Zuzana Veselá 


