Usnesení z výborové schůze 10.11.2019 (Skype)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Informaci ekonomky H.Svobodové o přípravě nového klubového webu.
Informaci, že na Memoriálu V.Dejmka nebyl udělen souhlas se zadáváním CACT pro plemena
KCHHMO – bylo v gesci bývalého výcvikáře.
Změna termínu FT v Jablonném na 7.8.2020 a KV Zákupy na 8.8.2020 z důvodu kolize s MVP v
Mladé Boleslavi (změna termínu ČMKU).

Výbor klubu schvaluje:
-

-

-

Stížnost pí.Veselíkové a žádost o zrušení výjimky pro fenu Calypso Damashca Aponivi bude
předložena Chovatelské radě. Po vyjádření CHR rozhodne výbor. CHR zašle výboru vyjádření do
30.11.2019 a výbor projedná na další schůzi. P.Veselíkovou informuje jednatelka Z.Veselá.
Výbor pověřuje jednatelku H.Svobodovou k jednání o tvorbě nového webu s představeným
dodavetelem.
Výbor schvaluje, že součástí nového webu bude platební brána.
Výbor schvaluje vrácení startovného za MJS vůdkyni, která odvolala den před memoriálem, ale
za kterou nastoupil náhradník.
Účastníci VDCH (rozhodčí, posuzovatelé, zapisovatel) mají nárok na úhradu občerstvení
(150Kč/osoba).
Úpravu Pravidel pro udělování příspěvků úspěšným vůdcům KCHHMO:
Bod 2 - Vůdce musí do 30.11. příslušného roku (tzn. roku konání akce) podat písemnou žádost o
přiznání příspěvku výboru KCHHMO z.s.
Bod 5 - Vůdci, kterým byl příspěvek přiznán, mají povinnost informovat klub o této akci, a to
formou článku ve zpravodaji. Článek musí být zaslán výcvikáři Klubu do 30.11. příslušného roku.
V případě nedodání článku do zpravodaje nárok na příspěvek zaniká
Informace pro žadatele o vůdcovský odznak – pokud chce být oceněný zveřejněný ve Zpravodaji,
musí podat žádost do 30.11. příslušného roku. Informace bude zveřejněna na webu.
Uznání DKK pro fenu Evory Majesty Thug – rtg proveden na SK, fena jinak splňuje podmínky
chovnosti v ČR.
VDCH při MVP Praha nebude pořádán.
V roce 2020 nebudou VDCH pořádány u mezinárodních výstav.
Vůdce roku – Kristýna Novotná
Pes roku MOK – XiXao Gurdau
Fena roku MOK – Cailey Princess Coco Lotte
Pes roku MOD – Baron z Červených vršků
Fena roku MOD – neuděleno
Pes roku PP – neuděleno
Fena roku PP – Raja ze Stražišťských lesů
Pes roku SHO – neudělen
Fena roku SHO – Brownie Danibull
Pes roku NDO – Vadászházi Csillag Arik

-

Fena roku NDO – Casey Berrmont
Osobnost KCHHMO – Jiří Navrátil
Uzávěrka Zpravodaje pro členy 24.12., pro výbor 5.1. a pro dozorčí radu 11.1.
Čestné uznání KCHHMO – Bohuslav Mužák, Petr Slavík, Petr Zoubek, Jaroslav Trejbal
Návrh na vyznamenání ČMMJ: Jiří Hrbek

Výbor klubu ukládá:
-

Redakční radě zveřejnit na webu informaci, že VDCH v Praze nebude pořádán.
Chovatelské radě zpracovat návrh metodiky výběru rozhodčích a přípravy prostorů pro VDCH a
předložit výboru ke schválení.
J.Kopřivovi zaslat L.Svobodové návrh rozhodčího na KV v Zákupech pro hrubosrsté ohaře a
některé třídy MOK.
Poradcům chovu do 30.11. předložit návrh na rozhodčí na klubovou výstavu v Náměšti a v
Královicích 2020.
Následujícím osobám dodat články do Zpravodaje ke klubovým akcím:
KPZ – P.Novotný
KZV – L.Svobodová
KV Náměšť na Hané – L.Svobodová
MVČ – J.Kopřiva
FT Jablonné – L.Svobodová
SV Zákupy – L.Svobodová
MJS – Z.Veselá
KPZ Jeneč – A.Brůžková
KV Královice – A.Brůžková

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

