
Usnesení z výborové schůze 11.9.2018 (Praha, Chodov) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- Informace poradkyně S.Lepičové o stížnosti p.Pavla Navrátila a následné zaslání dopisu p.Davidu 

Navrátilovi s vyjádřením ohledně žádosti o zápis štěňat po reimportované feně v souladu s 

rozhodnutím výboru (e-mailové hlasování).  

- Změna termínu výstavy v Náměšti na 1.6.2019  

- Vrh SHO (pí.Henychová) – vyjádření PK – štěňata budou zapsána v pomocném registru, v případě 

že budou mít majitelé zájem. Poradce chovu R.Duda informoval všech 11 majitelů štěňat o 

postupu.  

- Oznámení poradce R.Dudy, že k datu ČS 2019 odstupuje z funkce poradce chovu k HO a z funkce 

člena výboru KCHHMO. 

- Oznámení poradce M.Blažka, že k datu ČS 2019 odstupuje z funkce výcvikáře a z funkce člena 

výboru KCHHMO. 

- Správce majetku J.Kopřiva urguje výrobce propagačních materiálů o zaslání faktury.  

- Správce majetku J.Kopřiva jedná s možným výrobcem klubových odznaků. Bude výbor dale 

informovat. 

- KLZ-MVČ bude pro 12 psů, poplatek za honitbu 4000Kč. 

- Výsledky proběhlého e-mailového hlasování o schválení udělování titulu CACT na akcích jiných 

klubů a OMS – viz zápis.  

 

 

Výbor klubu schvaluje: 

- Rozšíření aprobace na rozhodčího z exteriéru pro p. Pavla Hermanna – MOK, MOD, NDO 

- VDCH v Praze (2.12.) bude omezen počtem 30 psů, začne od 11h, účast nutno nahlásit do 20.11. 

poradcům chovu; posuzovatelé: A.Brůžková, L.Svobodová, R.Duda, V.Veselý. V případě 

dohlášení plemen HO bude dodelegován rozhodčí na posouzení HO. RR ihned zveřejní na webu.  

- Plán zkoušek pro rok 2019. 

- Akci MFT (CACIT) 2.-6.10. okr.Hodonín – podrobnosti viz zápis 

- Možnost zažádat o příspěvek o reprezentaci bude prodloužena do 30.11. – RR zajistí info na web 

- Příspěvek za účast na MBZ p.Brabce – startovné bude proplaceno dle záp. z výboru z 13.8.  

- PSY ROKU: 

MOK pes – C´Chilly Via Lucis 

MOK fena – Ballantine Damashca Aponivi 

MOD – neudělen  

PP fena – Raja ze Stražišťských lesů 

PP pes – neudělen  

SHO – neudělen 

NDO pes – Brix od Žehuňského rybníka 

NDO fena – Vinnie Stella Venandi 

Vůdce roku – Petr Patočka  

Osobnost KCHHMO – Miroslav Šafařík  

Usnesení z výborové schůze 09.11.2018 (Praha, Chodov)



- Udělení výjimky feně Bríseovna Damashca Aponivi (splnění chovnosti na základě ZV, SZVP, FT, 

MMN).  

- Byl předložen návrh MVDr.J.Dvořáka na metodiku kontrol vrhu MOK – výbor nesouhlasí z 

legálních důvodů.  

- Rozhodčí na KV:  

KV Náměšť – Ing.M.Stanovský (SK) – (HO, psi MOK), Ing.L.Svobodová (feny MOK, MOD) 

SV Zákupy – pí.N.Parent (FR), p.S.Jobse (SWE) - (MOK, MOD), RNDr.P.Dvořák (HO + něteré třídy 

MOK) 

KV Slaný – p.A.Stasiak (PL) – (MOK feny), Bc.A.Brůžková (MOD, MOK psi), p.L.Jančík (HO + VDCH) 

- ČS 2019: 31.3. Pitkovice – NEDĚLE!! 

- Nové členy – viz zápis. 

- Uzávěrka Zpravodaje pro členy 24.12., pro členy výboru 6.1. 

- Výborová schůze 12.1. při NVP Brno 

 

 

Výbor klubu ukládá:  

- Chovatelské radě předložit do 12.12. návrh doplnění podmínek chovnosti pro MOK 

(zakomponování FT do podmínech chovnosti) výboru klubu. Výbor návrh projedná a schválenou 

verzi zveřejní ve Zpravodaji KCHHMO s možností pro členy klubu se k návrhu vyjádřit/podat 

pozměňovací návrh, s omezením data podání (alespoň 30 dní před ČS).  

- Výboru klubu vyjádřit se k zaslanému návrhu Pravomocí a úkolů funkcionářů e-mailem do 30.11. 

- Z.Veselé potvrdit pořadatelům výstavy v Náměšti rozhodčí; L.Svobodové zajistit delegaci 

rozhodčích na výstavy v Zákupech a ve Slaném 

- L.Svobodové zajistit samostatnou webovou stránku pro výstavu v Zákupech 

- H.Svobodové připravit do 31.3. návrh na vytvoření nového webu  

- L.Svobodové zajistit místo ČS v Pitkovicích 

- Články do Zpravodaje dodají:  

KZV Přerov – P.Novotný  

KZV Ratenice – J.Kopřiva 

KPZ, FT Nivnice – P. Latinová  

SV Náměšť – Z.Veselá  

MVČ – A.Brůžková 

KPZ ČB – R.Duda  

KV Zákupy – L.Svobodová   

MJM – V.Prouza  

FT Lechovice – P.Janíková   

 

 

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová. 

 


