
Usnesení z výborové schůze 18. 11. 2020 (Skype) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- Informaci jednatelky Z.Veselé o komunikaci se spol. Acana ohledně možností sponzoringu – 

nabídnuté podmínky nejsou vhodné pro KCHHMO, z.s. 

- Návrh správce majetku J.Kopřivy, aby účastníci EP 2021 dostali od KCHHMO odznak. Dále je 

třeba mít dostatečný počet propagačních materiálů na prodej. Bude řešeno na jaře 2021. 

- Informaci PCH S.Lepičové o problému s vystavením PP pro vrh MOK v CHS Majesty Thug – vrh 

odchován na SK, přihláška vrhu podepsaná veterinářem na SK. V řešení ČMKU. 

- Rozhodnutí o zrušení VDCH (předseda) a vrácení poplatků všem přihlášeným (ekonom). 

- Informaci ekonomky H.Svobodové o postupu tvorby nového klubového webu.  

- Informaci výcvikářky P.Latinové, že odpověděla pořadatelům na žádosti o udělení CACT dle 

schválených pravidel. 

- Informaci výcvikářky P.Latinové, že došlo k předání klubových ocenění na klubových akcích. 

- Informaci výcvikářky P.Latinové, že prozatím nemá odpověď na návrh statutu MJS 2020 z ČMKJ 

(žádost podána v květnu). 

 

Výbor klubu schvaluje:  

- Nákup dalších propagačních materiálů – roll-up banner pro klubové memoriály (MJS, MJM, 

MVČ), příp. další – zajistí J.Kopřiva s H.Svobodovou. 

- Nákup drobných propagačních materiálů (odznaky, trička, hrnky apod.) – zajistí J.Kopřiva.  

- Vyplacení příspěvku za reprezentaci ve výši 5000Kč J.Trejbalovi a proplacení startovného za NS, 

MRK, MKP M.Kaniecké – podmínkou je dodání článku do Zpravodaje do data uzávěrky. 

- Udělení bronzového vůdcovského odznaku: P.Kiška, P.Dvořák, Z.Heuslerová 

- Udělení titulu Vůdce roku M.Kaniecké 

- Udělení titulu Pes/Fena roku:  

Pes MOK – Hector Bertoni Prague 

Fena MOK – Barbouche Rebel of Rusty Suzie  

Pes NDO – Tristan Stella Venandi  

Fena NDO – Janka III Nonantula 

Pes MOD – Baron z Červených vršků 

Pes SHO – Cash Danibull 

- Osobnost KCHHMO – rozhodnutí odloženo 

- Uzávěrka Zpravodaje 20.12. (výjimka – Zpráva ekonoma a Zpráva DR po 1.1.) 

- Volební konference KCHHMO – 27.3. v Domašově 

o Nebude-li volební konferenci možné uskutečnit v daném termínu, bude posunut termín 

schůze na nejbližší možný termín; do termínu volební konference bude klub řídit 

stávající výbor. 

- Návrh na úpravu Provozního řádu – Ohodnocení práce pro KCHHMO  

o Finální návrh dopracuje a předloží výboru ke schválení H.Svobodová do 15.12., následně 

bude zveřejněn ve Zpravodaji a předložen ČS ke schválení  

- Termín osobní výborové schůze v Domašově v pátek 8.1. (pokud bude možné uspořádat) 



 

Výbor klubu ukládá:  

- Zodpovědným osobám dodat články do Zpravodaje k proběhlým klubovým akcím: 

o KZV Nivnice – P.Latinová 

o MVČ – P.Latinová 

o NFT Jablonné – L.Svobodová 

o KZV, KPZ Prachatice – A.Brůžková 

o MJM – P.Konigová 

o KV Horka – S.Sehnalíková (zajistí P.Latinová) 

o KV Zákupy – L.Svobodová  

o SV Hostivice – P.Konigová (zajistí L.Svobodová) 

 


