
Usnesení z 2. výborové schůze 15. 3. 2021 (Skype) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- Informaci výcvikářky P.Mičulkové – statut MJS stale neschválen ČMKJ, nezasedalo kvůli COVID 

- Informaci výcvikářky P.Mičulkové – na Mem. J. Venhody chybně neuvedeno udělování CACT pro 

plemena KCHHMO, řeší nápravu 

- Informaci L.Svobodové o přípravách klubových výstav a Evropského poháru MO 

- Termín vydání Zpravodaje – začátek dubna 2021 

 

Výbor klubu schvaluje:  

- S ohledem na vysoký počet prozatím nezaplacených členských příspěvků a vzhledem k celkovému 

vývoji pandemie Covid 19 v České republice i celesovětově a na základě vládních nařízení, úprav 

termínů pravomocných pro občany ČR, přetrvávajícího nouzového stavu a nemožnosti svolat ČS-

konferenci v řádném termínu, s tím související posunutí uzávěrky zpravodaje, posunuje termín 

pro platbu členských příspěvků na rok 2021 do 30. 6. 2021, aby tak vyšel vstříct členům klubu ve 

finanční tíži 

- Program Konference KCHHMO 2021 (pro zveřejnění ve Zpravodaji) 

- Neschvaluje udělení výjimky z podmínek chovnosti pro fenu MOK Debra Taremys Bohemica 

(nesplněné PZ) 

- Zrušení výstavy v Horce dne 4. 4. 2021 

- Přesunutí KZV ve Štěpánově na 17. 7. 2021 

- Stížnost pro porušení Zápisního řádu chovatelkou S.S. – výbor klubu schvaluje následující 

postup:  

o Chovatelka bude požádána, aby umožnila porovnání DNA profilu psa Benigno Beauty of 

Fire s novým DNA profilem psa MOK bez PP “Baddy”.  

o Majitelé psa MOK bez PP “Baddy” budou požádáni o poskytnutí nového vzorku pro 

analýzu DNA. Odběr vzorku proběhne za přítomnosti předsedy klubu P.Novotného, 

výcvikářky P.Mičulkové a možnost účasti bude nabídnuta i chovatelce S.S. 

o Po porovnání výsledků parentity rozhodne výbor o dalším postupu.  

- Termíny výběrů do chovu: 

o duben/květen Trhový Štěpánov – dle opatření (s předností pro jedince se splněnými 

podmínkami chovnosti) 

o 12.6. při SV Náměšť 

o 17.7. při KZV Štěpánov 

o 17.7. Mladá Boleslav  

o 14.8. SV Zákupy  

- Vyplacení příspěvku za odchov vrhu MOD člence klubu E.H.  

 

Výbor klubu ukládá:  

- Jednatelce Z.Veselé odpovědět žadatelce B.K. o neschválení žádosti o výjimku pro fenu MOK 

Cayra Taremys Bohemica 

- Jednatelce Z.Veselé zaslat žádosti chovatelce S.S. a majitelům psa bez PP “Baddyho” 


