
Usnesení z výborové schůze 10.5.2020 (Skype) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- Nabídku na uspořádání MJS 2021 na okrese Opava 

- Riziko souběhu MVP Litoměřice a KV Zákupy – v takovém případě bude KV Zákupy posunuta na 

neděli 

- Probíhá jednání o alternativním areálu pro uspořádání výstavy při MJM (Královice vs. Hostivice) 

 

 

Výbor klubu schvaluje:  

- Zvýšení startovného na MVČ-KLZ (1200Kč člen, 1800Kč nečlen) 

- Návrh rozhodčích na MVČ, KZV Prachatice, KPZ Prachatice 

- Statut Memoriálu V.Černého jako ZV+LZ k předložení ČMKJ (pro rok 2021 a dále) – v původním 

znění předloženém výcvikářkou klubu 

- Statut Memoriálu Prof.J.Svobody k předložení ČMKJ – schválené znění viz zápis 

- Zrušení výstavy v Náměšti na Hané pro nevyhovující nový termín (kolize s MJM) 

- Přesunutí Speciální výstavy do Královic/Hostivic 

- Udělení výjimky feně MOK Fleurette Bertoni Prague (uznání RTG DKK a VDCH na SK) 

- Zrušení ČS pro rok 2020 

- Uspořádní samostatného VDCH v termínu 13. 6. na Moravě, a to především pro jedince 

přihlášené na VDCH při ČS a při SV Náměšť 

 

Výbor klubu ukládá:  

- Výcvikářce dále jednat s členy klubu pí.L.Zajícovou a p.S.Rafajem o podmínkách uspořádání MJS 

2021 

- Poradkyni chovu MOK, MOD, STA oslovit PK ČMKJ s dotazem, kdy chovatelé mohou očekávat 

plnění běžných lhůt pro vyřízení žádostí (v souvislosti s COVID-19) 

- Všem členům výboru a CHR, aby jakoukoliv věc k řešení, kterou od členů obdrží a která má 

charakter žádostí, jejichž projednání je v kompetenci výboru, automaticky rozeslal všem členům 

výboru 

- Redakční radě na webu a ve Zpravodaji informovat členy, aby žádosti zasílali především 

předsedovi klubu P. Novotnému v kopii s jednatelkou klubu Z.Veselou, příp. dalšími adekvátními 

funkcionáři – dle typu žádosti (např. poradce chovu, výcvikář) 

- Poradci HO ověřit s MVDr.M.Kalichem možnost posouzení VDCH dne 13. 6.  

- Matrikářce klubu oslovit přihlášené na VDCH s informací o novém termínu 

- Jednatelce klubu informovat chovatelku D.Munžilovou o schválení žádosti o výjimku pro fenu 

MOK Fleurett Bertoni Prague 

 

 

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová. 


