
Usnesení z výborové schůze 11.1.2020 (Domašov) 

 

Výbor klubu bere na vědomí:  

- P.Milan Naď – zaslal Žádost o příspěvěk na reprezentaci, ale nedodal článek. Upozorněn 

předsedou klubu telefonicky. Pokud článek neprodleně nedodá, nebude příspěvek udělen.  

- Je třeba zrevidovat ceny inzerce ve Zpravodaji dle reálných nákladů – bude zrevidováno po vydání 

Zpravodaje 2019/2020 ve spolupráci s ekonomem. 

- ČS – rezervaci prostor, projektor, plátno, ozvučení a náhradní PC zajistí předseda DR M.Škrdlík. 

- Udělení vůdcovských odznaků – došly další žádosti od D.Munžilové, N.Červenkové – bronzový 

odznak. Podmínky splněny, bude předáno na ČS.  

- Požadavek nového majitele feny SHO z CHS z Vracovských vinohradů o možnost vydání PP (registr) 

pro skládání zkoušek LUP. 

 

 

Výbor klubu schvaluje:  

- Výsledky ze zkoušek (přepis tabulek) budou ve Zpravodaji zveřejněny v příloze vložené do 

Zpravodaje.  

- Termín příští výborové schůze – 27.3. v 18h v Domašově u Brna 

- VDCH proběhne ráno před ČS. Přihlášení pomocí formuláře na webu klubu do 10.3. 

- Udělení příspěvku za reprezentaci na zahraničních akcích ve výši 3000Kč na osobu – R.Duda, 

J.Trejbal, P.Zoubek, P.Slavík. 

- Udělení příspěvku za reprezentaci – proplacení startovného za NS, MRK, MKP K.Novotné. 

- Návrh na pořádání sdružené speciální výstavy ohařů při WDS 2021 na výstavišti v Kroměříži ve 

spolupráci s dalšími kluby ohařů. 

- Rozhodčí na klubové výstavy:  

KV Zákupy: A.Pokorn, Z.Jojkić, S.Vukanovič + E.Melnikova na NFT – již domluveni 

SV Náměšť: K.Vilmos, J.Formánek, H.Ahrens – osloví výstavní referent 

KV Královice: Ing.Jursa, M.Konečný – vč. MJM – osloví výstavní referent 

- VDCH v roce 2020: při ČS, při SV Náměšť, při KV Zákupy 

- Prodloužení chovnosti feny MOK Bridget z Kulivé hory do dne 9.narozenin – výbor souhlasí za 

podmínky dodání zprávy veterinárního lékaře o zdravotním stavu feny. 

- Zrušení výjimky na 1 vrh pro fenu MOK Calypso Damashca Aponivi. Zároveň doporučuje 

chovatelce A.Veselíkové sledovat u potomků této feny možnost výskytu vady, na kterou 

upozornila komise, která fenu posuzovala na VDCH.  

- Schvaluje dodatečné vydání krycího listu a následně průkazů původu pro vrh po rodičích 

Benjamin Loco z Čertovy rokle x Oakley Danitty. Majitel doplatí poplatky dle sazby pro nečleny, 

neboť v době krytí nebyl členem KCHHMO.  

 

 

 

 



 

Výbor klubu ukládá:  

- Ekonomce klubu zaslat blahopřání členům klubu, kteří se v roce 2020 dožijí významného jubilea 

70let, 75 let, 80 let, 85let, 90let, atd. 

- Výcvikářce zajistit plakety k předání na ČS pro Osobnost KCHHMO, Vůdce roku, Psy roku. 

- Redakční radě zajistit diplomy pro oceněné – Psi roku, Čestné uznání, Vůdce roku, Osobnost 

KCHHMO. 

- Výcvikářce zaslat návrh rozhodčích na KZV Uherské Hradiště 18.4. a KZV, KPZ (2.-3.5.) Prachatice 

výboru klubu ke schválení e-mailem.  

- Jednatelce zajistit na ČMKU vydání formulářů pro posouzení jako podklad pro zařazení do 

pomocného registru pro fenu SHO.  

- Správci majetku zjistit možnosti dalších propagačních materiálů klubu – šály, kšiltovky, vlajky. 

- Výstavnímu referentovi zajistit smluvní vztah s KCHVO, z.s. v otázce společného pořádání 

speciální výstavy 2021 v Kroměříži. 

 

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová. 


