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Zápis ze schůze  výboru KCHMPP – 26.2.2012 

Přítomni:  M. Hartmanová, A. Košťálová , K. Milbachová, J. Rudolf, V. Rybárová, J. Rodová 

1. Kontrola zápisu z 10.12.2011 –  
a. ad 1 -  úkol trvá 
b. ad 2 – úkol trvá 
c. ad 7 – úkol trvá 
d. ad 9 – úkol trvá 
e. ostatní splněno 

2. Žádost ZKO Ostrava o zastřešení závodů pro AUO – schváleno s podmínkou zveřejnění našeho loga a 
názvu a do měsíce po akci bude vypracovaná reportáž z akce do zpravodaje a na web  

3. Dopis se žádostí od pana Hasila a paní Hochmanové z 21.1.2012 – veškerá problematika pana Hasila, 
paní Hochmanové a paní Dufkové byla předána k řešení DR 

4. Stížnost na členku KCHMPP paní Irenu Hochmanovou od 2 funkcionářů pro nevhodné chování na MVP 
v Brně 6.2.2012 – bude předvolána k vysvětlení a projednání 

5. Ke zveřejnění na web – doporučená pošta do vlastních rukou nemusí být přebírána, pokud chce někdo 
potvrzení, zažádejte si o potvrzovací email 

6. Reklamní bannery – zajistit 4 KCHMPP a 1 speciální pro ČSP – zajistit kalkulace (zajistí JR) a grafický 
návrh (zajistí KM)  

7. Stanovy – zaslat připomínky a návrhy na změny - do týdne  
8. Spolupráce s časopisem Pes přítel člověka 
9. Rozhodčí na dvoudenní výstavu – oslovit v jakém jazyce budou posuzovat a zda posudky chtějí psát 

v řeči FCI nebo zda souhlasí s překladem do ČJ 
10.  Oslovit zkušený personál a koordinátora zázemí a spojek, zápis do PP v okénku, zpřístupnit další 

místnost pro personál, klubovna pouze pro rozhodčí a výbor 
11. Projednáno odvolání p.Dufkové proti rozhodnutí DR ze dne 10.12.2011 o vyloučení z KCHMPP, čj. Kř 

1/2011.Odvolání je zamítnuto, rozhodnutí DR potvrzeno, p.Dufková je vyloučena z KCHMPP, o.s. 
Pro: 5 – schváleno 

12. Měřidlo délky těla a šupléra na měření délky nosu – elektronicky, nákup zajistí AK 

Zapsala V.Rybárová 

 


