KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s.
Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov
Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč 1, 277 31 Velký Borek

___________________________________________________________________________

VIII. sněm ČMKJ
Datum 26.08.2021, místo konání sněmu – „Restaurace a penzion U Labutě“,
Thomayerova 751/3, Praha
Stručná předběžná zpráva z volebního sněmu Českomoravské myslivecké jednoty
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Předsedající sněmu paní Tichá přivítala hosty. Předsedu ČMKU pana Širokého a předsedu
Kynologické komise ČMJ pana Nováka. Oba pánové pronesli stručné přivítání.
Poté se za ČMKJ poděkovala panu Šimkovi za dlouholetou práci v předsednictvu ČMKJ.
Sněm je usnášeníschopný, protože je přítomno 21 z 29 delegátů (klubů).
Dalším bodem bylo schválení navrženého programu sněmu. Pro bylo 21 hlasů z 21 přítomných.
Volba pracovního předsednictva: Paní Tichá, pan Štangl, pan Kašpar a paní Dvořáková. 21 pro.
Mandátová komise pan Hejzlar, paní Hnátek Illová, paní Grygarová. 21 pro
Návrhová komise: Pan Šarman, paní Nováková, pan Novák. 21 pro
Volební komise: paní Dolejšová, Pacltová, Pánková. 20 pro jeden se zdržel.
Návrh jednacího řádu. Schválen - 21 pro.
Volební řád byl schválen 21 hlasy se změnami.
Zprávu o činnosti ČMKU přednesl předseda pan Štangl. Schválena – 21 hlasů.
Zprávu o činnosti Dozorčí rady přednesl pan Jindřichovský. Schválena – 21 hlasů.
Poté proběhlo představení kandidátů a samotná tajná volba.
Volba jednatele aklamací“ jednomyslně byla zvolena paní Dvořáková
Paní Tichá ve vzniklém čase glosovala několik změn
o v Zápisním řádu ČMKU. (Bylo publikováno na webu KCHJ ČR)
o ve výstavním řádu: Speciální výstavy – Speciální vítěz, Sp. vítěz mladých, Sp. vítěz
veteránů.
o Změny v řádu pro jmenování rozhodčích
o Objasnila postup při nečitelnosti čipu: mění Plemenná kniha na základě souhlasu
chovatelského klubu. Klub má právo požadovat doložení parentity.
o Upozornila problém Exportních PP. Pes s Exportním PP a bez ČLP není veden v žádné
plemenné knize = nesmí na zkoušky z výkonu!
Volby předsednictvo:
o Předseda pan Smékal 19 hlasů
o Místopředseda pan Kašpar 15 hlasů
o Jednatelka paní Dvořáková
o Paní Tichá 18 hlasů
o Paní … (bohužel jsem nezachytil) 18
o Pan Kunčar 17 hlasů
o Pan Kubeš 12 hlasů
Volby dozorčí rada:
o Předseda pan Hutěčka 17 hlasů
o Pan Jindřichovský 14 hlasů
o Pan Horský 14 hlasů
Pan Šarman přednesl návrh usnesení a ten byl jednomyslně schválen.
Předem se omlouvám za špatně zapsaná jména!
Oficiální verze zápisu bude k dispozici na ČMKJ.

Jaroslav Horský

