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ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ ZA ROKY 2019,2020,2021 A PLÁN AKCÍ NA ROK 2022 

 

Vzhledem ke kovidové situaci v uplynulých dvou letech a s tím související nemožnosti uspořádání 
členské schůze v roce 2020 a 2021 stručně zrekapituluji aktivity spolku v posledních třech letech. 

1. KLUBOVÉ VÝSTAVY  

Rok 2019 

 Klubová výstava 30.3.2019 bez zadávání titulu KV - JRO, KAO, MSP, SAO  
Místo konání: Zubří 
Rozhodčí: Gabriela Ridarčíková (SK) 
Hlavním sponzorem klubové výstavy byla společnost JK ANIMALS s.r.o. 

 
 Klubová výstava 21.9.2019 se zadáváním titulu KV - JRO, KAO, MSP, SAO 

Místo konání: Podmitrov 
Rozhodčí: Yana Gavrilová (RUS) 

 
 Speciální výstava 22.9.2019 se zadáváním titulu VSV - JRO, KAO, MSP 

Místo konání: Podmitrov 
Rozhodčí: Milan Bíroš (SK) 

 
 3.Klubová výstava 22.9.2019 bez zadávání titulu KV - SAO 

Místo konání: Podmitrov 
Rozhodčí: Milan Bíroš (SK) 

 
Hlavním sponzorem podzimního víkendu byla společnost DELIKAN. 

 
Rok 2020 
 

 jarní klubová výstava byla kvůli nákazové situaci zrušena bez náhrady 
 

 Klubová výstava 26.9.2020 se zadáváním titulu KV - JRO, KAO, MSP, SAO 
Místo konání: Řásná 
Rozhodčí: Andraš Polgar (Srbsko) 

 
 Speciální výstava 27.9.2020 se zadáváním titulu VSV - JRO, KAO, MSP 

Místo konání: Řásná 
Rozhodčí: Eva Zatyko Mayerová 

 
 3.Klubová výstava 27.9.2020 bez zadávání titulu KV - SAO 

Místo konání: Řásná 
Rozhodčí: Eva Zatyko Mayerová 

 
Hlavním sponzorem podzimního klubového víkendu byla společnost JK ANIMALS s.r.o. 
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Rok 2021 
 

 jarní klubová výstava byla kvůli nákazové situaci zrušena bez náhrady 
 

 Klubová výstava 25.9. 2021 se zadáváním titulu KV - JRO, KAO, MSP, SAO 
Místo konání: Seč 
Rozhodčí: Dragan Babic (Srbsko) 

 
 Speciální výstava 26.9.2021 se zadáváním titulu VSV - JRO, KAO, MSP 

Místo konání: Seč 
Rozhodčí: Miroslav Václavík 

 
 3.Klubová výstava 26.9.2021 bez zadávání titulu KV - SAO 

Místo konání: Seč 
Rozhodčí: Miroslav Václavík 

 
Hlavním sponzorem akce byla společnost JK ANIMALS, dalšími dlouhodobými sponzory 
klubových akcí jsou společnosti Hafo tlapek, Vodítka.eu, sirupy Ratico a manželé Sasinovi. 
Všem děkujeme jménem klubu. 

 
Rok 2022 
 

 Klubová výstava 26.3.2022 bez zadávání titulu KV - JRO, KAO, MSP, SAO 
Místo konání: Řásná 
Rozhodčí: Petr Řehánek (ČR) 

 
 podzimní klubový víkend je plánovaný na termín 10.-11.9.2022 

 
 
2. BONITACE A SVOD MLADÝCH 

Rok 2019 

 v roce 2019 proběhly dva termíny bonitace a svodu mladých  
- jarní bonitace a svod mladých 31.3.2019 v Zubří u Nového Města na Moravě – bonitace 

se zúčastnilo 12 psů, svodu mladých 6 psů 
- podzimní bonitace a svod mladých 6.10.2019 v Zubří u Nového Města na Moravě – 

bonitace se zúčastnilo 9 psů 
 
Rok 2020 

 v roce 2020 proběhly dva termíny bonitace a svodu mladých  
- jarní bonitace a svod mladých 14.6.2020 v Ostravě – bonitace se zúčastnilo 12 psů, svodu 

mladých 2 psi 
- podzimní bonitace a svod mladých 17.10.2020 v Zubří u Nového Města na Moravě – 

bonitace se zúčastnilo 13 psů, svodu mladých 1 pes 
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Rok 2021 

 v roce 2021 byl kvůli nákazové situaci pouze jeden termín bonitace a svodu mladých  
- jarní bonitace a svod mladých 22.5.2021 v Hradci nad Moravicí – bonitace se zúčastnilo 

14 psů, svodu mladých 15 psů 
 
Rok 2022 

 pro letošní rok jsou plánovány oba termíny bonitace a svodu mladých 
- jarní bonitace a svod mladých 27.3.2022 v Řásné – bonitace se zúčastnilo 23 psů, svodu 

mladých 10 psů 
- podzimní termín bude upřesněn 

 
 
3. KLUBOVÁ SETKÁNÍ 

Program všech setkání:  
- Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)  
- Měření psů oficiální měrkou a krejčovským metrem (trénink pro bonitaci)  
- Práce s figuranty – různé modelové situace  
- Socializace pro štěňátka a mladé psy  

 
Rok 2019 
Před jarní klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých proběhla 2 klubová setkání - v Novém 
Jičíně a v Praze.  
 
Rok 2020 
Před jarní klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých proběhla 2 klubová setkání - v Novém 
Jičíně a v Roudnici nad Labem.  
 
Rok 2021 
kvůli nákazové situaci nebylo možné uspořádat setkání 
 
Rok 2022 
na letošní rok jsou setkání opět plánována, termíny budou včas zveřejněny na webových stránkách 
klubu. 
 
 
4. ČLENSTVÍ V KLUBU 

aktuální počet členů klubu – 121 

- 78 členů je majiteli MSP 
- 39 členů je majiteli KAO 
- 3 členové jsou majiteli JRO 
- 1 člen je majitelem SAO 
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5. PŘEHLED OBECNÝ O DĚNÍ V KLUBU 

 Klub obdržel v roce 2019 sponzorský dar ve výši 15.000 Kč a v roce 2021 sponzorský dar ve 
výši 20.000 Kč. Oba dva byly vázány na využití pro pořízení klubových reklamních předmětů. 
V prvním případě byl pro všechny členy sestaven klubový kalendář s fotkami vašich psů, ve 
druhém případě byly pořízeny reklamní klubové předměty – igelitky, propisky, poznámkové 
bločky, deštníky, flash disky, tašky, trička a další. 

 Náhradní XVI. valná hromada ČMKU proběhla 26.3.2022 v Brně, za klub byla delegována 
místopředsedkyně paní Natálie Bezvodová, zápis z valné hromady bude k dispozici na 
webových stránkách ČMKU. 
 


