
Zápis z jednání Předsednictvo ČKNO – 9. 11. 2011 ve Vílanci u Jihlavy 
 
 
 
Přítomni: Ing. Strouhal, Mgr. Grombiřík,  Ing. Jana Hořejší,  L. Jánský, J. Svatoň, V. Fiala,  
Mirka Tichá, Ing. Novotný, E. Heisigová 
 
 
Program: 
 

1) kontrola zápisu z minulého jednání Rady 
2) KVV 2012 
3) Hodnocení  Svodu chovných psů a fen 2011 
4) Hodnocení MS WUSV 2011-11-09 
5) Příprava celostátní konference ČKNO 2012 
6) Různé 
 
I. Kontrola zápisu z minulého jednání Rady 

 
ad 1) Info prezidenta- finanční příspěvek na pohřeb dlouholetého člena ČKNO Kč 1000,- 
(p. Stebel)- schváleno 
ad 2)Mistrovství mládeže ČKNO – zrušeno pro malý počet přihlášených 
ad 3)příští MM ČKNO 2012 – schválena ZKO Blovice 
      
Ostatní body – projednáno, zkontrolováno 
 
II. KVV na rok 2012 
Projednána otázka pořádání KVV 2012. Ing. Strouhal informoval  o pořádání KVV 2012 
– doposud není stanoven pořadatel(nikdo se v termínu nepřihlásil).Předběžně jednáno s 
Možnými pořadateli ze Severní Moravy. Dalším jednáním pověřen Ing. Strouhal, 
Novotný, Fiala. 
Termín: předběžně: první polovina září. 

  
 

III.  Hodnocení svodu chovných psů a fen – Karlštejn 2011 
 

Nejlepší pes  : Sorbon Majorův háj – p. Galvasová 
Nejlepší fena: Paris v.d. Mohnwiese – p. Hořejší Jana 
 
    Hodnocení celé akce vyznělo velmi  kladně, krásné prostředí, úroveň stadionu, i 
katalog, předvedení  psi a feny měli výborné  výkony, velmi dobrá práce figurantů.   
 
IV.  Hodnocení MS WUSV 2011 – Kyjev 

 
Komplikace po cestě, jinak organizace akce a ubytování závodníků ok, bohužel 
řada psů onemocněla. Rozpočet pro reprezentaci činil Kč 160.000,-, předběžné 
vyúčtování 130.000,-. Příští rok proběhne MS WUSV 3. – 8. 10. 2012 v Rakousku  
 
 

V. Příprava celostátní konference ČKNO  
 
Předběžně stanoven termín 11. 2. 2012. Od 9.00 hodin prezentace, jednání začíná 
od 10.00 hodin ve Sporthotelu Mlýn, Vílanec u Jihlavy.  



Termín posledního předsednictva stanoven předběžně na 18. 1. 2012. 
Cestovné delegátů-určí předsednictvo v lednu 2012. 
Občerstvení :                         DTTO 
Revizní komise: provede kontrolu hospodaření za rok 2011 a předloží 
předsednictvu stav k 31.12.2011 na příštím jednání předsednictva (18.1.2012) 
 

VI. Různé 
 

 
1) Kauza fena Zafira Hartis- majitel feny, p. se obrací s žádostí o zápis vrhu Y. 

Přestože již v září 2011 byl informován PK o tom, že je fena nechovná (chybí doklad o 
zkoušce), majitel  žádá o zápis vrhu, ačkoliv byl PK na tuto skutečnost upozorněn. 
Přihláška k zápisu nemá předepsané náležitosti. Závěr: ohledně vrhu  trvat na doložení 
patřičných dokladů ze strany chovatele na PK. 

 
 

2)   Změna posuzovatele MVP Brno 2012 – neděle posuzuje p. Němec místo p. Fialy  
 

3) Žádost o zapůjčení feny- p. Skrbek 
Lotty v.d. Piste  Trophe - číslo zápisu SZ/ 2201667 
Z předložených dokladů vyplývá, že p. Skrbek je majitelem předmětné feny, není tedy 
důvod žádat o její zapůjčení. Případné doložení dalších skutečností ze strany p. Skrbka 
bude směřováno na ÚPCH a PK. 
 

4) Upozornění pro majitele a chovatele psů a fen předvedených na OS  výstavě Hněvošice 
2011, posouzené rozhodčím L. Musolino: tato výstava se pro účely chovnosti 
NEUZNÁVÁ. 
 

 
5) Předložena smlouva o pořádání svodu plemeníků – předáno M. Tiché 

 
6) P. Brázdil – Elis Warpeco- č. zápisu 61098/06/fena byla předvedena na výstavě 

v Hněvošicích a posouzena rozhodčím L. Musolino, následně na výstavě v Třinci. 
Závěr: předsednictvo ČKNO uznává platnost bonitace dle doložených podkladů. 
Náklady vzniklé majiteli a předložené ČKNO za výstavu v Třinci, může tento uplatnit na 
pořadateli výstavy V Hněvošicích. 
 

 
7) Diskuze: 

Mgr. Grombiřík: smlouva s pořadatelem KVV 2011 – před vyplacením zbývajících Kč 
20.000,- je třeba provést vyúčtování akce. 
 
Ing. Novotný – p. Koudelka Vojtěch žádá o udělení bronzového odznaku „Za  chov NO“. 
Žádost bude postoupena PK ke kontrole podkladů. 

 
 
Skončeno: 20.30 

 
Zapsala: Ing. Hořejší Jana 

 


