
 
 

Výborová schůze Klubu KRaAOP 
 
 
 
Datum konání: 16. 6. 2012  
Místo konání: Uničov 
 
 
Za výbor Klubu přítomni: 
 
Eva Červená 
Soňa Vágnerová 
Ester Románková 
Táňa Sobíková 
 
 
Za kontrolní komisi Klubu přítomni: 
 
Petr Rajský  
 
 
Za náhradní členy výboru klubu přítomni: 
 
Ing. Dagmar Novosadová 
 
 
Omluveni: 
 
Mgr. Natálie Bezvodová 
Milan Brízgala 
Ivo Masopust 
Ing. Zdeňka Vašková  
Eva Kubínová 
Jana Gabrielová 
 
Neomluveni: 
 
Mgr. Denisa Adamová 
 



 
 
 
 
Program: 
 
 
 
 

1. Kontrola zápisů z jednání ČS a VS 
2. Podzimní bonitace – zajištění organizace 
3. Organizační zajištění Klubové výstavy ve Zbraslavi 
4. Různé - návrh na změnu propozic povahových soutěží 

- návrh na změnu podmínek pro udělení titulu Klubový šampion 
       - bonitační karta MSP 
       -  konkurz na figuranty Klubu 

5. Usnesení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
1.  Kontrola zápisů z jednání ČS a VS: 
 
     1. Schválené změny v bonitačním řádu jsou řádně vyvěšeny na 
         Klubovém webu. 
     2. Změna Stanov, schválená na ČS dne 9. 4. 2012, byla přijata 
         a schválena Ministerstvem vnitra dne 15. 5. 2012. 
     3. Na webu ČMKU již je vyvěšen překlad standardu pro  
         plemeno SAO do českého jazyka, který vypracovala pí. Samková  
         a tento překlad se tak stává oficiálním a aktuálním překladem. 
         Na Klubovém webu jsou přidané odkazy na oficiální překlady  
         standardů pro plemena KAO a SAO v českém jazyce. 
     4. Byly vypracovány a na Klubovém webu byly již vyvěšeny aktuální 
         bodové tabulky pro celoroční klubové soutěže o Nejkrásnějšího psa/ 
         fenu Klubu roku 2012 a Nej pracovního psa/fenu Klubu roku 2012. 
     5. Nový účet Klubu byl zřízen dne 27.4. 2012, je vedený u ČSOB a  
         číslo bankovního účtu a adresa a název banky jsou zveřejněny 
         na hlavní stránce klubového webu. 
 
 
2. Zajištění organizace podzimní bonitace: 

 
 

    Členové výboru Klubu se dohodli na organizačním zajištění 
podzimního předvedení za účelem uchovnění, které se uskuteční 
dne 8. 9. 2012 v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi. 
Bonitační komise bude pracovat ve složení: 
Milan Brízgala – předseda bonitační komise 
Mgr. Natálie Bezvodová – člen bonitační komise 
Soňa Vágnerová – člen bonitační komise 
Mezinárodním rozhodčím exteriéru FCI, který bude předváděné jedince 
posuzovat, bude pan Karel Hořák. 
 

3. Organizační zajištění XII. Samostatné klubové výstavy: 
 
    Členové výboru Klubu se dohodli na organizačním zajištění 

XII. samostatné klubové výstavy a VI. ročníku celostátních pracovních 
soutěží a II. ročníku handlingových soutěží. 
Propozice i přihlášky jsou již řádně vyvěšeny na klubovém webu, 



pozvánka na klubovou výstavu a všechny klubové akce, současně i 
propozice všech klubových soutěží, které se budou konat dne 9. 9. 2012 
v areálu MSKS ve Zbraslavi, jsou přeloženy i do anglického jazyka. 
Členové výboru Klubu budou aktuálně doplňovat do propozic jména  
a loga sponzorů, kteří byli a jsou tak laskaví, že přispějí sponzorskými 
dary a věcnými cenami jednak všem přihlášeným jedincům, ale 
především vítězům jednotlivých tříd, plemen a všech následujících 
soutěží. 

 
4.  Různé: 
 
    1. Členové výboru Klubu jednohlasně odsouhlasili změnu propozic  
         u pracovních soutěží a to v tom, že účast v soutěži 1. stupně a i účast  
         v soutěži 2. stupně není ničím omezená. 
         Členové výboru současně odsouhlasili změnu podmínek účasti  
         v pracovních soutěžích tak, že v jeden den se smí jedinec přihlásit  
         pouze do soutěže v jednom jediném stupni.  
     2. Členové výboru Klubu jednohlasně odsouhlasili změnu v 
         podmínkách nutných pro udělení titulu Klubový šampion,  
         přidaná podmínka: pes/fena se musí stát minimálně jednou vítězem 
         kteréhokoliv stupně soutěže Super povaha. 
     3. Bonitační karta pro MSP je připravená na podzimní předvedení 
         za účelem uchovnění. 
     4. Výbor Klubu vyhlásí v nejbližší době konkurz na pozici figurantů  
         Klubu, pro oblast Moravy i pro oblast Čech,  členové výboru zajistí  
         bezplatnou inzerci konkurzu a současně zajistí rozeslání pozvánek 
         na konkurz do  kynologických organizací i jednotlivcům. 
 
      
 
5.  Usnesení: 
 
     1. Byla sestavená bonitační komise pro podzimní předvedení za účelem 
         uchovnění, které se uskuteční dne 8. 9. 2012  
     2. Organizačně zajištěna XII.samostatná klubová výstava a VI.ročník  
         celostátních pracovních soutěží a II. ročník soutěží v handlingu. 
         Sponzoři všech akcí budou aktuálně doplňováni. 
     3. Změna propozic pracovních soutěží: 
         účast v soutěži 1. stupně a účast v soutěži 2. stupně není ničím  
         omezená. 
         Změnu zapracovat a upravit do propozic na klubovém webu. 



   
 
    4. Přidaná podmínka pro získání titulu Klubový šampion: 
         pes/fena musí minimálně jednou zvítězit v kterémkoliv stupni  
         pracovních soutěží Super povaha. 
         Změnu zapracovat do podmínek a přidat na klubový web. 
    5.  Výbor vyhlásí konkurz na pozici figuranta Klubu a zajistí 
         bezplatnou inzerci a rozeslání pozvánek na konkurz. 
 
 
Zapsala: 
Soňa Vágnerová 
      
      


