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ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ ZA ROK 2017 A PLÁN AKCÍ NA ROK 2018 

 
Zhodnocení roku 2017: 

1. počet členů klubu k 31.12.2017 - 103, z toho nových členů v roce 2017 - 23 

2. výstavy pořádané klubem v roce 2017: 

 Klubová výstava 3.6.2017 v Praze Libni, s CAC, bez zadávání titulu KV, posuzoval pan Karel 
Hořák (ČR), počet přihlášených psů - 53, sponzorem akce byla společnost DELIKAN 

 Klubová výstava 9.9.2017 ve Zbraslavi u Brna - se zadáváním titulu KV a CAC, posuzoval pan 
Andraš Polgar (Srbsko), počet přihlášených psů – 68, generálním sponzorem akce byla 
společnost DELIKAN, dalšími sponzory: Hafo tlapek, Energy Czech Republic, Pes přítel člověka, 
Canine Caviar, TR-podlahy 

 Klubová výstava 10.9.2017 ve Zbraslavi u Brna pro plemeno SAO - s CAC, bez zadávání titulu 
KV, posuzovala p. Polina Simić (Srbsko), počet přihlášených psů – 5, generálním sponzorem 
akce byla společnost DELIKAN, dalšími sponzory: Hafo tlapek, Energy Czech Republic, Pes 
přítel člověka, Canine Caviar, TR-podlahy 

 Speciální výstava 10.9.2017 ve Zbraslavi u Brna - pro plemena JRO, KAO a MSP – se zadáváním 
titulu Vítěz speciální výstavy, posuzovala p. Polina Simić (Srbsko), počet přihlášených psů – 
42, generálním sponzorem akce byla společnost DELIKAN, dalšími sponzory: Hafo tlapek, 
Energy Czech Republic, Pes přítel člověka, Canine Caviar, TR-podlahy 
 

3. bonitace a svod mladých v roce 2017:  

 jarní bonitace a svod mladých 25.3.2017 v Praze Libni – bonitace se zúčastnilo 14 psů, svodu 
mladých 4 psi 

 podzimní bonitace a svod mladých 28.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě – bonitace 
se zúčastnilo 16 psů , svodu mladých 5 psů  
 

4. Klubové setkání:  

 29.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě, zúčastnilo se 32 psů, generálním sponzorem 
akce byla společnost JK Brand, dalším sponzorem byl FORIS 2011 s.r.o. 

5. Sponzoři roku 2017:  

 DELIKAN 
 Hafo tlapek 
 Energy Czech Republic 
 Pes přítel člověka 
 Canine Caviar 
 TR-podlahy 
 JK Brand 
 FORIS 2011 s.r.o. 
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Plán klubových akcí na rok 2018: 

 24.února 2018 – trénink před klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých – Nový Jičín, 
zúčastnilo se 22 psů   

 3.března 2018 – trénink před klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých – Praha, 
zúčastnilo se 8 psů  

 10.března 2018 - Klubová výstava s CAC, bez zadávání titulu KV, Zubří u Nového Města na 
Moravě, posuzoval pan Petr Řehánek (ČR), počet přihlášených psů – 54, generálním 
sponzorem akce byla společnost JK Animals, dalším sponzorem byla společnost Hafo tlapek. 
Z této výstavy vyšel 25.4.2018 článek s reportáží v časopise Svět psů.  

 11.března 2018 - Jarní bonitace a svod mladých, Zubří u Nového Města na Moravě, bonitace 
se zúčastnilo 8 psů, svodu mladých 3 psi 

 16.6.2018 – klubové setkání – Nový Jičín 
 8.září 2018 - Klubová výstava – s CAC, se zadáváním titulu KV, Zbraslav u Brna, posuzovat 

bude pan Evgeny Pudeev (Rusko) 
 9.září 2018 - Speciální výstava pro plemena JRO, MSP a SAO – Zbraslav u Brna, posuzovat 

bude pan Tibor Havelka (Slovensko) 
 9.září 2018 – 3.Klubová výstava pro plemeno KAO – Zbraslav u Brna, posuzovat bude pan 

Tibor Havelka (Slovensko) 
 6.října 2018 – bonitace a svod mladých – Zubří u Nového Města na Moravě 
 7.října 2018 – klubové setkání – Zubří u Nového Města na Moravě 
 před podzimní bonitací a svodem mladých proběhnou tréninky, informace budou včas 

zveřejněny na klubových stránkách 
 

Přehled obecný o dění v klubu: 

 Zprovozněny nové webové stránky klubu, pravidelně aktualizované, obsahují novou databázi 
chovných jedinců.  

 Převzetí klubových materiálů od minulého vedení – převzato vše kromě agendy chovu od 
p.Kocíkové. Přes několik písemných urgencí paní Kocíková nereaguje. 

 Výbor schválil možnost přihlašování se na klubové výstavy KRaAOP přes portál Dog Office. 
Poprvé byla tato možnost vyzkoušena pro Klubovou výstavu 10.března 2018, využilo ji 21 
vystavovatelů pro přihlášení 27 psů. 

 Aktuální počet členů ke dni Členské schůze 28.4.2018: 96 členů 
 Klub obdržel v dubnu 2018 sponzorský dar ve výši 15.000,-Kč, který je vázán na využití pro 

pořízení klubových reklamních předmětů. 


