
Výborová schůze Vrchotovy Janovice 10.9.2022 

Přítomni: Bastlová Vlasta, Horáček Miroslav, Hrdličková Anežka, Zárybnický Jan 
Korespondenčně se vyjádřila Nosková Eva 
Zahájení 14.00 

1) Plán akcí 
- Plán výstav byl schválen předem korespondenčně: 30.4.2023 - Klubová výstava Konopiště, 
19.8.2023 Speciální výstava Jedovnice 
- zkoušky:  Nejprve byl projednán návrh p. Plecháčka o zastřešení soutěže O pohár hradu 
Rychmburk. Po delší debatě byla žádost výborem schválena s podmínkou, že garantem zkoušek 
bude Jan Zárybnický. 
8.-9.4.2023 – MFT Brod n. Dyjí, 22.4.2023 - Novomlýnské derby ZV Brod, 6.5.2023 - ZV 
Medlovice, 14.5.2023 – ZV Lázně Bělohrad, 1.-2.7.2023 NFT Velké Němčice, 26.-27.8.2023 - O 
pohár hradu Rychmburk, Předhradí u Skutče, 9.-10.9.2023 – O pohár Taranky, Vrchotovy 
Janovice, 28.9.2023 – Memoriál Josefa Luxe, Předhradí, 7.10.2023 - PZ Brod n. Dyjí, 15.10.2023 - 
PZ Lázně Bělohrad, 21.-22.10.2023 – Pohár Svatého Huberta, Zátiší u Svatoslavi 
Plán akcí byl výborem schválen. 

2) Předsedkyně informovala výbor, že zaslala návrh na ocenění Heleny Dvořákové za dlouholetou 
kynologickou činnost udílenou ČMKU u příležitosti 30 let od založení ČMKU. Tento návrh byl 
výborem odhlasován korespondenčně začátkem srpna. V nominaci byla také Eva Nosková, ale 
klubu bylo umožněno, pro velký zájem členských subjektů ČMKU, navrhnout pouze jednu osobu. 

3) Dále předsedkyně informovala členy výboru o sepsání smlouvy s hodnotitelem RTG DKK MVDr. 
Snášilem a že na smlouvě s druhým hodnotitelem pracuje. 

4) Výbor se shodl na konání výroční členské schůze opět v Havlíčkově Brodě, tentokrát v termínu 
18.2.2023. Vzhledem k dřívějšímu termínu VČS se výbor dohodl, že je nutné zaslat zprávy 
funkcionářů zveřejňované v ročence nejpozději 5.1.2023 jednatelce a ekonom požádal o zaslání 
účetních dokladů za rok 2022 nejdéle 23.12.2022. 

5) Výbor vyjádřil nespokojenost s dodržováním Zápisního řádu ČMKU a chovných podmínek v rámci 
klubu některými z chovatelů. 
Poradci chovu si stěžují, že někteří majitelé chovných fen jim neoznamují v řádném termínu vrhy, 
případně nezabřeznutí fen, čímž porušují ZŘ ČMKU čl VII ods. 2; V takovém případě je klub 
povinen zjednat nápravu.  
Dalším nešvarem ze strany majitelů uchovňovaných jedinců je zasílání nekompletních podkladů 
pro zařazení do plemenitby, jak jsou zveřejněny na webu KBO z.s. v sekci Pravidla/Podmínky pro 
uchovnění/Jak postupovat při chovu/. Obvykle chybí fotografie jedince, ideálně ve výstavním 
postoji. Je nezbytné, aby poradci chovu trvali na předložení kompletních podkladů, v opačném 
případě musí uchovnění jedince odmítnout do té doby, dokud nedostanou podklady kompletní. 
PCH jsou rovněž povinni při poskytování servisu kontrolovat členství majitelů chovných jedinců 
v klubu a u nečlenů vyžadovat splnění podmínek, které byly stanoveny usnesením ČS ze dne 
26.3.2016 (uzavření smlouvy s klubem a zpoplatnění služby.) 

6) Předsedkyně informovala o nutnosti dotisku samolepek. Dále navrhla tvorbu dalších 
propagačních materiálů jako např. kalendáře nebo trička. Tvorba kalendářů byla výborem 
zamítnuta, vzhledem ke krátké aktuálnosti, vytvoření triček bylo posunuto k dalšímu jednání. 
 
 
Schůze zakončena 15.28 

Zapsala Hrdličková 


