VÝBOROVÁ SCHŮZE SEVEROČESKÉ POBOČKY ČKNO
dne 22.6.2014 od 14:30
Přítomni:
Josef Prášil, Ing. Ivana Valachová, Mgr. Vojtěch Koudelka, Milan Hanousek, Irena
Kopečná, Ing. Michaela Šultová, omluven Pavel Kolář
Výborovou schůzi zahájila její předs. Ing. Šultová, která seznámila členy výboru s
projednáním bodů na předsednictvu KNO ve Vílenci u Jihlavy, kde ona byla osobně přítomna
u všech oficiálních schůzí. Problematika jednání vychází na stránkách KNO a v časopise
NO.
KPCH p. Prášil seznámil přítomné s plánem chovatelských akcí na r. 2O15 viz. seznam v
příloze. Vyhodnotil úroveň a problémy na pořádaných akcích a doporučil ke schválení návrhy
plánovaných akcí. Byly přijaty bez připomínek. Nově byla přidělena: Výstava a bonitace v
ZKO Štětí. Bylo projednáno zbytečné nenavyšování počtu akcí v kraji. Za poslední roky
vyhodnoceny výstavy v Litoměřicích a Varnsdorfu po stránce organizační jako vzorně
uspořádané. Pro rok 2O15 bude dle rozpisu KV- CAC ve Varnsdorfu a popř. zást. Hajniště. V
oblasti chovu bylo sděleno, že nedošlo k žádným excesům, které by musel řešit výbor,
ostatní problémy řešil KPCH vždy ve prospěch chovu NO.
V oblasti výcviku nebyla podána ucelená zpráva, protože se pan Kolář omluvil /dovolená/.
Předs. pobočky uložila aktualizovat bonitační figuranty na stránkách (splněno) a poslat
žádost o přezkoušení člena ZKO Lovosice pana Wilda jako nového bonitačního figuranta.
Seznamy figurantů na r. 2O15 budou dodány později na doporučení ZKO, kteří akce
pořádají. (Není ještě zpracován celorepublikový kalendář).
Bylo uloženo paní Kopečné provést revizi pokladny KP-NO do konce července 2O14.
Byl přijat termín členské schůze KP NO v Litoměřicích, která se bude konat po výcvikové a
chovatelské sezóně dne 15.11.2014 od 11h, kde byl stanoven poplatek pro ZKO Litoměřice
1.OOO.-Kč.za pronajmutí prostor a topení + el. spotřeba.
Činnost okresní poradkyně ukončila paní Dobrovolná a byla nahrazena paní Kalinovou pro
oblast Ústí n/Labem. Činnost okresního poradce ukončil pan Piško a je nahrazen paní
Vorlovou pro okr. Teplice.
Dále následovala diskuze, která se nejvíce ubírala k termínům akcí. Pan Prášil sdělil, že vše
musí odeslat nejpozději do 3O.6.2O14 k p. Ing. Novotnému (splněno).
V závěru bylo provedeno upozornění k OPCH k řádnému plnění svých úkolů a dodržování
zasílání zpráv z akcí na stránky KP NO k Ing. Šultové, aby mohla být seznámena
kynologická veřejnost s výsledky. Na členské schůzi v listopadu 2014 bude provedeno
poděkování zasloužilým členům a uděleny drobné upomínkové dary za práci v KNO. Návrhy
dodají členové výboru na žádost ZKO v kraji.
S tímto byla schůze výboru ukončena.

Zpracovala : Ing. M. Šultová a KPCH J. Prášil

ZKO Varnsdorf
Krajská výstava + CAC: 3O.5.2O15
Bonitace: 31. 5.2O15

ZKO Litoměřice
Obl. výstava: 21.6.2O15
Bonitace: 16.5.2O15 + 14.11.2O15

ZKO Štětí
Obl. výstava: 4.4.2O15
Bonitace: 5.4.2O15

ZKO Krásnoočko
Výstava - nežádá
Bonitace: 1.5.2O15

ZKO Nový Bor
Obl. výstava: 4.7.2O15
Bonitaci - nežádá

ZKO Lovosice
Výstava – nežádá
Bonitace: 15.8.2O15

ZKO Hajniště
Krajská výstava: 1O.1O.2O15
Bonitace: 11.1O.2O15

ZKO Teplice
Obl.výstava: 27.9.2O15
Bonitace: 4.1O. 2O15

