
Zápis KM ČMKU 1/09 z jednání dne 18. 06. 2009 
(Praha – Vinohray / Divadelní klub, 14,00 hodin) 

 

Přítomni: Elena Susková,  Antonín Grygar, Alena Krutská 

 

Program: 

                                Hodnocení akce „ČMKU JUNIOR OPEN 2009“ 
 
1) Účast a průběh akce 
1. ročníku akce „ČMKU Junior open“ se zúčasnilo celkem 52 mládežníků ve třech kategoriích.  

Nejpočetnější startovní pole bylo v agility, kde se sešlo 45 účastníků. V dalších dvou kategoriích soutěžilo 

20 účastníkú včetně několika z agility. 

Přes nepřízeň počasí se po tři dny podařilo udržet mezi mladými kynology dobrou náladu a soutěžního 

ducha. 

2) Vyúčtování 

Vyúčtování dotace ČMKU bude provedeno do 30. 06. 2009. 

Celková částka použitých prostředků z rozpočtu KM ČMKU:  41.186,- Kč 

Věcné ceny pro vítěze v celkové výši 20.000,- Kč (krmiva, výcvikové pomůcky)  byly věnovány sponzory: 

Euroben - distributor krmiva Happy Dog 

Pedigree - výrobce krmiv 

HST - výrobce kynologických potřeb 

Hlavním mediálním partnerem,který poskytl ceny ve formě předplatného je časopis Psí sporty. 

3) Sponzoring 
Zatím byli zajištěni sponzoři z řad výrobců krmiv a kynologických potřeb, kteří poskytnou věcné ceny pro 

vítěze, a to: 

Euroben - distributor krmiva Happy Dog 

Pedigree - výrobce krmiv 

HST - výrobce kynologických potřeb 

Hlavním mediálním partnerem, který poskytl ceny ve formě předplatného, je časopis Psí sporty. 

4) Propagace                            

Akce byla propagována: 

- inzercí v časopisu Psí sporty 1/09 a 2/09. 

- letáčky na MVP Brno 

- internet- webové stránky www.junior-open.7x.cz 

- pozvánka na akci – Rádio Sever 

5) Návrh na uspořádání 2. ročníku akce „ČMKU Junior open“                                                                                          

Podle ohlasů od závodníků, pořadatelů i rozhodčích byla akce pořadatelsky velmi dobře připravena a 

výkony soutěžících měly vysokou úroveň. Tato akce by do budoucna měla více zviditelnit aktivity mládeže 

v kynologických odbornostech. Propagování kynologických aktivit mládeže by mělo být protiváhou 

negativních zpráv o útocích psů, které jsou bohužel stále četnější. 

Komise mládeže žádá předsednictvo ČMKU o podporu této akce a možnost umístění upoutávky na webu 

ČMKU.  Podklady je možné po domluvě dodat. 

 

Příloha č. 1 / Rozpočet „ČMKU JO 2010“ 

Příloha č. 2/ Nvrh rozpočtu KM ČMKU na rok 2010 

 

Zápis podléhá schválení P ČKMU. 

 

                                                                                              Zapsala: E. Susková 

http://www.junior-open.7x.cz/


Příloha č. 1 

 

„ČMKU JUNIOR OPEN 2010“ 
 

Předpokládaný termín:                         04.- 06. červen 2010  

Místo konání:                    Jablonec nad Nisou, areál ZKO Lukášov 

 

 

 

AGILITY 
Rozhodčí: A. Grygar 

 

Rozpočet:   

- posudečné ……………………………………………………………………            0,- Kč 

-  cestovné (3 x OA, cca 120 km /1 cesta, 6,- Kč / km)   ………………..……..    4.320,- Kč 

- stravné (165,- Kč / 6 os. / 2 dny)   ………………………..…………………..    1.980,- Kč 

- nocležné (200,- Kč / 6 os. / 2 noci)  …………………………………..………   2.400,- Kč 

- ceny pro vítěze ………………………………………………………….……     7.000,- Kč 

   (3 běhy x 3 velikosti x 2 věk. kategorie) = 18 sad 1. - 3. místo 

- diplomy pro účastníky  80 x 20,- Kč  ……………..………………………….       300,- Kč 

Mezisoučet      ………………………………………………………………….  15.700,- Kč   

 

Ostatní zajištění: 

1) Prostor 40 x 20 m pro soutěžní parkur, 15 x 20 pro zkušební parkur 

2) Přístřešek (stan) pro rozhodčí, stůl 

3) Počítač, tiskárna 

4) Předpokládaná účast max. 80 startujících 

5) Uzávěrka přihlášek - 30. 04. 2010 

6) Ozvučení 

 

JUNIOR HANDLING 
 

Rozhodčí : dle delegace ČMKU 

 

Rozpočet: 

- posudečné ………………………………………………..………. - dle normativu ČMKU 

-  cestovné (2 x OA, cca 120 km /1 cesta, 6,- Kč / km)   ………………..……..     2.880,- Kč 

- stravné (165,- Kč / 3 os. / 2 dny)   ……………………………………..……..     1.320,- Kč 

- nocležné (200,- Kč / 3 os. / 2 noci)  …………………………………...………    1.600,- Kč 

- ceny pro vítěze ………………………………………………………..….……    4.000,- Kč 

   ( 2 věk. kategorie x  sady 1. - 5. místo) 

- diplomy pro účastníky  30 x 20,- Kč  ……………..………………..………….      300,- Kč 

Mezisoučet      ……………………………………………………………..…….  9.800,- Kč   

 

Ostatní zajištění: 

1) Prostor 15 x 20 m pro vystavování,  

2) Přístřešek (stan) pro rozhodčí, stůl 

3) Počítač, tiskárna 

4) Předpokládaná účast max. 30 startujících 

5) Uzávěrka přihlášek - 30. 04. 2010 

 

 



 

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE 

 
Rozhodčí: 2 rozhodčí (delegováni ČKS) 

Figuranti: 2 figuranti (delegováni ČKS) 

 

Rozpočet:   

- posudečné, odměny pro figuranty      ………..………………………………     2.000,- Kč 

- cestovné rozhodčí, figuranti   (2 x OA, cca 100 km /1 cesta, 6,- Kč / km)  ....     2.400,- Kč 

- stravné (165,- Kč / 3 os. / 2 dny)   ………………………..…………………..       990,- Kč 

- nocležné (200,- Kč / 3 os. / 2 noci)  …………………………………..………   1.200,- Kč 

- ceny pro vítěze ………………………………………………………….……    6.000,- Kč 

   (4  kategorie,   1. - 3. místo + 8 x dílčí za disciplínu)  

- diplomy pro účastníky  50 x 20,- Kč  ……………..………………………….       300,- Kč 

Mezisoučet      ………………………………………………………………….  12.590,- Kč   

 

Ostatní zajištění: 

1) Prostor dle ZŘ 

2) Přístřešek (stan) pro rozhodčí, stůl 

3) Počítač, tiskárna 

4) Předpokládaná účast max. 30 startujících 

5) Uzávěrka přihlášek - 30. 04. 2010 

6) Ozvučení 

 

 

Společné položky rozpočtu: 

- stravné pro pořadatele (165,- Kč / 12 os / 3 dny) ……………………….……   5.940,- Kč 

- příprava sportoviště (sekání, ohraničení prostorů, mobilní zábrany)  …….….   6.500,- Kč 

- nájmy za parkovací plochy  ( cca 2 ha)  ………………………………….…...   2.500,- Kč 

- likvidace odpadu  ………………………………………………………….…..  2.500,- Kč 

- poplatky za veterinární dozor   ………………………………………….……..  2.500,- Kč 

- poštovné ……………………………………………………………….……….  1.500,- Kč 

- telefony  ……………………………………………………………….……….  2.500,- Kč 

- tiskopisy a kanc. potřeby  ……………………………………………….……..  3. 000,- Kč 

- propagační materiály  …………………………………………………..………  3.000,- Kč 

Mezisoučet      ………………………………………………………………….  29.940,- Kč   

 

Společné zajištění: 

1) Zajištění propagace akce 

2) Povolení konání svodu zvířat 

3) Zajištění delegování rozhodčích a figurantů příslušnými svazy 

4) Zajištění občerstvení 

5) Veterinární dozor 

6) Vytyčení a příprava sportovní a parkovací plochy 

… A td. 

 

Rekapitulace: 

Agility   ………………………………………….   15.700,- 

Junior Handling   ………………………………       9.800,- 

Sportovní kynologie  ……………………………   12.590,- 

Společné položky ……………………………….    29.940,- 

Celkové náklady  ………………………………    68.030,- Kč 



 

Příloha č. 2 

 

Návrh rozpočtu komise mládeže  na rok 2010 
 

 

Celková částka             ………………………………...….….  140.000,- Kč 

 

 

Z toho: - činnost komise mládeže ČMKU ……………….….   20.000,- Kč  

 

              - 2. ročník soutěže „ČMKU Junior Open“ ………..    40.000,- Kč 

(celkový rozpočet 68.030,- / viz příloha č.1/ rozdíl bude hrazen ze sponzorských příspěvků ) 

 

              - Klub agility ČR ( A. Grygar) ……………………..   15.000,- Kč 

                (Tréninkový víkend mládeže, kvalifikace mládeže KAČR) 

 

              - MSKS (J. Surovec)  ………………………………..  15.000,- Kč 

                 (Tábor talentované mládeže MSKS) 

 

              - ČMKJ (A. Krutská) ……………………………….   15.000,- Kč 

                 (Výcvikový tábor retrívrů a loveckých plemen pro děti a mládež)  

 

              - ČKS (J. Zábranský)  ………………………………   15.000,- Kč 

                 (Tábor talentované mládeže ČKS) 

 

 

 

Rozpočet byl sestaven na základě hospodaření KM v roce 2009. 

 

 

 

V Jablonci n. N. dne 21. 11. 2009                               Elena Susková, předseda KM ČMKU                     

 


