
Zápis KM ČMKU 1/09 z jednání dne 16. 02. 2010 
 

(Praha – Letňany / 14,00 hodin) 
 

 

Přítomni: Elena Susková,  Antonín Grygar, Alena Krutská 

 
 

1) Rozpočet KM na rok 2010 
( návrh rozpočtu zaslán na P ČMKU  21. 11. 2009 a následně schválen) 

 

 

Celková schválená 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) 

 
 

2) Přípravy akce „ČMKU JUNIOR OPEN 2010“ 
 

 

a) Webové stránky akce /adresa: www.junior-open.7x.cz/ 

 

V lednu 2010 byly aktualizovány webové stránky akce s následujícími informacemi: 

                  - aktualizace termínu                  

                  - propozice akce - pro každou odbornost zvlášť                   

                  - přihlášky ke stažení s kontakty pro zasílání 

                  - seznam ubytovacích zařízení, kde je možné ubytování se psy 

Do 15. března 2010 budou dále provedeny aktualizace rozhodčích, předběžného harmonogramu a 

průběžně doplňovány startovní listiny přihlášených účastníků. 
 

 

b) Sponzoring 
 

Budou osloveni následující partneři, kteří se již podíleli na 1. ročníku akce: 

- firma Euroben - distributor krmiva Happy Dog 

- firma Pedigree - výrobce krmiv 

- firma HST - výrobce kynologických potřeb 

Hlavním mediálním partnerem je časopis Psí sporty. 
 

 



 

c) Propagace                                                                                          

Upoutávky na akci budou umístěny do časopisu Psí sporty 2/2010 a 3/2010. 

Další formy propagace:                   - letáčky na MVP České Budějovice a Praha 

                                                         - internet        

 

d) Rozšíření o kategorii pro psy loveckých plemen 

- p. Krutská přednese žádost o  spolupráci zástupcům ČMKJ, popř. KCHLS        

 

                                            

Komise mládeže žádá předsednictvo ČMKU o možnost umístění upoutávky na tuto akci  

na web ČMKU a do termínových kalendářů, které jsou unií poskytovány médiím a 

uveřejňovány na webu.  

 

Dále komise navrhuje, aby výsledky z kategorie junior handling mohly být započteny do 

hodnocení v rámci akce „TOP DOG 2010 - Nejlepší mladý vystavovatel“. 

 

 

Zápis podléhá schválení P ČKMU. 

 

                   Dne 25. 02. 2010                                                     Zapsala: E. Susková 

 


