Zápis KM ČMKU 1/07 z jednání dne 15. 10. 2007
(16,30 –19,30 hod.)
Přítomni: Elena Susková, Alena Krutská, Antonín Grygar
Program:
1) Přehled akcí za rok 2007
2) Plán akcí pro rok 2008
3) Způsob předkládání poţadavků na finanční podporu
4) „ČMKU junior cup“ - návrh pro projednání P ČMKU
Ad 1) V roce 2007 proběhly dle plánu tyto akce mládeže
Akce pořádané ČKS
Odp. osoba: Josef Zábranský
1. Výběrové soutěţe pro M ČR
05.05.07, Ústí nad Orlicí
19.05.07, Lipník nad Bečvou
02.06.07, Jablonec nad Nisou
1. Mistrovství ČR mládeţe se zahraniční účastí
18.08.07-19.08.07, Veřovice
2. Tábor talentované mládeţe se zahraniční účastí
01.07.07-14.07.07, Starý Plzenec
3. Účast vybraného druţstva na táboře v Rakousku
29.07.07-05.08.07
4. Účast na Mistrovství mládeţe Švýcarska
říjen 2007

Akce pořádané MSKS
Odp. osoba: Josef Surovec
- Výběrový závod, 21.04.07, Tovačov
- Výběrový závod, 05.05.07, Bartošovice
- Výběrový závod, 02.06.07, Vyškov
- Mezinárodní mistrovství Slovenska, červen 2007
- Tábor talentované mládeţe MSKS a Slovenska zakončený zkouškami
NŘ IPO + SchH, 30.06.07-07.07.07, Zbraslav
- Účast druţstva mládeţe MSKS na táboře Slovenska, srpen 2007
- Účast druţstva mládeţe MSKS na mistrovství Švýcarska, srpen 2007
- Mezinárodní mistrovství mládeţe MSKS při mistrovství dospělých, září 2007, Zbraslav
- Mezinárodní mistrovství mládeţe stopařů o putovní pohár Předsednictva ČMKU, 29.09.0730.09.07, Bartošovice
- výcvikový kurz mládeţe, 27.12.07-30.12.07

Akce pořádané ČMKJ
Odp. osoba: Alena Krutská
- Týdenní výcvikový tábor mládeţe pro všechna lovecká plemena KCHLS
26.08.07-01.08.07 Nový Řadov,

Akce pro mládež ostatní kynologické aktivity
Odp. osoba: Antonín Grygar
- Kvalifikace mládeţe KA ČR
- MEJ agility – Belgie
- MRM agility – Třeboň
- TVM agility – tréninkový víkend mládeţe - 19.05.07-20.05.07, cvičiště ZKO Praha -Komořany

Ad 2) Plán akcí pro rok 2008
Akce mládeže ČKS pro rok 2008 (p. Susková)
- Výběrové soutěţe pro MMČR 2008 (duben – květen – červen 2008 )
- Tábor talentované mládeže - Starý Plzenec -červenec 2008 (rozpočet – viz příloha č. 1)
- Účast na mezinárodním mistrovství mládeţe v Rakousku (červenec/ srpen 2008)
- Mistrovství mládeţe ČR s mezinárodní účastí 2008 (srpen 2008)
(Termíny a pořadatelé jednotlivých akcí budou upřesněny na nejbliţším jednání P ČKS.)

Akce mládeže MSKS pro rok 2008 (p. Surovec)
- 26.4. výběrová soutěţ Tovačov
- 24.5. výběrová soutěţ 6. ročník o putovní pohár starostky Bartošovic
- červen - účast druţstva na mezinárodním mistrovství Slovenska Ţilina
- 5. - 12.7. mezinárodní tábor Zbraslav
- 23. - 30.8. tábor mládeţe Zbraslav
- září - soustředění před mistrovstvím MSKS
- 27. - 28.9 3. ročník mezinárodní mistrovství ČR stopařů o putovní pohár
předsednictva ČMKU
- říjen - mezinárodní mistrovství Zbraslav
- 27. - 31.12. výcvikový kurs mládeţe (Kateřinice)
- soustředění talentované mládeţe dle potřeby

Akce KA ČR pro rok 2008 (p. Grygar)
-kvalifikace mládeţe – KVĚTEN 2008
-MEJ – ČERVENEC 2008 ITÁLIE
-MRM – ŘÍJEN
-TVM – KVĚTEN tréninkový víkend mládeže (rozpočet – viz příloha č. 2)
-TOP CUP JUNIOR – KVĚTEN A LISTOPAD

Akce pořádané ČMKJ (p. Krutská)
- Týdenní výcvikový tábor mládeže pro všechna lovecká plemena KCHLS
srpen/září 2008, Nový Řadov

Ad 3) Způsob předkládání požadavků na finanční podporu
- jednotlivé subjekty předloţí plán akcí na rok 2008.
- u akce pořádané za finanční podpory ČMKU bude přiloţen rámcový rozpočet
- částka poskytnutá z rozpočtu ČMKU bude rozdělena:
a) částka na pokrytí výloh na zasedání komise
b) částka na činnost s mládeţí
– dále rozdělena na jednotlivé subjekty dle předloţeného poţadavku

Ad 4) „ČMKU junior cup“ - návrh pro projednání P ČMKU
- komise mládeţe navrhuje uspořádat společnou akci za účasti všech subjektů ČMKU,
které se mohou prezentovat činností mládeţe dle svého zaměření
(sportovní kynologie, agility, junior handling, výcvik loveckých psů apod.).
- smyslem akce je vzájemná propagace kynologických aktivit a současně prezentace
kynologie jako aktivity mládeţe před širokou veřejností
- výstupy z této akce – mediální prezentace – by byly v souladu se záměrem P ČMKU,
který ukládá propagační komisi prezentovat činnost ČMKU
(27/7/07 – zápis č. 7. z 13. 09. 2007).

Zápis podléhá schválení P ČKMU.
Zapsala: E. Susková

