
Zpráva prezidentky klubu přednesená na členské schůzi 5.6.2022 – shrnutí 

Prezidentka klubu přivítala přítomné. 

Popsala vývoj obsazení výboru klubu po výroční členské schůzi v roce 2021. 

- 6.6. po ukončení výroční členské schůze se sešel nově zvolený výbor na ustavující schůzi ve složení 

Eva Lacourt, Jitka Kubištová, Marta Fuglevičová, Ivana Síbrtová, Renáta Kinbergerová a rozdělil si 

funkce.  

- 19.6. rezignovala na funkci ve výboru Marta Fuglevičová. Místo ní funkci člena výboru přijal Antonín 

Zvonař, další dle počtu získaných hlasů. 

- 27.6. rezignovala na funkci ve výboru Eva Lacourt. Byli tedy osloveni další dva kandidáti se stejným 

počtem získaných hlasů, a to Hana Sedloňová a Jan Maryška. Ani jeden z nich funkci nepřijal, proto 

byla oslovena co do počtu hlasů následující kandidátka Barbora Hanáková, která funkci ve výboru 

přijala. 

- 5.7. bylo obsazení výbor opět kompletní. 

Výbor začal pracovat ve složení: 

Ivana Síbrtová – prezidentka  

Jitka Kubištová – jednatelka 

Renáta Kinbergerová – správkyně plemenné knihy 

Antonín Zvonař – pokladní 

Barbora Hanáková – člen výboru, editor genealogie 

Revizní komise od svého zvolení na výroční členské schůzi pracovala v nezměněné sestavě: 

Dana Pospíšilová – předseda 

Marcela Nováková - člen 

Zdeňka Štruncová - člen 

Prezidentka klubu poděkovala všem za nasazení a operativní řešení chodu klubu. 

Dále vyhodnotila činnost vedení klubu od minulé členské schůze: 

Výbor se sešel 6x. 

Bonitace byly uspořádány 3, 2x Beroun, 1x Jihlava. 

Klubová výstava 2021 se konala 19.6. v Berouně, bylo přihlášeno: 

39 AKE, 36 WCC – rozhodčí Petra Márová 

90 WCP – rozhodčí Lenka Klímová 

Mimořádná speciální výstava 2021 se konala 1.10. v Jedovnici (Původně plánované konání výstavy 

v rámci Světové výstavy psů v Brně nebylo možné uskutečnit, vzhledem ke změněným podmínkám, 

resp. poskytnutého zázemí pro konání výstavy ze strany pořadatele.) 

Bylo přihlášeno: 

40 AKE – rozhodčí Leif-Herman Wilberg (NOR) 

41 WCP – rozhodčí Rachel Dijkhors-Noij (NLD) 

91 WCC – rozhodčí Judit Korózs-Papp (HUN) 

Speciální výstava 2022 se konala 7.5. v Olomouci, bylo přihlášeno: 

21 AKE, 34 WCC – rozhodčí Anna Kochan (POL) 

101 WCP – rozhodčí Anna Redlicka (POL) 



Všechny výstavy byly početně pěkně obsazeny, jednu výstavu posuzovali „domácí“ rozhodčí, další dvě 

zahraniční specialisté. Tradičně všichni, kteří se umístili v pořadí, obdrželi pěkné ceny. 

Na závěr seznámila s opatřením, které výbor učinil, a to zvýšením cestovních náhrad a jeho důvody. 

Na své schůzi 23.4. 2022 výbor odsouhlasil zvýšení cestovních náhrad na 8 Kč za 1 km, a to z důvodu 

nárůstu ceny pohonných hmot.  

V této souvislosti se bude výbor snažit zvýšit počet kontrolorů a to tak, aby byly „rozprostřeni“ po 

celém území ČR rovnoměrně a dojezdové vzdálenosti na kontroly vrhů byly co nejkratší. 

V roce 2022 k dnešnímu dni byl počet kontrolorů rozšířen o dva: Alenu Srbovou a Barboru Hanákovou 

 


