
Váženi členové, 

vítám vás na členské volební schůzi a mrzí mě, že se nemohu osobně zúčastnit, do původních plánů 

mi vstoupila zahraniční cesta. 

Moje zprávy bývají vždy stručné, tato nebude výjimkou. Rok 2020 byl ovlivněn pochopitelně 

pandemií Covid, proto plánované akce, zejména oslavy 30ti let založeni Klubu, se konaly spise v 

komorním duchu a s několika termínovými změnami a zde všem dekuji za pochopeni a trpělivost. 

 

ROK 2019, klub uspořádal 3 výstavy: 

SVP Praha, 20. 4. posuzoval P. Margolin z Ruska, 76 přihlášených jedinců 

KVP bez KV, Chotěbuz, 6. 7. posuzoval T. Moran z Irska, 52 přihlášených jedinců, vystavovatele z 5 

zemi 

KVP s KV, Brno, 24. 11. posuzoval Z. Jílková, z CR, 96 přihlášených jedinců 

 

ROK 2020, klub uspořádal z důvodu různých lockdownu a omezeni 2 výstavy: 

KVP bez KV, 30. 8. Mlada Boleslav, posuzoval J. Busta z CR, 77 přihlášených jedinců 

SVP, 31. 8. Mlada Boleslav, posazovala L. Volariková ze Slovenska, 96 přihlášených jedinců 

 

Plán akcí pro rok 2022, který musí byt nahlášen na CMKU vždy do 15.8, již schválen, v závorce uvádím 

předběžné domluvené rozhodčí: 

KVP s KV, 7. 5. 2022 v Olomouci, při Krajské výstavě (J Conway, UK) 

KVP bez KV, 27.8.022 v kempu Nová Živohošť (J Hierners, SE) 

SVP, 10. 12. 2022 v Praze - hala Hagibor (J. Hilpinen, SF) 

- klub opět podpoří MR ČR v agility pro klubová plemena 

 

Rád bych zde také podekoval paní Jitce Turkové za vedení agendy Klubových šampionátu. 

 

Váženi členové, 

tato schůze je také volební - jak jistě víte z kandidátky, mam opět úmysl kandidovat do výboru a 

pokračovat stále v organizovaní klubových akci. Všem, kteří se rozhodnou mi dat svůj hlas, dekuji za 

podporu. Souběžné bych rad podekoval členům výboru, kteří již se rozhodli dále nepokračovat, za 

skvělou spolupráci v uplynulých volebních obdobích. 

Na závěr, pokud ještě někdo váha se svým hlasem, bych rad podpořil při volbách do výboru KCHGB  

P. Dufka, L. Pozdíškovou a K. Nevsimalovou. 

Přeji všem pěkný zbytek leta, s kynologickým pozdravem, 

 

Jakub Kadlec 

výstavní referent KCHGB 


