Členská schůze ČPSK 7. února 2007
Program schůze
1)Zahájení, schválení programu schůze
2)Volba komisí – mandátová komise, návrhová komise, volební komise
3)Zpráva o činnosti klubu – Dr. Novotný
4)Zpráva ekononoma, rozpočet na rok 2007 – pí. Čápová
5)Směrnice hospodaření – předložení návrhu ke schválení
6)Zpráva revizní komise – p. Píbl
7)Zprávy poradců chovu
Přestávka
8)Volby – seznámení s kandidáty
9)Diskuze:
10)Seznámení s výsledkem voleb:
11)Usnesení členské schůze

Zpráva o činnosti klubu – Dr. Novotný
Vážení přátelé,
je to neuvěřitelné, ale již se opět potkal rok s rokem a my se potkáváme na naší výroční členské schůzi
ČPSK 2007. Je na místě bilancovat uplynulý rok a myslím, že se nemáme za co stydět. V roce 2006 se
výbor klubu setkal celkem 4x. Výborové schůze se konají na jednatelství OMS Praha 9 , který nám
poskytuje prostory k jednání zdarma. Je to umožněno laskavostí předsedy OMS Praha 9 pana Havla,
jednatelky paní Simony Svatoňové.
Výborové schůze probíhají podle předem připraveného programu a z každého jednání je pořízen zápis
v elektronické podobě a je uveřejněn v KZ a na internetu. Jako předseda bych chtěl poděkovat všem
členům výboru, redakční radě a poradcům chovu za jejich práci a nasazení s jakým pro klub v celém
volebním období pracovali.
V roce 2006 slavil náš klubu 70 let od svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea
vznikla video presentace našeho klubu, kterou vytvořil pan Roman Sedláček a od počátku byla
vynikající presentací našeho klubu jak doma, tak v zahraničí.
Nedílnou součástí oslav byly zkoušky a 10. jubilejní klubová výstava. Prvním jarním setkáním našich
angličanů byl národní FT ve Vražkově a v Lounech a zanedlouho prověřilo kvalitu našich psů 6 dnů
mezinárodního FT v Žírovicích a v Klapý. V květnu se tradičně uskutečnila klubová výstava v
Panenských Břežanech a shodou okolností připadl na oslavu 70ti let klubu jubilejní 10. ročník. K
posuzování byli pozvání zahraniční rozhodčí a tak byl vytvořen prostor pro maximální objektivitu
posouzení našeho chovu. Dále klub pořádal ve spolupráci s OMS Litoměřice klubové speciální
zkoušky z vodní práce a PZ ve spolupráci s OMS Praha 9 a 10. Na rozdíl od předchozích let většina
účastníků úspěšně vedla anglické ohaře. Vyvrcholením presentace našeho klubu bylo 28. MS v lovu s
ohaři v Italii. Naše družstvo se rekrutovalo na základě nominačních soutěží, kde psi byli hodnocení
podle předem schváleného bodovacího klíče. Tento odpovědný výběr přinesl opět své ovoce a
družstvo anglických stavěcích psů ČR obsadilo již potřetí 2. místo.
Gratulujeme !!!

V roce 2006 výbor klubu reagoval na přání členské základy vytvořit klubovou soutěž podle řádů
ČMMJ na úrovni ZV. Tato soutěž by umožnila našim členům opakovaně se svými psy soutěžit a to
bez ohledu na věk a dosaženou cenu. Při pořádání ZV ne jako soutěže se pes může této zkoušky
zúčastnit dle platného ZŘ pouze lx a to než obstojí (ZŘ str. 23).
ČPSK má již tradičně dobré vztahy s klubem BO, který pořádá jarní soutěž dle ZŘ pro ZV- Memoriál
Josefa Luxe. Tento ZŘ byl modelem pro vytvoření ZŘ pro Jarní pohár ČPSK. 16.5.2006 byla na
UKOZ doručena žádost a návrh ZŘ pro Jarní pohár ČPSK a po intenzivních a někdy i trochu
strastiplných jednáních byl ZŘ 7.9.2006 pod č.j. 18048/2006-11020 schválen. První ročník se
uskuteční v návaznosti na připravovaný výcvikový kurs zakončení 8.5.2007 Jarním pohárem ČPSK
pořádaným ve spolupráci s OMS Litoměřice.
I v tomto roce bude klub pořádat pracovní zkoušky podle podle zkušebních řádů FCI i ČMMJ.
Vážení přátelé, chtěl bych Vám všem závěrem poděkovat za Vaší práci pro ČPSK a za propagaci naši
plemen. Propagace našich psů nejsou jen vrcholné soutěže a MS, ale i propagace kvality našich psů při
praktickém lovu a využívání angličanů při výkonu práva myslivosti. Všem Vám jménem výboru
děkuji.
MUDr. Novotný Vlastimil

Diskuse:
Libor Kunt:
hodnocení práce z pohledu vycvikáte, klubové akce a připravovaný kynologický kurz.
MUDr. Novotný:
Doplnění příspěvku vycvikáte, objasnění zadávání titulů při pracovních zkouškách.
Ing. Šonka:
pozvánka 1.4.2007 na jarní svod především gordonsetrů, Dolní Počernice
Josef Němec:
Memoriálové soutěže,
Josef Hejda:
Hodnocení práce klubu, práce s anglickými ohaři
Ladislav Kurka, Milan Remeš:
Polemika nad splněním chovných podmínek na jarních zkouškách.
Josef Němec:
Úroveň rozhodčích, posuzování, uplatnění anglických ohařů v lovecké praxi
Zbyněk Píbl
Zazvěření honiteb při zkouškách
Josef Hejda, MUDr. Novotný
Důležitost vrozených vlastností v chovu

Plán činnosti klubu na rok 2007:
Pořádání zkoušek podle zkušebních řádů FCI:
2x FT
2x MFT
Pořádání zkoušek podle klubových zkušebních řádů:
Jarní pohár ČPSK
Pořádání zkoušek podle zkušebních řádů ČMMJ:
ZV a PZ
Pořádání klubové výstavy ČPSK
Pořádání kynologického kurzu pro členy klubu
Vydávání klubového zpravodaje a zveřejňování klubových informací prostřednictvím klubových
internetových stránek.

Usnesení členské schůze dne 4.2. 2007
Členská schůze, které se dle prezenční listiny zúčastnilo 76 členů schvaluje:
1)program schůze
2)složení komisí:
mandátová komise (počítá hlasy) pí.Kuntošová, p.Remeš, p. Mašek
návrhová komise p. Šmakal, p. Sedláček, pí. Dvořáková
volební komise p. Píbl, pí. Straková, Ing. Šonka
3)Způsob volby výboru klubu: Počtem 71 hlasů bylo zvoleno veřejné hlasování pro volby do výboru a
kontrolní a revizní komise, 2 hlasy byly proti, nikdo se nezdržel hlasování. (v té době přítomno 73
členů)
Po seznámení s jednotlivými kandidáty do voleb navrženými výborem klubu z pléna nebyl navržen
další kandidát.
Schvaluje všemi hlasy složení výboru klubu v počtu 9 členů, kontrolní a revizní komise v počtu 5
členů.
4)Zprávu o činnosti klubu – Dr. Novotný
5)Zpráva ekononoma klubu, rozpočet roku 2006 a 2007, roční uzávěrku hospodaření 2006 (p. Čápová)
6)Směrnici pro hospodaření – předložení návrhu ke schválení
7)Zprávu revizní komise – p. Píbl
8)Zpráva poradkyně chovu RWS pí. Vaňkátové
Zpráva poradce chovu RS p. Remeše
Zpráva poradce chovu GS p. Šonky
Zpráva poradce chovu AS p. Legáta
Zpráva poradce chovu POI p. Svatoňové
9) Plán činnosti klubu na rok 2007
10) Výsledky hlasování o členech výboru klubu a kontrolní a revizní komise ve složení:

Výbor klubu - MUDr. Vlastimil Novotný, Libor Kunt, Jana Anderlová, Markéta Čápová, Ing. Luděk
Polák, Vladimíra Dvořáková, Roman Sedláček, Josef Němec, Markéta Kuntošová
Výroční členská schůze schválila kandidáty do výboru ČPSK počtem 72 hlasů, 1 se zdržel hlasování
Kontrolní a revizní komise - Ladislav Šmakal, Miloslav Šnobr, Libor Mašek, František Švec, Miriam
Civochová
Výroční členská schůze schválila kandidáty do kontrolní a revizní komise počtem hlasů 72, 3 se
zdržely hlasování.

Výbor klubu a kontrolní a revizní komise klubu po členské schůzi rozdělili úkoly nově zvoleným
členům následujícím způsobem:
Výbor klubu
MUDr. Vlastimil Novotný - předseda
Libor Kunt - místopředseda
Jana Anderlová - jednatel
Markéta Čápová - ekonom
Ing. Luděk Polák - referent pro výstavy
Vladimíra Dvořáková - výcvikář
Roman Sedláček - informační sysrém
Markéta Kuntošová - klubový zpravodaj
Josef Němec - člen
Kontrolní a revizní komise klubu
Ladislav Šmakal - předseda
Miloslav Šnobr - člen
Libor Mašek - člen
František Švec - člen
Miriam Civochová - člen

