Členská schůze 9. února 2014 na Vartě - zápis
VČS - 9.2.2014 v 10.00 hod na Vartě
Předseda klubu přivítal přítomné členy v počtu 47 a hosty. Minutou ticha byli uctěni zemřelí členové.

Program odsouhlasen přítomnými členy
Volba mandátové komise: Libor Mašek, Svatoňová Simona, Ing. Drábová Kamila
Volba návrhové komise: Ing. Ladislav Šmakal, František Švec, Miriam Huderová
navržená mandátová a návrhová komise odsouhlasena.
Zahájení - MUDr. Novotný
Předseda shrnul činnost klubu v roce 2013:
Ve spolupráci s okresem Kolín byl uspořádán NFT, na kterém AS pes Biondo, vedený Vl. Dvořákovou, exceloval.
MFT Klapý proběhl v dobře zazvěřeném terénu. Za kynologický kurz Peruc patří velký dík všem, kteří se podíleli
na organizaci této akce ve svém volném čase. Klubová výstava Panenské Břežany přesunuta do Roudnice nad
Labem - posuzovala specialistka na POI z Maďarska paní Marianne Gyarfas. Spolupráce s OMS P 9 a Litoměřice
je tradičně výborná a umožňuje spolupořádání ZV SZVP, VZ. Podzimní FT GT a Sv. Hubert na Kladně v dobré
spolupráci s místními OMS. MS v Chorvatsku přineslo velký úspěch ve Sv. Hubertu jednotlivci i ženy - družstva
ženy Sv. Hubert 2. místo (Dvořáková, Votrubová) a 1. místo jednotlivci Vladimíra Dvořáková.
Probíhá spolupráce s MSKAO ve společném duchu, chov plemen zastřešených našimi kluby závisí na stavu
drobné zvěře a její ochraně.

Jubilea, čestní členové
-Jubilanti: Irena Rafalská (bývalá poradkyně IS) - osobně nebyla přítomna, návštěva následně po VČS, František
Legát (poradce chovu AS) - poslal zdravici všem členům klubu a příznivcům AS zvášť, Ing. František Šonka
(poradce chovu GS), František Švec, p. Krátký. Ing. Šonka připomněl field trial pod Řípem, kde se lovecky chytře
předvedl GS Alan z Trédlů, připomněl tradiční jarní svody v Horních Počernicích, kde se prezentují odchovy GS
a předvádějí se ukázky práce, ke které jsou Gordoni využíváni.
- Ocenění - úspěšnému týmu z MS je jako poděkování za reprezentaci klubu pro zúčastněné psy předáno
krmení od firmy Top energy.
Nejúspěšnější chovatelka v sezóně 2013 Ing. Svobodová společně se synem - pro IS, po feně Wictorii Becham z
Arislandu chovní jedinci multišampion Abandinus Elimar Doubrava, Artemis ED v jedné sezóně dosažený titul
Ich a úspěšně vykonané VZ.

Vítězství v Top Dog AS 266,5 bodu High Dreamer in Gold Latin Lover Ing. Šedy.

Výroční zprávy klubu:
- zpráva ekonoma
- zpráva revizní komise
- zprávy poradců chovu
Zpráva ekonomky klubu. Zlepšila se morálka placení členských příspěvků a dalších plateb podle směrnic klubu.
Akce v loňském roce nebyly ziskové. KK Peruc byl z velké části dotován. Návrh rozpočtu klubového
hospodaření pro rok 2014.

Zpráva KRK - pravidelná účast členů komise se zaměřuje na plnění úkolů, chovných podmínek, vyřizování
stížností, kontrola výdajových dokladů. Příprava úpravy Stanov klubu. Přešetření paterniíty doporučuje KRK k
předání na ČMKU. Vyjímky v chovu jsou revidovány. Rozšíření aprobací pro rozhodčí z exteriéru se děje dle
požadavků chovatelského klubu.,

Zpráva poradce chovu GS - krátké seznámení se stavem - Ing. Šonka - 2013 - 4 poměrně početné vrhy: Z Dvorku
Čamourku, Sonave, Z Podmaršovic, Scotchdopole. Pozvánka na jarní svod v Počernicích 6.4.2014.

Zpráva poradce chovu AS - za Fr. Legáta pozdravila přítomné a přednesla Vl. Dvořáková, zpráva je uvedena na
internetových stránkách a je aktualizován seznam chovných psů a fen.

Zpráva poradkyně chovu RWS a IS - celkrepubliková zpráva Ing. Kamily Drábové o RWS - zlepšila se spolupráce
chovatelů tohoto málopočetného plemena, rozšiřuje se základna chovných jedinců.IS si udržuje dobrou úroveň
a zájem o štěňata byl. DKK přišlo od MVDr. Vomáčky 16x negativní vyhodnocení, 1x C/C.

Zpráva poradkyně chovu POI - nepatrný úbytek odchovů je důsledkem úbytku drobné zvěře, 25 chovných psů,
50 chovných fen.

Rozpočet klubu – dotace na reprezentaci

Rozpočet na r. 2014 vychází z ideálního předpokladu výsledku hospodaření. - 49 hlasů ze 49 přítomných
schválilo finanční plán na rok 2014.
Roční uzávěrka hospodaření
Schválení roční uzávěrky za rok 2013 - 48 členů chválilo hospodaření roku 2013. (1 člen odešel) Prostředky na
účtě u KB budou využity na organizaci klubových akcí.

MS je soutěží prezentace lovecké kynologie. Je spolupořádána organizacemi FIDC a FCI. V roce 2014 bude v
Itálii. Zúčastňuje se okolo 24 států, což znamená přes 200 psů. Nároky na uspořádání jsou pro ČR v současnosti
příliš velké, přestože byl požadavek ze strany organizátorů, stavy drobné zvěře nezaručují kvalitní úroveň této
vrcholné kynologické akce.

Různé - VČR by měla schválit mandát pro přípravu změn STANOV souvisejících s novou legislativou od roku
2014, především novým Občanským zákoníkem - příspěvek Ing. Šmakal
Ing. Šmakal seznámil přítomné o změnách v OZ a přípravě změn, které je nutné upravit. Návrhy z řad
členů je možné zasílat výboru klubu do konce roku 2014.
VČS dává mandát upravit Stanovy klubu do souladu s platnou legislativou - novým OZ výboru klubu odsouhlaseno přítomnými.
Členská základna bere na vědomí návrh výboru ČPSK, aby připomínkové řízení úpravy stanov klubu bylo
uzavřeno do 30. listopadu r. 2014.

- záležitost sporu o platnost PP zadržovaného chovatelkou paní Kocúrovou, záležitost prověření paternity a
garance záznamů v PP (ch. st. Dama Krkonoše) – Závěr P ČMKJ ve věci neplatného PP: ČMKJ trvá na vrácení
neplatného PP určeného ke skartaci. Záležitost garance podkladů pro PP předána k rozhodnutí na P ČMKU.

- SV 1.5.2014 Brozany nad Ohří - posuzovat přislíbil pan Petr Buba
- KV 15. 6. 2014 - posuzování přislíbily rozhodčí z Belgie Delvaux a Lantin-Letroye - oficiální potvrzení v jednání

- pracovní knížky a jejich používání - R. Sedláček - jde o klubový dokument prozatím není uznán ČMKU, cena
stanovena na 100,-Kč + poštovné. Je vedena evidence (R. Sedláček).

PŘESTÁVKA
Diskuse
p. Hejzlar - spor s chovatelkou paní Kocúrové, PP 6072 - porušování zápisního řádu ČMKU,
Vrhy P a R Gordonů v chovatelské stanici a přešetření paternity - potomci patrně nejsou po uváděném otci
Dastin Dama Krkonoše.
Diskreditace chovatelské stanice pana Hejzlara paní Kocúrovou.
MUDr. Novotný - chovatelka nespolupracovala ve věci přešetření paternity, dochází ke zpochybnění PP při
předávání štěňat našich členů do zharaničí
p. Kocúrová - rodokmeny existují dva, protože PK ČMKJ udělala chybu. Neplatný PP je jako důkazní materiál
součástí soudního sporu.
p. Švec - Jarní pohár bude na OMS Kladno. V KZ je nesprávné místo.
p. Šmakalová - apel na členy, aby přispívali na klubový web a do KZ, aktualizace údajů ze strany chovatelů a
iniciativní přístup k předávání informací z výstav nebo akcí
p. Sedláček - Facebook v provázání na klubové stránky, výzva k přidávání příspěvků
p. Krátký - není informace o MRK, MKP, místu konání a nominacích na tyto vrcholné kynologické akce.
p. Sedláček - klub je přístupný informacím, výzva na zájemce o klasickou loveckou práci se psem při klubové
publikační činnosti
p. Huderová - uvedeny v KZ všechny informace.
p. Pazdera - KV jako součást nějaké větší výstavy, alespoň oblastní anebo mezinárodní výstavy - propagace
našich plemen
p. Šmakalová - 1 pořadatel neumožňuje vytvoření samostatného katalogu, poplatky vystavovatelů jdou
pořadatelům, klub platí rozhodčího, kterého si pozve. Jde o dohodu.
p. Švec - při malé účasti pořadatel rohodčího nezaplatí.
p. Krátký - dostatek kvalitních rozhodčích v Čechách
p. Sedláček - využít diskuse na klubu nebo facebook na téma rozhodčích.
p. Šmakalová - rovnost zisků a výdajů je stejná jako v předešlých letech. Personál zajišťující klubové akce bývá
bez nároku na odměnu a výdaje za zahraniční rozhodčí nepřevyšují výnos akce.
Mgr. Rokůsková - nutnost propagace ČPSK a našich plemen, získávání nových členů.

Ing. Šmakal - členská základna ČPSK se na rozdíl od současné situace v MSKAO nezapojuje do zajišťování
klubových akcí, informovanosti ostatních. Pozvánky pro zahraniční rozhodčí přišly ve chvíli, kdy upadal zájem o
opakovaně zvané tuzemské rozhodčí.

Činnost klubu pro rok 2014 až do následující VČS 2015 - viz. klubové akce
Za návrhovou komisi přednesl závěr Ing. Šmakal: Členská schůze schvaluje program VČS a rozpočet, bere na
vědomí zprávy poradchů chovu, rozpočet na rok 2014, zprávu KRK. Ukládá lepší propagaci klubu a získávání
nových členů.

zapsala: Mgr. Anderlová

