
Schůze výboru ČPSK 1. 7. 2007 
  
Přítomni - viz prezenční listina 
  
1) Zhodnocení akcní pořádaných ČPSK  
2) Nominace na MS 
3)  Klubová výstava 
4) Přihlášky do klubu - čestné prohlášení a návrh klubové karty (p.Šmakal a p. Sedláček) 
5) Klubový zpravodaj 
6) Podpora týmu na MS (zadala jsem do výroby trička, která, pokud dopadnou dobře budou k 
prodeji pro členy klubu.) 
7) Vyjímka GS 
8) Návrh rozhodčích na MVP a NVP, termíny mezinárodních FT 
9) Termín následující výborové schůze 
  
Blahopřání novomanželům Šmakalovým 
1) Zhodnocení akcí pořádaných ČPSK IFT Žírovice, Klapý, NFT, Kynologický kurz Peruc 
Obě akce IFT byly úspěšné i přes letošní brzké jaro a s tím související výšku vegetace. Akce 
kladně hodnocena i zahraničními rozhodčími. Výborná byla i účast zahraničních vůdců. 
Napsat poděkování za spolupráci a požádat o spolupráci v roce 2008 na honební společenstva 
podílejících se na pořádání IFT Klapý, prostřednictvím pana Josefa Nováka. Poděkování 
zaslat prostřednictvím MUDr. Novotného na MSdružení v rámci akce IFT Žírovice. Stejně 
tak i v rámci akcí NFT. Diskuze o souvisejícím problému potvrzování zadaných titulů 
CACIT. Bude napsán dopis na ČMKU s vyjádřením ČPSK k této situaci (jednatel klubu). 
Zhodnocení akce kynologického kursu v Peruci. Akce všeobecně kladně hodnocena, 
poděkování organizátorům. Návrh na konání dalších kursů, ale již nejšpíš v menším rozsahu. 
Jarní svod v Počernicích se letos bohužel konal v termínu NFT, ale i přesto se ho zúčastnilo 
20GS.  
  
Termín konání kynologického kursu 2.-4. května 2008.  
Termín konání Jarního poháru 8. května 2008 ve spolupráci s OMS Praha 9 a Praha 10. 
  
Úkol pro Romana Sedláček: 
Do propozic dát, že v rámci Jarní poháru ČPSK bude zadán pohár Ireny Rafalské pro 
nejlepšího IS!!! 
Připravit propozice IFT na rok 2008 do termínu 15.9.2007. 
Do propozic akcí dávat pravidla vrácení poplatků. 
  
Termín konání IFT Žírovice 5.-7. 4. 2008, projednání revírů zajistí MUDr. Novotný 
Termín konání IFT Klapý 11.-13.4. 2008, projednání revírů zajistí Josef Němec s Josefem 
Novákem 
Termín konání NFT 2008 navrhovaný terním 26.- 27.4., projednání revírů František Švec, 
Libor Kunt a Libor Mašek   
termíny IFT nahlásí MUDr. Novotný. 
  
2) a 6) Nominace na MS - příspěvek klubu, dle schváleného rozpočtu, byla zadána výroba 
triček s logem klubu pro prezentaci ČPSK. Návrh nominovaných jedinců bude po soutěži 
pořádané KBO FT-GT 18.-19.8.2007. 
Do příští výborové schůze je třeba vypracovat návrh na pravidla finanční podpory psů/vůdců, 
kteří se zúčastní významných pracovních a exteriérových soutěží.  



  
3) Klubová výstava - poděkování pí. Šmakalové a p. Polákovi, jako hlavním organizátorům 
výstavy. Hlavní rozhodčí p. Němec hodnotí výkon všech rozhodčích kladně a byl spokojen s 
průběhem celé výstavy. Kladně byly také hodnoceni trubači a ukázky Hubertské mše. Zaslat 
děkovný dopis vedení Domova důchodců v Panenských Břežanech. zajistí Andelrová 
  
4) Přihlášky do klubu - čestné prohlášení a návrh klubové karty (p.Šmakal, p. Sedláček) - úkol 
stále trvá 
 
 
5) Klubový zpravodaj - obsah:  úvodní slovo MUDr. Novotný 
    příspěvky poradců chovu 
    Termíny akcí 2008 
    Zhodnocení klubové výstavy - p. Němec (pí. Šmakalová zašle 
výsledky z klubové výstavy) 
    Zhodnocení FT a Jarního poháru 
    Zhodnocení Kynologického kursu - p. Švec, p. Kunt + reakce 
účastníků 
    Výsledky Klubové výstavy 
    Výsledky klub. akcí ČPSK 2007 (FT + Jarní pohár) 
    Gratulace p. Milan Turek (60), Eva Nosková (50) a další  
  
Návrh vydání speciálního zpravodaje - Úvod - obecná charakteristika klubu (napíše MUDr. 
Novotný), stanovy klubu, standardy plemen, zkušební řády, klubový adresář, historie 
jednotlivých plemen - (dodat pointr, anglický setr, gordonsetr), výstavy - základní informace, 
etické desatero, výstavní tituly, úprava srsti - rozdíl úpravy srsti jednotlivých plemen (Eva 
Straková), základní výchova štěněte, základní lovecký výcvik, zásady chovu, zdraví - DKK, 
CLAD, cestování se psy, adresář zastřešujících organizací. 
  
Trvá úkol pro pana Legáta - napsat postup od uchovnění  do dodání štěněte k novému majiteli 
  
7) Vyjímka GS manželů Spurných - Tindra Zettertjarns, splněna zkouška, HDD, chybí 
výstava - fena nesplňuje výšku 
 pan Šonka navrhuje vyjímku povolit 
 hlasování výboru: 5 pro, 2 proti 
 Vyjímka na jeden vrh byla povolena. Výbor nařizuje zajistit kontrolu vrhu a sledování 
potomstva poradcem chovu.     
  
8) Termíny akcí 2008 a nominace rozhodčích MVP a NVP na rok 2008 
Termín konání kynologického kursu 2.-4. května 2008.  
Termín konání Jarního poháru 8. května 2008 ve spolupráci OMS Praha 9 a Praha 10. 
Termín konání IFT Žírovice 5.-7. 4. 2008, projednání revírů zajistí MUDr. Novotný 
Termín konání IFT Klapý 11.-13.4. 2008, projednání revírů zajistí Josef Němec s Josefem 
Novákem, Libor Kunt 
Termín konání NFT 2008 navrhovaný terním 26.- 27.4., projednání revírů František Švec, 
Libor Kunt a Libor Mašek   
  
Termín konání klubové výstavy 2008 - neděle 18.května, Panenské Břežany 
Termín konání speciální výstavy 2008 - při oblastní výstavě - Kunratice - termín ? 14.6.2008 
/termín je třeba ověřit/ 



nutný dotisk kartiček ČPSK - Vítěz speciální výstavy 
  
Návrh rozhodčích na mezinároní a národní výstavy. Kontak Ing. R. Lysák, tel. 608 474 475, 
inditarod@iol.cz 
  
MVP 9.-10.2. Brno    MUDr. Novotný Vlastimil 
MVP 19.-20.4. České Budějovice  Ing. František Šonka 
MVP 26.-27.4. Praha    Zbyněk Píbl 
MVP 24.-25.5. Litoměřice   Velimir Sruk (Chorvatsko), je třeba opatřit 
souhlas a potvrzení volného termínu (Anderlová). 
MVP 28.-29.6. Brno    Josef Němec 
MVP 30.-31.8. Mladá Boleslav  Simona Svatoňová 
MVP 27.-28.9. České Budějovice  Josef Hejda 
MVP 15.-16.11. Praha    Helena Dvořáková 
  
NVP 11.-13.1. Olomouc   AS  - Hana Kunfalvi, ostatní Josef Němec 
NVP 12.-13.4. Ostrava   MVDr. Čestmír Šrámek 
NVP 19.-20.7. Mladá Boleslav  Ing. František Šonka 
NVP 13.-14.9. Brno    Pavel Navrátil 
  
Zjistit na ČMKU, zda je třeba doložit i souhlas s delegací českých rozhodčích. Kontak Ing. R. 
Lysák, tel. 608 474 475, inditarod@iol.cz 
  
Ing. Šonka ve spolupráci s p. Šmakalem připraví směrnici týkající se kontrol vrhu na náklady 
chovatele v případě, že fena bude mít početnější vrh než 10 štěňat včetně. 
  
9) Termín příští výborové schůze sobota 15.9.2007 v 16,30 hod. 
  
Schváleno všemi přítomnými. 
  
Zapsala V. Dvořáková 


