
Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 3.12.2006 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program:   
1.MS ohařů 2007 
2.Klubový zpravodaj 
3.Výroční členská schůze 
4.Jarní pohár 2007 
5.Jarní FT 2007 
6.Klubová výstava 2007 

1) MS ohařů  
- Úspěch na Mistrovství světa ohařů v Itálii 2006 - článek od Dr. Novotného  vyjde v časopise 
Myslivost, Pes přítel člověka 
Výbor ČPSK odsouhlasuje příspěvek účastníkům MS v Itálii 2006 ve výši 25000,-. 

2) Klubový zpravodaj 
Zpoždění vydání Klubového zpravodaje, bude poskytnut ke schválení ve středu 6.12.2006.  
KZ bude rozeslán do 22.12.2006, součástí KZ bude složenka typu C (pro zaplacení členského 
příspěvku), pí. Čápová, p. Šmakal, pí. Kuntošová se zavazují, že na každou složenku napíší 
variabilní symbol - číslo člena klubu. Zprávy poradců chovu do KZ č. 1/2007 odevzdat do 
konce ledna 2007. 

3) Výroční členská schůze 
Tato schůze bude volební, termín 4.2.2006. Eventuální pozvánky na výroční schůzi se 
projednají na příští výborové schůzi. Informace o členské schůzi se ke členům dostane 
prostřednictvím Klubového zpravodaje, který bude rozeslán koncem roku 2006. 

4) Jarní pohár 
ČPSK byl schválen zkušební řád Jarního poháru. Poděkování za spolupráci pí. Kuntošové.  
Jarní pohár 2007, bude navazovat na kynologický kurz pořádaný ČPSK, se bude konat 
8.5.2007 na Litoměřicku. Za akci odpovídá výcvikář klubu p. Kunt, propozice budou otištěny 
v Klubovém zpravodaji 1/2007. Výbor klubu zadává vytvořit propozice výcvikáři klubu p. 
Kuntovi ve spolupráci s paní Kuntošovou. 

5) Jarní FT 
Bude připravovat a zajišťovat Dr. Novotný, p. Kunt, p. Mašek (Louny), veterinární podmínky 
ve spolupráci s Ing. Polákem. 
Obecné veterinární podmínky je třeba schválit na okresech(kraj) veterinárních stanicích - 
schválení zajistí Cheb - Dr. Novotný, Louny - p. Mašek, Litoměřice - p. Kunt  

6) Klubová výstava 
Návrh delegací ČPSK na výstavy v roce 2007 nebyl doručen na ČMKU, přestože byl včas 
řádně odeslán na ČMKJ. Naše výstavy budou přesto uvedeny v kalendáři akcí ČMKU. 
Rozhodčí na Klubovou výstavu: předběžně domluvená na IS - Hana Ahrens (POI, GS), další 
návrhy připravit na další výborovou schůzi. 
Vyžádání nominace pro zahraniční rozhodčí má na starosti pí. Čápová. 
Technické zajištění: přihlášky, ekonomika pí. Čápová, WC-TOI(3ks) zajistí p. Remeš, trubači 
pí. Svatoňová, technické zázemí Ing. Polák, občerstvení bude zajištěno jako každý rok. 



 7) Různé 
- Směrnice o hospodaření ČPSK, předán návrh p. Šmakala všem členům výboru, připravit 
verzi ke schválení členskou základnou na členské schůzi. 
- Informace pí. Anderlové pro poradce chovu, o nedodržování podmínky při ponechání ve 
vrhu více než osm štěňat. V KZ č. 2/2002 bylo na straně 3 uveřejněno, že byla schválena 
podmínka: Pokud bude ve vrhu ponecháno více jak 8 štěňat, nesmí v dalším kalendářním roce 
mít tato fena vrh. 
Výbor ukládá poradcům chovu aktivně sledovat chov a zejména respektovat ustanovení, že 
pokud bude ve vrhu ponecháno více jak 8 štěňat, nesmí v dalším kalendářním roce mít tato 
fena vrh. Odpovědní za dodržování tohoto ustanovení jsou chovatelé a jednotliví poradci 
chovu. 
- MSKAO bude od 1.1.2007 také sledovat výsledky RTG DKK. 
- Otázka zápisu výsledků DKK a jiných vyšetření do rodokmenů potomků - ČPSK by měl dát 
plemenné knize písemnou žádost o zápis těchto údajů. 
- Nevyhodnocené RTG se hromadí u Dr. Vomáčky,  Ing. Šonka zjistí počet, plemeno, 
pravděpodobné výsledky pro příští výborovou schůzi. 
- Valná hromada ČMKU 30.3.2007 - účast zástupce ČPSK nejpravděpodobněji 
místopředseda. 
- Připravit pro web, kroky potřebné pro uchovnění, pro zápis štěňat atd., zajistí p. Legát, p. 
Remeš 
- 100let výročí švédského klubu, září 2007. Klub obdržel oficiální pozvánku pro národní týmy 
na třídenní soutěž FT, možnost tréninku týden předem. 
- ČMKJ - ČMKU - F.C.I. problém s potvrzováním uděleného titulu C.A.C.I.T.. 
ČPSK zašle oficiální dopis na předsedu ČMKU a na dozorčí radu ČMKU ohledně této 
záležitosti. Do budoucna budou výsledky zkoušek se zadáním titulu CACIT, zasílány na 
ČMKJ doporučeným dopisem, resp. osobním předáním při zajištění potvrzení převzetí. 
- zkoušky ve spolupráci MS Praha 9 s CACT, ZV začátkem září, polovina září PZ 

Příští výborová schůze: termín 21.1.2007 v 10 hodin u Simony, program členské schůze, 
návrh na volby 

 


