
Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 8.6.2008 

autor: Zapsala Mgr. Jana Anderlová   

Prezenční listina: 
omluveni: V. Dvořáková, F. Legát, J. Němec, 
Přítomni: Ing. L. Polák, M. Remeš, L. Mašek, D. Vaňkátová, Ing F. Šonka,  F. Švec, M. 
Šnobr, R. Sedláček, S. Svatoňová, M. Civochová, Mgr. Anderlová, M. Šmakalová, Ing. 
Šmakal, M. Kuntošová 

Průběh výborové schůze ČPSK 8.6.2008 odsouhlasen: 
1. zahájení - hlasování programu výborové schůze. Uvítání, minuta ticha za p. Nováka 

2. hodnocení akcí ČPSK 
    - IFT Cheb (Dr.Novotný) 
    - IFT Klapý(Dr.Novotný) 
    - FT Vražkov (L.Kunt) 
    - FT Louny (Ing. Polák) 
Hodnocení akcí: MUDr. Novotný Cheb a Žírovice - splněny požadavky jarních FT, na okrese 
Cheb zasláno poděkování MS a byly přislíbeny terény na příští rok, IFT Klapý ve spolupráci s 
p. Brunou, p. Píchou a p. Novákem, zázemí v kulturním domě v centru Klapý, akce Vražkov a 
Louny proběhly korektně 

3. reprezentace na FT v zahraničí a mimo ČPSK (Dr.Novotný)  
Členové klubu vzorně reprezentovali klub na národních i mezinárodních akcích (Slovensko, 
Německo a Rakousko) 

4. informace ze zasedání FCI komise pro britská stavěcí plemena - 30.3.08 v Remeši 
(Dr.Novotný) 
- přihlášení držstva na Evropský pohár 2009 
Požadavky komise FCI zrovnoprávnění ICH práce a krásy, účast na Evropa Cup open 
přihlášeno české družstvo pro r. 2009 

5. Kynologický kurz:  
poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu akce: Šmakalovi, p. 
Dvořáková, Straková, Švec, p. Kunt, Ing. Polák, poradcům chovu, MUDr. Novotný, Legátovi 
- počítat s informovaností nejen MS ale nájemců, p. Šmakalová zpracuje logistiku kurzu + 
režim psů během kurzu, přednost začátečníkům - limit počtu účastníků. Možnosti placených 
(pro MS) jednodenních tréninků + zkoušky nanečisto. 

6. Jarní pohár ČPSK 
Úroveň revírů výborná a kvalita psů vynikající. Přísnější posuzování oproti ZV. Výbor děkuje 
OMS P-9 za pomoc při pořádání Jarního poháru ČPSK. Pověřuje Ing. Poláka za výbor ČPSK 
požádat Dr. Lísku o slovní hodnocení soutěže. 

7. informace z nominačních soutěží na MRK 2008 
MUDr. Novotný - posudky včetně slovního hodnocení a porovnání výsledků s výsledky 
nominačními.  Pouze 30% psů předvedlo práci, na kterou byli hlášeni. Posuzování rozhodčími 
- kontroly posuzování, řešení protestů. Zpracování všestranné práce na DVD p. Sedláček a 
MUDr. Novotný. 



8. XII. klubová výstava v Panenských Břežanech 2008 - rozbor činností k zajištění KV 
Poděkování Ing. Polákovi,  p. Šmakalové a p. Remešovi za organizační zajištění. Kvalitní 
zahraniční rozhodčí jsou přínosem. Letošní počasí ovlivnilo organizační zajištění. Ing. Polák a 
p. Šmakalová zpracují logistiku KV.  

9. Klubový zpravodaj  - vize do budoucna (Markéta Kuntošová, Roman Sedláček) 
KZ č. 1 je v tisku. Finanční a časová náročnost přípravy dvou kvalitních zpravodajů ročně. 
Návrh: Informační dopisy členům klubu a 1 klubový zpravodaj ročně, využití oficiálních 
webových stránek. Pro výroční členskou schůzi připravit návrh na změnu vydávání KZ. KZ č. 
2 se připravuje k vydání ke konci r. 2008. Příprava materiálů před výroční členskou schůzí. 
Termín uzávěrky 2. KZ je konec října 2008. KZ č. 1 před VČS: zprávy poradců chovu, KZ č. 
2 akce pro následující rok. 

10. Speciální výstava 2008 - organizačně zajištěno pořadatelem výstavy, p. Šmakalová dodá 
kartičky a poháry, 

11. Potvrzení o kontrole vrhu návrh na rozšíření směrnice klubu o možnosti kontroly 
veterinárním lékařem při velké vzdálenosti od poradce chovu. - Revize směrnice chovných 
podmínek. 

12. VZ 21 . 9. Tábor (MVDr. Petr Březina) 

13. Chyby a aktualizace plemenné knihy - komunikace s plemennou knihou 

14. Členská karta - ve spolupráci s vydavatelem  KZ 

15. Správa stránek IS a editace webu ČPSK 
Rozdělení kompetencí správy stránek a využití spolupráce členů klubu.  

16. Termíny NFT a IFT 2009 
předběžné termíny: 
NFT 21.- 22. 3. Vražkou a Louny 
IFT CHeb - 11., 12, 13. 4.  
Klapý 17. 18. 19. 4. 

17. Rozhodčí pro mezinárodní výstavy bude upřesněno podle termínů ČMKU 

18. Žádost pana Petra Buby o rozšíření aprobace rozhodčího z exteriu na plemeno Pointer 
(bytem: Olešná 183,  
269 01 Rakovník) - výbor projedna žádost p. Petra Buby o rošíření kvalifikace rozhodčího 
posuzování exteriéru psů a to na plemeno pointer a výbor žádost doporučuje. - Anderlová 
ČMKU 

19. Na smutné společenské události (úmrtí p. Nováka) - klub zastoupí p. Šnobr 

20.  předběžná nominace psů na MS dle stanovených pravidel kynologické komise 

21. Ing. Šonka - možnost využití MVDr. Lázničky, specialisty na poruchy reprodukce 

22. termín příští výborové schůze: pondělí 13. 10. 17:00 u Simony 

schváleno přítomnými členy v 14:30 


