
Výborová schůze ČPSK 15.1.2012 
 
Přítomni: MUDr. Novotný, Libor Kunt, Mgr. Anderlová, Markéta Šmakalová, Ing. Polák, Miriam 
Civochová, Libor Mašek  
KRK: František Švec, Miloslav Šnobr, Ing. Šmakal, Matin Hartl, Ing. Kubešová Ph.D. 
Poradci chovu: Simona Svatoňová, Milan Remeš, Ing. Drábová 
Omluveni: Vl. Dvořáková, p. Sedláček, Ing. Šonka, Fr. Legát 
Hosté: Valentýnka Šmakalová 
 
PROGRAM 
1) Výjimky z chovných podmínek - diskuse za klubovém webu a korespondence členů výboru s MVDr. 
Dvořákem - zprávu zaslali p. Legát a Ing. Šonka, kteří se ze schůze omluvili.  
2) Žádost o výjimku paní Kocúrové (AS - p. Legát předává poradnímu orgánu) 
3) Koroptve z Maďarska - umístění po dovozu předběžně zajištěno, projednání se společenstvem 
Klapý o možnosti vypuštění v době výcvikového kurzu a možnosti výcviku v terénech, vypuštění v 
termínu připravovaných zkoušek. 
4) Nový sponzor na klubových stránkách 
5) KV a rozhodčí na klubovou výstavu ze Španělska 
6) Návrh rozhodčích na Evropskou sekční výstavu a Národní výstavu (Brno 24/10/2014 - 26/10/2014) 
pro plemena, která náš klub zastřešuje. 
7) členská schůze Varta 
8) Peruc, klubové akce a různé a termín příští schůze 
.............................................................................. 
1-2) Výjimky z chovných podmínek: poskytují poradci chovu (dle směrnice). O každé výjimce by měl 
být od poradce chovu učiněn zápis. Odvolací orgán je chovatelská rada a výbor. 
Přehled o udělování výjimek vypracoval p. Remeš, p. Legát, Ing. Šonka.  
a) Výjimka z chovných podmínek pro krytí psem AS Latin Lover High Dreamer In Gold X Ivone Lady 
DAMA Krkonoše, žadatel - maj. Květuše Kocúrová.  
Výbor klubu byl požádán poradcem chovu AS o konzultaci ve věci udělení výjimky z chovných 
podmínek majitelkou chovné feny o projednání výjimky pro uvažovaného krycího psa. Smyslem 
poskytnutí výjimky z chovných podmínek je zkvalitnění chovu. V tomto případě nezpochybňuje výbor 
kvality chovné feny, ale uvažovaný krycí pes dosud neprokázal své vrozené vlohy pro práci, protože 
se neprezentoval na žádných pracovních zkouškách. Z tohoto důvodu by kladné rozhodnutí výboru 
odporovalo základní filosofii o udělení výjimek v chovu a výbor klubu doporučuje poradci chovu 
výjimku neudělit. 
b) Výjimka z chovných podmínek feny GS Arry z Dvorku Čamourku, žadatel - maj. MVDr. Darja 
Musilová 
Výbor klubu byl požádán poradcem chovu GS o konzultaci ve věci udělení výjimky z chovných 
podmínek majitelkou chovné feny o projednání. Fena nesplnila zcela 100% požadované limitní 
známky, ale opakovanou účastí na různých zkouškách prokázala základní lovecké vlastnosti (nos a 
vystavování 4) a na zkouškách jako takových uspěla. Chovatelka zvažuje použít ke krytí osvědčené 
zahraniční plemeníky, kteří mimo exteriéru mají i dobré prokázané vrozené vlastnosti. Na základě 
těchto skutečností výbor klubu doporučuje poradci chovu výjimku udělit. 
3-4) Sponzor klubu STROM a.s. dovozce techniky John Deer prostřednictvím člena klubu pana 
Martina Hučka poskytl příspěvek na nákup koroptví pro potřeby výcviku a pořádání zkoušek ve výši 



25.000,-Kč. Pověření s výcvikářkou klubu p. Švec a p. Kunt. 
5) Klubová výstava Panenské Břežany. Je příslib konání v areálu. Rozhodčí jsou vydelegováni.  
6) viz odkaz svět. výstava  
7) Výroční členská schůze 29. 1. 2012, 10:00hod., Klub Varta (členové výboru v 9:00) 
PROGRAM: 
    1. Zahájení MUDr. Novotný, vzpomínka na zesnulé 
    2. Volba mandátové komise: p. Kůrka, p. Mašek, sl. Civochová 
        3. Volba návrhové komise: p. Šmakal, p. Kunt, p. Hartl, Ing. Kubešová, Ph.D. 
        4. Kontrola usnesení      
        5. Zpráva předsedy Mudr. Novotného 
        Jubilanti (p. Květuše Kocúrová, p. Jiřina Studená),  
         čestná členství (p. Bohumil Pazdera, p. Lenka Fialová, p. Pavel Dvořáček, p. Miloslav Šnobr, Mgr. 
Jiří Havel)  
     6. Zpráva ekonoma pí. Šmakalová 
     7. Zpráva revizní komise p. Švec 
     8. Zpráva poradce chovu IS p. Remeš 
     9. Zpráva poradce chovu AS p. Legát 
     10. Zpráva poradce chovu IRWS Ing. Drábová 
     11. Zpráva poradce chovu GS p. Šonka 
     12. Zpráva poradce chovu POI pí. Svatoňová 
     13. Ocenění mimořádných úspěchů za dosažené výsledky v roce 2011 
   přestávka na oběd 
    14. Informace o webu ČPSK, změny v udělování titulů na výstavách (p.Svatoňová), MS Francie 2011 
(MUDr. Novotný) 
    15. Diskuze 
    16. VČS přednesen Návrh usnesení návrhovou komisí 
 
8) Peruc: Zahájení v sobotu ráno (příjezd možný v pátek). Ukončení kurzu v pondělí večer (možný 
odjezd v úterý ráno). 
návrh rozhodčích: MUDr. Novotný, p. Švec, p. Hartl, p. Duda, p. Semerád 
9) Upřesnit místa srazu klubových akcí pro web (datum, čas, místo) úkol pro výcvikáře. 
10) Jarní svody r. 2011: dotaz na KK ČMMJ p. Procházka (dodání záznamů z OMS) 
11) Termín příští schůze výboru 4. 3. 2012 v 10:00 u Simony. 
 
Zapsala: Mgr. Anderlová, ověřovatelé zápisu: p. František Švec, p. Šnobr, p. Kunt 


