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Zahájení schůze výboru MUDr. Novotný
Program
I) Ustanovení složení nového výboru
II) Rozhodčí na zkoušky
III) Kynologický kurz
IV) Klubová výstava
V) Klubový zpravodaj
VI) Různé
I) Bylo schváleno složení nového výboru a kontrolní a revizní komise
Výbor klubu
MUDr. Vlastimil Novotný - předseda
Libor Kunt - místopředseda
Jana Anderlová - jednatel
Markéta Čápová - ekonom
Ing. Luděk Polák - výstavní referent
Vladimíra Dvořáková - výcvikář
Roman Sedláček - správce informačního systému
Josef Němec - člen
Markéta Kuntošová - redaktor klubového zpravodaje
Kontrolní a revizní komise
Ladislav Šmakal - předseda
Miloslav Šnobr - člen
Libor Mašek - člen
Miriam Civochova - člen
II) Potvrzena delegace rozhodčích na zkoušky
Národní FT 31.3. vrchní rozhodčí Libor Kunt, František Svec, Miroslav Šnobr, Antonín Žižka
1.4. vrchní rozhodčí MUDr. Novotný, Zbyněk Píbl, Petr Rubeš
Mezinárodní FT 14.-16.4. Duedal (Norsko), p. Einz (D), p. Anderle, p. Růžička, p. Švec, L.
Kunt, P. Rubeš
20.-22.4. Dr. Novotný, F. Švec, P. Rubeš, A. Žižka, M. Šnobr, G. Einz, L. Polák, p. Duedal
Jarní pohár 8. 5. Vrchní rozhodčí J. Němec, M. Remeš, L. Kunt, L. Polák, A. Žižka, J. Kouba,
Z. Píbl
Akce schváleny od jednotlivých veterinárních správ.
III) Kynologický kurz – přihlášeno 27 účastníků + doprovod
Sestaven program, který bude uveřejněn na webu a zaslán přihlášeným účastníkům.
Ubytování a stravování pro přihlášené, doprovod a školitele je zajištěn v chatičkách, dále je
možno využít blízký hotel. Stravování bude zajištěno prostřednictvím místní vývařovny,
koordinaci výdeje jídel bude zajišťovat pan Legát.

Předběžný program kurzu:
Cílem kurzu je pomoci frekventantům se základy výcviku na ZV, PZ, Derby a FT. Připraveny
jsou ukázky hledání, vystavování i aportů. Výcvik povedou Josef Němec, Libor Kunt, Vlaďka
Dvořáková s Evou Strakovou a další zkušení vůdci.
Další oblastí praktických ukázek i nácviku je předvedení psa na výstavě a výstavní úprava
psů.
Praktická část kurzu bude doplněna večerními debatami s poradci chovu, videoprojekcí,
diskusí o displazii kyčelního kloubu a o výživě, možnostmi webu našeho klubu.
IV) Klubová výstava
Veterinární kontrola zajištěna. Zvažuje se nákup umělohmotných stolů a židlí pro potřeby
konání výstavy.
V plánu je příprava tří kruhů. Přehlídka vítězných psů a závěrečné soutěže budou ve
volném prostoru před kruhy, tento prostor bude později vymezeno páskou. Svod zajistí pan
Šonka, pan Píbl, pan Remeš.
Zatím nedošlo oficiální potvrzení zahraničních rozhodčích, neoficiálně však vše potvrzeno.
Výbor navrhuje zakoupit dovybavení v podobě megafonu – zajistí p. Remeš.
V) Klubový zpravodaj
Předpokládaný termín tisku KZ 2007/1 bude do 31.3. 2007. Uzávěrka následujícího KZ
2007/2 bude do 31.8.2007. KZ se tiskne v nákladu cca 450ks.
Výbor ČPSK ukládá poradcům chovu průběžně dodávat správcům internetových stránek nově
zařazené(vyřazené) jedince do chovu, aby tiskový referent byl schopen v termínu uzávěrky
KZ ze stránek ČPSK stáhnout pro potřeby KZ aktuální seznam chovných jedinců.
Výborová schůze ukládá p. Sedláčkovi a p. Šmakalovi dopracovat přihlášky do klubu (čestné
prohlášení) a návrh klubové karty.
Paní Kuntošová průběžně připraví návrh na brožuru pro nové členy.
VI) Různé
Výborová schůze ČPSK byla seznámena s dopisem předsedy dozorčí rady ČMKJ ohledně
stížnosti podané ČPSK ve věci potvrzování osvědčení na čekatelství – CACIT, v dopise je
příslib sjednání nápravy do budoucna, pan předseda dále konstatuje, že veškeré podklady ze
strany našeho klubu jsou řádně a včas zasílány. Výborová schůze pověřuje jednatelku ČPSK
pí. Mgr. Anderlovou a výcvikáře klubu pí. V. Dvořákovou, aby vstoupily v jednání ze
sekretariátem ČMKJ - pí. Dvořákovou a případné nedostatky řešily na této úrovni.
Pan Polák podá dotaz na veterinární správu, místního veterináře ohledně zapůjčení čtečky na
Klubovou výstavu.
Na místě prověřeno, veterinární lékař přítomný na místě pořádání výstavy zajistí vlastní
čtečku čipů.
Otázka identifikace na mez. zkouškách pořádaných ČPSK bude řešena ve spolupráci s
veterinárním lékařem, který bude provádět veterinární prohlídku.
Povinnost Jarních svodů zachována pro ohaře.
Termín příští výborové schůze 1.7.2007

