Výborová schůze ČPSK 21.2.2010
Přítomni: MUDr. Novotný, Miriam Civochová, Ing. Luděk Polák, Vladimíra Dvořáková,
Libor Kunt, Libor Mašek, František Švec, Markéta Šmakalová, Miroslav Šnobr, Marta
Kubešová, Ing. František Šonka
Omluveni: Mgr. Anderlová, Simona Svatoňová, Roman Sedláček, František Legát, Vojtěch
Lněnička, Milan Remeš, Ladislav Šmakal
Hosté: Verunka Šmakalová, Valentýna Šmakalová
Hlavní body programu:
1) Rozhodčí na MFT
2) KZ (kontrola adres a telefonů členů výboru, KRK a poradců chovu)
3) klubové stránky
4) Přihlášky na KV - termín uzávěrky na web
5) Vyslání zástupce ČPSK na setkání chovatelských klubů dne 13. 3. 2010 do Top hotelu
Praha (program: 10:00 zahájení, Zpráva předsedy ČMKU, Zpráva předsedy Dozorčí rady,
Informace z KVL - kontrola dědičnosti zdraví, Přednáška o výživě psa, Diskuse, Závěr.)
Účast je nutné potvrdit na ČMKU.
6) Diskuze
7) Termín příští schůze výboru včetně času.
Rozdělení funkcí nově zvoleného výboru:
MUDr.V. Novotný - předseda
Libor Kunt - místopředseda
Mgr. Jana Anderlová - jednatel
Markéta Šmakalová - ekonom
Vladimíra Dvořáková - výcvikář
Ing. Luděk Polák - člen výboru
Roman Sedláček - tiskový referent
Miriam Civochová - klubový zpravodaj
Libor Mašek - člen výboru
--revizní komise:
František Švec - předseda
Miroslav Šnobr - člen
Ing. Ladislav Šmakal - člen
Martin Hartl - člen
Marta Kubešová - člen
1)Rozhodčí na MFT
NFT Kladno
3.4.2010
MUDr. Novotný (vrchní), Miroslav Šnobr, Luděk Polák
NFT Louny
4.4.2010
MUDr. Novotný (vrchní), Libor Kunt, František Švec
Derby Tábor
5.4.2010
MUDr. Novotný, V. Dvořáková, V. Kůrka
IFT Žírovice
10.-12.4.2010 Kjel Duedahl, Gerhard Eins, Milan Anderle, Otomar
Novák, Miloslav Růžička, MUDr. Novotný, František Švec, Petr Rubeš
IFT Klapý
16.-18.4.2010 Peter Bahlke, Kjel Duedahl, Gerhard Eins, MUDr.
Novotný, Libor Kunt, František Švec, Miroslav Šnobr, Antonín Žižka, Petr Rubeš, Luděk
Polák
2) KZ (kontrola adres a telefonů členů výboru, KRK a poradců chovu)

doplněny kontakty na nové členy výboru a revizní komise
Titulní strana - nejlépe umístěný pes Top dog
Výročí a čestné členství - pí. Vaňkátová, příspěvek p. Lněnička
p. Němec, příspěvek Dr. Novotný
Ing. Svoboda, příspěvek Ing. Šonka
p. Fencl, příspěvek Dr. Novotný
příspěvky zaslat do 26.2.2010.
Inzerce, cena 3500kč za str.A5, 2000kč za 1/2 str.A5
3) klubové stránky
p. Sedláček telefonicky informoval, že klubové stránky by měly fungovat do měsíce
p. Sedláček aktuálně přepošle přihlášky do klubu pí. Šmakalové
na webových stránkách zajistí přístup členů výboru do databáze členů za účelem nahlížení na
seznam
4) Přihlášky na KV - termín uzávěrky na web
Přihláška bude součástí KZ a bude umístěna na provizorní webové stránky.
Termín uzávěrky KV 23.4.2010.
5) Vyslání zástupce ČPSK na setkání chovatelských klubů dne 13. 3. 2010 do Top hotelu
Praha (program: 10:00 zahájení, Zpráva předsedy ČMKU, Zpráva předsedy Dozorčí rady,
Informace z KVL - kontrola dědičnosti zdraví, Přednáška o výživě psa, Diskuse, Závěr.)
Účast je nutné potvrdit na ČMKU.
Zúčastní se MUDr. Novotný.
6)Diskuze
a)Oznámení o důvodném podezření podvodného jednání s cílem dosáhnout průkazů původu
štěňat. Dne 18.1.2010 byl předseda ČPSK informován jednatelkou ČMKJ pí. Věrou
Dvořákovou, že pan Brauner dne 7.1.2009 zaslal plemenné knize Českomoravské
kynologické jednotě (dále jen ČMKJ) přihlášku k vrhu štěňat irských setrů, kde scházel
doklad doporučení ke krytí. Pracovnice plemenné knihy, která vyřizuje průkazy původu a
administrativní práci pro toto plemeno upozornila chovatele pana Roberta Braunera, že
nezaslal PK ČMKJ
doporučení ke krytí a PK ČMKJ má důvodné podezření, že se jmenovaný mohl dopustit
podvodného jednání s cílem dosáhnout vystavení průkazů původu štěňat aniž by předložil
všechny k tomu zápisním a chovatelským řádem požadované doklady. Na základě tohoto
oznámení podal poradce chovu ČPSK p. Remeš informaci, která byla písemně zaslána PK o
tom, že poradce chovu ČPSK p. Remeš žádné doporučení ke krytí panu Robertu Braunerovi
nevystavil. Chovatel pan Robert Brauner dle dopisu z 29.1.2010 opakovaně tvrdí, že
doporučení ke krytí měl vystavit pro PK poradce chovu Moravskoslezského klubu anglických
ohařů pan Vojtěch Kohoutek (poradce chovu pro IS MSKCHAO), a nebo pan Jiří Procházka
(hlavní poradce chovu MSKCHAO). ČPSK prostřednictvím jednatelky pí. Mgr. Anderlové
oslovil pana Roberta Braunera, aby se dostavil dne 21.2.2010 na jednání výboru ČPSK a
podal v této záležitosti vysvětlení. Pan Robert Brauner se na jednání výboru ČPSK nedostavil
a výboru nebylo do dnešního dne doručeno ani písemné vyjádření.
Z výše uvedených zjištění vyplývá, že pan Robert Brauner v roce 2008 jednal o chovatelských
aktivitách s MSKCHAO aniž by poradci chovu ČPSK p. Remešovi písemně oznámil svůj
záměr přestoupit s chovem do MSKCHAO. Tuto skutečnost vidí výbor ČPSK jako závažné
porušení chovatelských pravidel ČMKU - chov psů ve více klubech pro stejné plemeno.
Výbor klubu ČPSK jednohlasně rozhodl o vyloučení pana Roberta Braunera z ČPSK z

důvodu hrubého porušení chovatelského řádu, usnesení a rozhodnutí orgánu klubu. Viz výše
uvedená část zápisu.
Rozhodnotí o vyloučení bude písemně do 14ti dnů doporučeným dopisem oznámeno panu
Robertu Braunerovi. Zajistí Mgr. Anderlová.
b)Výbor ČPSK souhlasí s návrhem ekonomky klubu pí. Šmakalové, převést část finančních
prostředků z běžného účtu na termínový vklad. O této transakci bude informovat na příštím
jednání výboru klubu.
c)Jarní pohár ČPSK, Pohár Ireny Rafalské
OMS Praha 9 - místo Uhříněves, hospoda Netluky
startovné 450,-Kč
rozhodčí L.Kunt, V.Dvořáková, Z.Píbl(vrch.), L.Polák, M.Hartl,
Podat žádosti o delegaci rozhodčích - V. Dvořáková
d)Dodatek ke smlouvě ČMKJ o vedení plemenné knihy a vystavování průkazu původu štěňat
pro ČPSK. Výbor ČPSK odsouhlasil podpis dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy. Podpis a
odeslání zajistí MUDr. Novotný.
e)Výbor ČPSK projednal možnost zúčastnit se ve dnech 21.-28.3.2010 na výstavišti v Brně
Světové výstavy Myslivosti a lovectví. Pro krátkost termínu a koincidenci tohoto termínu se
zkouškami, výbor rozhodl se této akce neúčastnit.
7)Termín příští schůze výboru.
Peruc 2.5.2010, po skončení výcvikového kurzu asi 13,00hod.
Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Ing. Luděk Polák, Libor Mašek

