Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 23. 6. 2013
Přítomni: MUDr. Vl. Novotný, Dvořáková Vladimíra, Ing. Luděk Polák, Markéta Šmakalová,
František Švec, Miriam Civochová, Libor Mašek,
Poradci chovu: Simona Svatoňová, Ing. Kamila Drábová, Ing. František Šonka
Omluveni: Roman Sedláček, Mgr. Anderlová Jana, Ing. Šmakal, František Legát, Libor
Kunt, Ing. Marta Kubešová Ph.D.

1) Rozhodčí - klubové PZ, VZ, FT-GT
2) MS
3) Sídlo klubu
4) Jarní sezóna (poděkování všem za jarní organizační maratón - Klapý- Peruc- Jarní pohárKlubové zkoušky vloh P-9
- poděkování MS Klapý a P-10 (Koloděje/Dubeč/ OMS P-9)
- stížnost na místostarostku Peruce
5) místo kurzu příští rok
6) Koroptve (dotace, úhrada za umístění, rozmístění v honitbách)
7) Kateřina Hulíková - vyjádření souhlasu k žádosti na exteriérovou rozhodčí
8) Rozhodčí pro mezinárodní a národní výstavy - kdo povede agendu a zda klub se bude
angažovat ve věci navrhování rozhodčích na výstavu, když ve finále navržený rozhodčí
neposuzuje a propozice se mění podle potřeby pořadatelů.
9) KV - 2014, 2 rozhodčí
Klubovka byla v rodinném kruhu, protest nebyl a počasí přálo. Pan Buba přijal naši omluvu
za zpožděné oznámení o neposuzování na KV. Vyjádříl lítost nad přetěžováním jedné
rozhodčí, protože stejně přijel alespoň "na čumendu".
Ze strany vystavovatelů zazněl postesk, že při jednom rozhodčím je výstava dlouhá a na
závěrečné soutěže se už těší jen ti vítězové.
10) Návrh na areál pro KV 2014 - pan Dobrozemský - areál u kempu v Lodíně (20km od
Hradce směrem na Nový Bydžov). Velké parkoviště, pronájem zdarma od obce, upravený
travnatý povrch. Kemp je v provozu od 1.5.
11) Klubový zpravodaj
12) Různé - chovatelská rada rodokmen feny GS a jeho verifikace na plemenné knize
13) Termín příští schůze
1) Rozhodčí - klubové PZ 15.9.2013 Praha 9 - návrh Fr. Švec, Ing. Polák, Libor Kunt, Ing.
Kubešová, ČPSK zajistí dodání poháru pro vítěze klubových PZ, štítek zajistí pí. Svatoňová
klubové VZ 21.-22.9.2013, SZVP 10.8.2013 Litoměřice
IFT-GT, Sv. Hubert 21.-22.9.2013 Kladno - vrchní rozhodčí MUDr. Novotný,
Ing. Luděk Polák, Vladimír Kůrka, Roman Sedláček, Alena Sedláčková, Eva Straková,
Miloslav Šnobr, Vladimíra Dvořáková
2) MS - Chorvatsko, Zadar. Upřesnění nominace po podzimních soutěžích. ČPSK poskytne

dotace jako každoročně.
Termíny titulových zkoušek pro rok 2014:
NFT Kolín
MFT Klapý
Jarní pohár Kladno
ZV Praha 9
SZVP Litoměřice
PZ Praha 9
MFT-GT, Sv.Hubert Kladno
VZ

12.-13.4.2014
19.-21.4.2014
4.5.2014 (SV 1.5.2014)
8.5.2014
9.8.2014
14.9.2014
20.-21.9.2014
20.-21.9.2014

3) Sídlo klubu - otázka bude řešena na příští výborové schůzi. Je třeba probrat otázku stálosti
adresy a právní hledisko - Ing. Šmakal.
4) Jarní sezóna - poděkování HS Klapý, p. Novák, HS Ratenice. MUDr. Novotný připraví
děkovný dopis.
5) místo kurzu příští rok - Kynologický kurz - plán pro rok 2014, zvažovaná změna místa
konání a forma stravování.
6) Koroptve - dotace p. Hučko, náklady by měly být z této dotace v následujících obdobích
zcela pokryty
7) Kateřina Hulíková - ČPSK vyjadřuje souhlas k žádosti pí. Kateřiny Hulíkové na
exteriérovou rozhodčí
8) Rozhodčí pro mezinárodní a národní výstavy - V této věci přednesl informaci pan František
Švec, že rozhodčí na jednotlivé výstavy navrhují kluby přímo pořadateli výstavy, a ten další
jednání vede přímo s jednotlivými rozhodčími. Pořadel má právo navrženého rozhodčího
neakceptovat v případě malého množství přihlášených psů příslušného plemene.
9) KV 2014 - návrh přesunutí KV na měsíc červen pro velký počet akcí v měsíci květnu a
termínu SV
- 2 rozhodčí (Anglie)
- dle informace Ing. Poláka je předpoklad, že násludující KV bude možné opět
uspořádat v Panenských Břežanech
10) Návrh na areál pro KV 2014
- výbor posoudil problematiku místa konání následující KV a zatím ji nechává
otevřenou viz. bod 9)
11) Klubový zpravodaj - uzávěrka 31.10.2013, obálka zpravodaje Vítěz KV, případně SV
12) Různé - Dopis pí. Kocúrové o podání vyjádření ke stížnostem na ní podaných - Mgr.

Anderlová
Dotaz na revizní komisi ohledně duplicitně vystaveného PP - MUDr. Novotný,
Mgr. Anderlová
Webové stránky ČPSK - archiv zpravodajů bude zprovozněn do konce září - pan
Sedláček
13) Termín příští schůze - 13.10.2013 v 10,00

Zapsala : V. Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Ing. Luděk Polák, Libor Mašek

