Zápis č. 5 0 / 2014
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 11.listopadu 2014 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 11.11.2014

Přítomni
Přizváni

: Šmolík Jar., Vychodil J., Skalická I., , Melichar M., Kejř V. , Karban A.,
Spolek Zd., Nováková I. , Hodek Jar.
: Roškotová Blanka, Šiška J.

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných.
K bodu 1 : Kontrola usnesení.
673/14- splněno
614/13-dopracování Sborníku - bude jednáno
635/13-trvá jednání s firmou RT SOFT začnou 18.11
655/14-upravené stanovy ČKS - registrace dosud trvá
-razítka s druhy chovu plemenné knize KCHK nedodána
-trvá-zpracování návrhu zkoušky se spec. disciplínami ZŘ MP - odloženo po jednání s MSKS
677/14-JČ předání materiálů - dopis odeslán
678/14-ČKNO předložený návrh dodatku - trvá - po dodání kompletních seznamů OPCH
-trvá-jednání se zástupci myslivců - zatím se neozvali
-pokyny k evidenci členské základny 2015 - splněno
-trvá-projednání přítomnost rozhodčího na LVT jako lektora a zároveň jeho posuzování
zkoušek na něm - bude předmětem školení rozhodčích a následně bude zveřejněna informace
ve zpravodaji INFO v závěrech ze školení rozhodčích.
-trvá-předat do 20.2.2015 vyhodnocení kontrol svazů v roce 2014 a plán činnosti RK na rok
2015-RK
683/14-schválené změny zapracuje pí. Skalická do Směrnic sborníku a zašle sekretariátu
ke zveřejnění na webu – splněno. Na změny nutno upozornit i v INFO - sekretariát
684/14-příspěvek klubům speciál.sportů - tiskopisy rozeslány s termínem vyúčtování 28.11.14
685/14-splněno - materiály odeslány nahlášeným delegátům 6.11. , hostům 7.11.2014
686/14-trvá vyúčtování příspěvků na činnost kolektivním členům do 28.11.2014
687/14-ZŘ budou zveřejněny na webu - splněno
-k žádosti tajemníka ČKS, určené předsedům komisí, nedošly žádné připomínky
-trvá jednání o sponzorství s firmou BRIT - objem sponzoringu zpracuje p. Šmolík
-trvá - příprava samostatných zpráv k přednesení na VII. sjezdu - předsedové komisí
-v návaznosti na problémy s vyúčtováním je nutno upřesnit náležitosti a upřesnit směrnici
Krajských CACT - podíl KV jako pořadatele, podíl ČKS - rozhodčí, figuranti, šlapači pouze
náležitosti bez cestovného a stravného ( cestovné a stravné hradí pořadatel tj. KV , on
rozhoduje koho a odkud pozve , v této souvislosti zvážit delegaci rozhodčích VK ČKS)
-mistrovství malých plemen se zřejmě v roce 2015 neuskuteční - podmínkou VS (žádný
uchazeč o pořadatelství VS, ani M ČR MP se nepřihlásil)
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání se uskuteční 19.11
ČMKU - zasedání 4.11.2014 - pí. Nováková
-PČMKU hodnotilo Evropskou výstavu v Brně - část výtěžku bude rozdělena chovatelským
klubům podle počtu zapisovaných štěňat , za jeden zápis cca 240,- Kč
-o součinnost požádány PK - splněno
-PČMKU schválilo dotaci pro MS IHF IPO FH ( Hovawart)
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-trvá problematika zadání pracovního certifikátu na vytrvalostní zkoušku u plemene ČSV
-příští jednání 25.11.
-pí Brotánková rezignovala na funkci členky DR ČMKU
-členské subjekty obdrží do konce listopadu pokyny k VH 2015
-v této souvislosti pověřena pí. Nováková přípravou klíče pro VH za ČKS
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-příprava materiálů delegátům VII. sjezdu - komise + sekretariát
Komise mládeže - pí. Skalická
-schválené upravené materiály KM umístěny na web ČKS ( Sborník )
Výcviková komise - jednání 10.11.2014 p. Hodek
1. Zkoušky figurantů:
Proběhly 9. 11. 2014 v ZKO Praha 4 - Jižní Město. Akce se zúčastnilo 20 figurantů.
Noví svazoví figuranti: Filip Vojtěch, Louda Tomáš, Opršal Vladimír
Noví figuranti I. tř.: Bora Václav, Calta David, Ferencz Martin, Holomek Martin, Hudeček
Martin, Chalupný Martin, Krbec Michal, Svatoň Jiří a Veselka Michal
I.tř. zůstává: Čejka Jiří ml., Holka Martin, Březina Miroslav ml., Kuncl Jan, Petrus Jiří, Srb
Jan
Neuspěl: Karbusický Michal
Nepřipuštěn: Zrubek Martin
Doporučení pro další zkoušky: Zvací dopis pro figuranty by měl být schválen Výcvikovou
komisí a měl by obsahovat povinnosti pro figuranty - nalepené foto a lékařská prohlídka. Bez
tohoto by nemuseli být připuštěni k přezkoušení.
2. VK doplní do všech směrnic pro pořádání soutěží a MR dodatek, že pes nastupuje a je po
celou dobu soutěže, včetně zahájení a vyhlašování výsledků, bez náhubku (spolu s ostatními
schválenými změnami zapracoval Šmolík - uveřejněno na webu )
3. M ČR stopařů: VK doporučuje odměnu v plné výši bez zkrácení
4. Ing. Lea Šveráková, Duchková Jitka - doloženy kompletní hospitace - VK doporučuje ke
schválení P ČKS - schváleno - jmenování sekretariát
5. p. Krajčí informoval VK o předběžné delegaci na MS kníračů ISPU v Německu v roce 2015
6. VK projednala žádost o prošetření situace na zkouškách dle NZŘ v ZKO Litoměřice ze dne
25. 10. 2014 ohledně přístupu psovoda Jakuba Borovičky, kdy psovod odjel ze zkoušek s PP
svého psa dříve, než mu mohl být zapsán výsledek ( viz podrobná zpráva od rozhodčího M.
Ryneše ). VK doporučuje kárné řízení a zpráva bude předložena P ČKS k projednání (nové
PČKS po sjezdu)
7.školení kladečů KV Plzeňský - 13.12. krajských, 14.12.svazových – pozvánku připraví p.
Krajčí - zveřejnění na webu - sekretariát
- schváleny I. výkonnostní tř.- Kaločová, Duchková – zaslání sekretariát
- příprava školení rozhodčích výkonu I. a II., tř. 2015- ve dvou termínech - 6.-7.2.15 hotel
Astra Srby( Kladno), 13.-14.2. ZKO Bedea Kroměříž - objednávky sekretariát - splněno
Komise speciálních sportů-p. Spolek
688/14-na základě návrhu Klubu agility schváleno udělení Zlaté plakety za reprezentaci MVDr.
Martina Magnoli Klimešové - předat k předání Klubu Agility ( bydliště v zahraničí )
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Revizní komise : pí. Roškotová
-RK pokračuje v kontrolách vyúčtování
-příští jednání RK 27.10.14
K bodu 4: Komise pro přípravu sjezdu - komise 2.10.2014
-podklady odeslány nahlášeným delegátům a hostům
-sekretariát upozornil, že některé členské subjekty( Kolektivní členové) nenahlásily delegáty
na VII. sjezd ve stanoveném termínu, resp. dodnes
689/14-vzhledem k tomu, že veškeré materiály byly již delegovaným delegátům odeslány ve
stanoveném termínu, rozhodlo PČKS, že na případná dodatečná nahlášení delegátů nelze brát
zřetel
690/14-na základě návrhu komise pro přípravu sjezdu schváleno vedení sjezdu p. Šmolíkem
-PČKS doporučuje :
- do předsednictva sjezdu p. Šmolíka a Kejře, další cca 3 návrhy z pléna
-jako předsedu mandátové komise p. Karbana
-jako předsedu volební komise p. Matuchu
-jako předsedkyni návrhové komise pí. Novákovou I.
691/14-tajemník předložil návrh na zvýšení limitu na stravu pro účastníky sjezdu ve výši 355,Kč oběd – schváleno většinou hlasů
-rozhodnuto pozvat MVDr. L. Širokého - pozvánku předal p. Šmolík osobně
K bodu 7 : Různé.
-na základě návrhu KV schváleno udělení Zlatých plaket ČKS za zásluhy Fr. Huniadvarimu
a Zd. Fibrichovi
-žádost o dotaci na obnovu cvičiště po vykradení ZKO Teplice Prosetice - neschváleno - dopis
sekretariát
-na základě žádosti p. Kejře schváleno zakoupení věcných cen pro MR IPO 2015
-nová ZKO Albrechtice u Českého Těšína - schváleno - vše dle NOZ
Ukončeno : 20,15
Zapsal: Šiška
Příl. č. 1: zápis VK 10.11.2014
Upozornění na termíny
-Valná hromada ČMKU - XIII. VH ČMKU: sobota 28.3.2015, TOP hotel Praha
-změna termínu - DUO CACIB Brno 2015 nový termín 7. - 8.2.2015
-Šampion šampionů se uskuteční 10.1.2015 v TOP hotelu Praha
Průběžně:
-trvá zasílání seznamů prolongovaných figurantů I. a II. třídy KV ČKS
-KV ČKS zasílají pro VK na sekretariát seznamy proškolených krajských kladečů a
termíny školení krajských kladečů.
-platí delegace figurantů 1.třídy příslušným KV ČKS na otevřené krajské přebory se
zadáním titulů CACT - platí delegace rozhodčích 1.třídy VK ČKS
-kladečům, kteří budou "šlapat" na VS a MR IPO, je kladení stop na těchto akcí započteno jako
prolongace - seznam šlapačů předá se zprávou rozhodčího sekretariátu hlavní rozhodčí
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