
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 18. 11. 2017 

 

Datum konání ČS: 18. 11. 2017 

Místo konání ČS: Penzion Kadlcův Mlýn, Brno 

Přítomno členů: 13, dle prezenční listiny (viz příloha) 

Plná moc: 0 

Schůzi vedl:  Mgr. Peter Kapusta 

Zápis provedl: Rundová Marie 

 

Program: viz pozvánka na ČS 

 

 

1) PŘIVÍTÁNÍ, ÚVOD 

 

2) ZHODNOCENÍ ROKU 2017 

- 2016 Norbert Gainche, připomínky pro klub RACP – žádné, vystavovatelé spokojeni 

- 2017 R.E.Tabuena, připomínky žádné, z hlediska vystavovatelů je dobré, že se tento 

rozhodčí zaměřoval na jiné věci v exteriéru, než další rozhodčí – jiný pohled na psa 

- 2017 J.V.Pocas, rozhodčí zdůraznil výrazný posun v chovu, všichni PHP byly plně 

v typu. Zdůraznění faktu, že se jedná o 2. největší výstavu pyr.plemen na světě. 

 

3) PLÁN AKCÍ NA ROK 2018 

- KV se zadáváním KV, 14.4. 2018, místo zatím není určené (Hrad Helfštýn padl 

z důvodu probíhající rekonstrukce, v době konání výstavy by pracovaly těžké stroje, 

s tím související hluk, bahno..) 

- prozatím jsou 2 tipy: a) ZÁMEK TŘEŠŤ 

                                      b) LETOHRÁDEK SV.VOJTĚCH 

- výbor rozhodne dle lepší ceny a podmínek pro konání KV 

- rozhodčí: Richard Capel (ESP), chovatel PHP, posuzuje všechna pyr.plemena 

- světová výstava 2021, Brno, cíl: prezentace klubu a pyr.plemen  



- KV s CAC, 20. 10. 2018, Kadlcův Mlýn, Brno 

- rozhodčí zatím není 

- návrh: Christian Rei (F), chovatel PHP – je třeba sehnat překladatele z fracoužštiny 

 

4) LUXACE PATELY 

- začíná být problém v chovu PHP, objevuje se čím dál častěji. Byl to problém i 

v minulosti, viz anketa chovatelů ve zpravodaji č.2/2016 

- zavedení do chovu jako podmínka chovnosti 

- prozatím povinný monitoring bez vlivu na chovnost jedince, informativní charakter, 

na příští ČS zhodnocení výsledků 

- platí pro všechna zastřešená plemena: PHP, PM, KO, PO 

-vyšetření provede jakýkoliv certifikovaný posuzovatel PL. Seznam na 

www.vetkom.cz , vyšetření trvá cca 10 minut, cena cca 400-600kč 

 

od 1. 1. 2018   nově uchovnění jedinci povinně 

do 30. 6. 2018   všichni, kteří budou využiti v chovu od 30. 6. 2018 

 

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

5) ZPRÁVA SPRÁVCE SPK 

- opakované upozornění lidem: ČÍST WEB! A ZPRAVODAJ. Veškeré informace jsou 

v něm uvedené. 

- za rok 2017 bylo uchovněno 11 jedinců  

- spokojenost s prací SPK 

 

6) VOLBY ČLENŮ VÝBORU 

- informace o proběhlé změně SPK, p. Štěpničkovou nahradila p. Baronová, z důvodu 

opakovaného, vážného porušování řádů KPP. Výbor KPP obdržel stížnost členky KPP 

na p. Štěpničkovou          p.Štěpničková již není členkou KPP, opustila jej na vlastní 

žádost, z toho důvodu nebylo možné zahájení kárného řízení. 

- informace o dlouhodobé nemoci p.Umlaufové, neschopnost nadále setrvat ve výboru 

KPP 

 

PŘEDSEDA –  návrh: Mgr. Peter Kapusta (stávající) 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – předseda Mgr. Peter Kapusta 

http://www.vetkom.cz/


            JEDNATEL A POKLADNÍK  - návrh: Lenka Filipová 

- vzhledem k nemožnosti setrvání ve funkci paní Veroniky Umlaufové, návrh 

kandidáta ze strany výboru p. Lenka Filipová, z důvodu zkušeností s účetnictvím, 

ekonomií a prací ve výboru 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – jednatel a pokladník Lenka Filipová 

 

Návrh změny sídla KPP  

 

- se změnou jednatele klubu je třeba změnit i sídlo klubu. Nelze mít sídlo na ČMKU. 

Sídlo klubu je třeba změnit v dodatku stanov. Hlasování o změně sídla klubu 

z Radostov 55, Lhota pod Libčany 50327 na Králová 11, Medlov u Uničova, 78391 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – změna sídla klubu: Králová 11, 783 91 Medlov 

 

 

SPRÁVCE PLEMENNÉ KNIHY – návrh: MVDr. Magda Baronová 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – správce plemenné knihy MVDr. Magda Baronová 

 

ČLEN VÝBORU I – návrh: Radana Vykydalová (stávající) 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – člen výboru I  Radana Vykydalová 

 



ČLEN VÝBORU II – návrh: Bc. Marie Rundová (stávající) 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – člen výboru II    Bc. Marie Rundová 

 

 

VOLBY KONTROLNÍ KOMISE: 

 

Předseda kontrolní komise – návrh: Markéta Langerová, DiS. 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – předseda kontrolní komise Markéta Langerová, DiS. 

 

Člen kontrolní komise – návrh: Ing. Martina Zdráhalová 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – člen kontrolní komise Ing. Martina Zdráhalová 

 

Člen kontrolní komise – návrh: Mgr. Vendula Pucharová Kramářová 

- protikandidát žádný 

 

Výsledek hlasování:  

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0  

Návrh přijat – člen kontrolní komise Mgr. Vendula Pucharová Kramářová 

  



7) DISKUZE, RŮZNÉ 

 

- změna data posílání členských příspěvků z 31. 3. na: do 31.1. XX 

 

Výsledek hlasování:  

 

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

Návrh schválen – platba členských příspěvků do 31.1. příslušného roku 

 

Platba stálého člena po tomto termínu             500Kč. Prozatím není důvod zvyšovat 

členské poplatky, klub ekonomicky vychází dobře. 

 

 

- návrh na prohazování pořadí posuzování plemen, možný příjezd dle předběžného 

času posuzování. Nevhodné z důvodu atmosféry zahájení výstavy. 

- návrh na hlasité posuzování všech vítězů tříd atraktivnost pro diváky. 

Pokud rozhodčí odmítne, bude se číst posudek vítězného psa 

- návrh na zavedení svodu plemeníků při KV, 1x za 2 roky. Technicky náročné pro 

majitele více psů. 

- návrh na vydávání cen až po skončení výstavy, z důvodu diváckého obsazení soutěží 

a posuzování BIS (atmosféra, vhodné vůči rozhodčímu)             bude promyšleno 

 

8) ZÁVĚR 

- rozloučení, společný oběd 

 

 

 

Za správnost: Mgr. Peter Kapusta  

  



Příloha – prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  



 


