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 Přivítání Aleš Kučera 

Program schůze: 
Volba návrhové komise a mandátové komise 
Plán činností a zpráva o činnosti 
Ocenění členů klubu  
Finanční zpráva, zpráva o placení čl. příspěvků 
Poradci chovu 
Návrh na bodování MS 
Diskuse 
Závěr 

Komise návrhová: Šmakal, Civochová, Anderlová - schváleno jednohlasně 
Mandátová komise: Poláková, Nosková, Remeš – jednohlasně schváleno 

 
Usnesení členské schůze dne 5.3. 2006 
Členská schůze, které se dle prezenční listiny zúčastnilo 99 členů schvaluje: 

1)  Zprávu předsedy MUDr. Novotného  – 70 let založení klubu, přečteno úvodní slovo 
připravovaného zpravodaje. Změna předsedy ČSPK: ze zdravotních důvodů odstoupil p. 
Němec, nově zvolený předseda MUDr. Novotný, místopředseda p.Kunt.  Změny ve výboru a 
v revizní komisi. Nový výcvikář Libor Kunt, který byl místopředsedou revizní komise. Na 
volné místo v  revizní komisi byl dosazen Petr Březina.  
2) Ocenění členů k 70. výročí klubu 
3) Finanční zprávu ekonoma klubu pí. Čápové 
4) Zprávu předsedy KRK pana Píbla 
5) Návrh na bodování MS, který přednesl MUDr. Novotný  
Základem pro výběr jsou NFT a MFT – párové hledání - pořádané ČPSK a FT-GT pořádané 
KBO a Memoriál Milana Novotného pořádaný klubem krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno. Při 
rovnosti bodů se může přihlédnout i k výsledkům jiných MFT.  
Bodové hodnocení psů - každá zkouška se hodnotí samostatně a za ocenění 
získává pes body. Platí vždy nejvyšší ocenění - to znamená, že se například při 
zadání titulu CACIT, CACT  se započítává ocenění CACIT. 
CACIT - 20 bodů 
ResCACIT - 18 bodů 
CACT - 15 bodů 
Res.CACT - 13 bodů 
Výborně - 10 bodů 
Velmi dobře - 5 bodů 
Dobře - 1 bod 
Další podmínkou je, že psi, kteří budou navrženi na MS musí mít podzimní zkoušky nebo 
srovnatelnou zkoušku, kde prokáží přinášení pernaté a kachny z hluboké vody 
(FT-GT s přinášením kachny z hluboké vody, Memoriál Milana Novotného – dle  
zkušebních řádů IKP). 



Dále členská schůze schvaluje: 
6) Zprávu poradce chovu AS  p. Legáta 
7) Zprávu poradce chovu IS p. Remeše 
8) Zprávu poradce chovu IČBS p. Vaňkátové 
9) Zprávu poradce chovu POI p. Svatoňové 
10) Zprávu poradce chovu GS Ing. Šonky 
11) Informaci o změně zkušebních řádů ČMMJ – MUDr. Novotný, chovnost a lovecká 
upotřebitelnost 
12) Výroční členská schůze bere na vědomí stávající chovné podmínky pro zařazení psů 
do chovu   

Členská schůze jednomyslně schválila toto usnesení 

Poděkování za práci na KZ pí. Kuntošové a za udržování internetových stránek a videa o FT 
p. Sedláčkovi 

Diskuse - příspěvky:  
p. Navrátil – připomínky k bodovému systému nominace na MS, vytvoření podmínek pro 
účast na soutěži Sv. Huberta , reaguje MUDr. Novotný, p. Němec – komentář 
p. Dvořáková – platnost mezinárodních zkušebních řádů 
p. Hejda – vzpomínka na první chovatele angl. ohařů v ČR 
p. Píbl – všestranní psi v ČR  
p. Sedláček – archiv a historické materiály 
Dr. Šrámek – jednotné podmínky chovnosti s moravským klubem, limitní známky pro 
zařazení do chovu 
p. Remeš – limitní známky a rozdělení bodování do různých zkoušek 
p. Kuntošová – kontrolní běh na zkouškách, kde není zvěř 
p. Kunt a MUDr. Novotný – plánování termínů zkoušek a změna termínů, dodržování zk. 
řádů, terény a zazvěření,  
Dr. Vyskočil  – nominace rozhodčích na FT 
p. Navrátil – rozhodčí na MFT 
p. Hejda – dodržování zkušebních řádů 
p. Němec – termín lovecky upotřebitelný pes 
pí. Čápová – přihlášky na výstavy, soutěž o nejstarší českou fotografii brit. ohaře z českého 
chovu 
Dr. Ransdorf – posuzování v kruzích a role vedoucího kruhu 

 


