Zápis č. 5
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 23. 6. 2011
ČMKU, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:
DR:
Omluveni:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, M. Kašpar od 10:00, A. Karban, M. Václavík, I.
Nováková, J. Kudrnáčová, B. Uchytil
M. Brothánková od 10:00, H. Matějeková od 9:15
Ing. R. Fiala, P. Márová, M. Krinke

Program:
1.
Pozvaní hosté
2.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
3.
Zápisy z odborných komisí
4.
Došlá pošta
5.
Různé

1. Pozvaní hosté
Kluby pro plemeno německý krátkosrstý ohař, jednotné chovné podmínky
Na jednání byli pozváni zástupci všech tří klubů pro plemeno německý krátkosrstý ohař, aby projednali situaci
v chovných podmínkách klubů.
Klub krátkosrstý ohař Brno
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů
Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno
Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno
Změnili chovné podmínky: Ke zkouškám všestranným dodali další zkoušky (polní + vodní, fieldtrialy; povinné zkoušky
vloh). Ostatní státy Evropy na všestranné zkoušce netrvají.
Klub krátkosrstý ohař Brno
Chovné podmínky Klubu krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno schválil výbor, ale výroční členská schůze v březnu 2010 nové
chovné podmínky zamítla. Používají tedy původní nezměněné chovné podmínky a zároveň respektují chovné jedince
uchovněné podle podmínek Klubu krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno.
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů
Nikdy neobdržel oficiální pozvání k řešení chovných podmínek, 25.7.2010 podána stížnost na ČMKJ na porušení
Zápisního řádu ČMKU, do dnešního dne nebylo o výsledku stížnosti rozhodnuto. Jednání mezi kluby na ČMKJ
2.10.2010 – k dohodě nedošlo. V nových chovných podmínkách se nehovoří o výšce, zubech apod. Klub je ochoten
jednat o kompromisních podmínkách.
Závěr P ČMKU: Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno porušil Zápisní řád ČMKU a usnesení VIII.VH, P ČMKU předává
k projednání Českomoravské kynologické jednotě a zároveň upozorňuje ČMKJ, že zaslaná stížnost nebyla dořešena.
P ČMKU svolá do 1 měsíce oficiální schůzku mezi všemi kluby a bude požadovat vytvoření kompromisních chovných
podmínek. Do doby meziklubové dohody platí stávající chovné podmínky. Pokud se kluby ani takto nedohodnou,
Komise pro chov a zdraví ČMKU stanoví prahové jednotné chovné podmínky.
Plánované schůzky se zúčastní: J. Kudrnáčová, I. Nováková, Bc. V. Tichá
P ČMKU jednomyslně souhlasí, termín schůzky stanovuje na 14.7. 2011 od 13:00.
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2. Kontrola zápisu z minulého jednání
23/4/11

Chov nečlena: Proběhla schůzka s Moravskoslezským klubem chovatelů a přátel leonbergerů. P ČMKU
opakovaně doporučilo klubu vystavit podklady k vydání PP dle článku I, odst. 1, 3 Zápisního řádu.
Zástupci klubu s vystavením PP nesouhlasí, neboť chovatelka měla možnost smlouvu s klubem uzavřít,
což odmítla. Smlouva je identická se smlouvou s dalším nečlenem, liší se pouze v inovovaném ceníku,
který byl v mezidobí schválen. Klub není za těchto okolností ochoten vydat PP. Nečlenka nerespektuje
řády klubu – nakryla 2 feny bez KL, odmítla podepsat smlouvu aj. Sekretariát bude informovat
chovatelku o závěrech schůzky s klubem. ČMKU je ochotna PP vydat, pokud chovatelka dodá předepsané
podklady v řádných termínech stanovených Zápisním řádem. Případné prodloužení termínu je
v kompetenci Rady plemenných knih.

6/4/11 Stížnost na poradce chovu pro plemeno akita inu Klubu chovatelů málopočetných plemen psů PCH pro
zadržování podkladů k vydání průkazů původu – p. Rudolf si není vědom, že by klub byl vyzván k předání
podkladů P ČMKU požádalo Dozorčí radu o dohledání příslušných dokumentů.
Vyjádření Dozorčí rady: Byly podány 2 stížnosti na zadržování podkladů; u prvního případu (J. Stašek). byl
klub Dozorčí radou urgován. Stížnost na zadržování podkladů chovatelky T. Novotné obdržela Dozorčí
rada v době, kdy již byly PP vydány. Při projednávání došlo k záměně podkladů, výzva k dodání podkladů se
týkala podkladů pro vrh J. Staška.
7/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – rozšiřování klamavých a poplašných zpráv.
P. Rudolf přislíbil, že tuto skutečnost s p. Kortišem projedná na úrovni klubu. Sekretariát vyzve KCHMPP, aby
podal zprávu, zda a jak bylo projednáno.
Doplnění 3. člena Dostihové a coursingové komise:
Libuše Čížková
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Zdrželi se:
I. Nováková, J. Kudrnáčová, A. Karban
Zvolena
Věra Malátková
Pro:
0
Proti:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Zdrželi se:
I. Nováková, M. Václavík
Nezvolena
Provedení schváleného personálního auditu – Ing. R. Lysák navrhuje pozvat auditorku Ing. Svojšovou
připomínkovat zprávu a dojednat závěr akce.
Schůzky se zúčastní M. Kašpar, R. Lysák, I. Nováková, MVDr. L. Široký a tajemnice ČMKU.
ad Usnesení z XI. VH č. 4:
Bc. V. Tichá předložila první verzi směrnice. P ČMKU vyslovilo připomínky, po jejich zapracování bude směrnice
rozeslána členům P ČMKU, kteří si připraví písemné připomínky. Směrnice bude projednána na příštím zasedání.
Evropská výstava 2014:
Vypracovat itinerář jednotlivých úseků, činností a lidí zodpovědných za dané oblasti. Některé činnosti je potřeba již
prozkoušet - např. ozvučení, osvětlení závěrečného kruhu apod. Úkol trvá.
Ozvučení a osvětlení závěrečného kruhu bude testováno na DuoCACIB.
Návrh M. Václavíka: Rozhodčí na EV: Kluby podají návrhy bez souhlasu rozhodčího, ČMKU bude při výběru
rozhodčího přihlížet k návrhu klubu
Schváleno jednomyslně.
Návrh Ing. R. Lysáka: Povolit při EV pořádání klubových a speciálních akcí a umožnit udělení titulu Český šampion
psům, kteří získají z těchto dvou akcí dvě čekatelství CAC – bude předmětem jednání Výstavní komise.
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Na webu ČMKU byla vytvořena nová rubrika pro oběžníky FCI, překlady zajistí MVDr. L. Široký, termín do 30.
6. 2011. Úkol trvá.
2/4/11 Českomoravská kynologická jednota – žádost o CACT, CACIT. Akce CACIT není možné odeslat ke schválení
FCI bez kompletních údajů k jednotlivým akcím, ČMKJ opakovaně urgováno.
17/4/11 Národní výstavy 2012:
P ČMKU ukládá Výstavní komisi, aby navrhla metodiku organizace výstavy – znění pověření, termíny dodání
zpráv apod. Úkol trvá.
Sekretariát vznesl dotaz na FCI, jak zacházet s certifikáty, které vystavil stát, v kterém nemá majitel psa trvalé
bydliště. Odpověď nebyla jednoznačná, zaslána žádost o specifikaci, zaurgovat.
I. Nováková navrhuje ujednotit základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu – sekretariát vyzval
členské subjekty, aby informovaly, jaké seznamy vedou, zaslaly své řády pro jmenování rozhodčích a zaslaly aktuální
seznamy rozhodčích.
Zaslal ČKS + SZBK, ostatní budou zaurgováni. Řády musí obsahovat metodiku, která je závazná pro zařazení
rozhodčích do seznamu mezinárodních.
P ČMKU se bude nadále touto problematikou zabývat.

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 23. 5. 2011
Bod c

Úkol pro garanta pro SW – zjistit nejvýhodnější způsob vkládání/importování dat exportů z PK2, PK3, úkol
trvá.

2/5/11 Žádost o zrušení a změnu majitele CHS – P ČMKU doporučuje znovu objasnit chovatelce systém uvedený
v řádech ČMKU. Po osobním projednání byla žádost stažena.
3/5/11 Žádost o změnu zkoušek pro třídu pracovní u plemene leonberger – sekretariát se dotázal 2. klubu pro
plemeno (předáno osobně), bez odezvy. P ČMKU navrhuje změnu povolit.
Pro:
MVDr. L. Široký, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil
Zdrželi se:
Ing. J. Kubeš, M. Kašpar
Návrh byl schválen.
I. Nováková navrhuje, aby kluby PK1 doložily chovné podmínky pro zastřešená plemena plemenné knize
Cca 2/3 klubů již své podmínky zaslaly. Ostatní kluby budou zaurgovány.
Školení rozhodčích v Nizozemí 1.-4.9.2011 - P ČMKU navrhlo účast Ing. R. Fialy, Z. Jílkové, Ing. N. Klírové
Předpokládané náklady cca 10 tis na osobu.
Proškolení rozhodčí zpracují odbornou zprávu, která bude předána ostatním rozhodčím.
Další návrhy:
I. Nováková: Na komisi pojedou z ekonomických důvodů pouze 2 zástupci, a to Z. Jílková a Ing. N. Klírová
Pro:
I. Nováková, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, M. Václavík
Proti:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš
Zdrželi se:
A. Karban, M. Kašpar
Nepřítomen:
B. Uchytil
Návrh nebyl přijat.
MVDr. L. Široký: Na komisi pojedou plánovaní 3 zástupci:
Pro:
MVDr. L. Široký, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš
Proti:
J. Kudrnáčová
Zdrželi se:
M. Václavík, Ing. R. Lysák, I. Nováková, A. Karban,
Nepřítomen:
B. Uchytil
Návrh nebyl přijat.
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J. Kudrnáčová: Na komisi pojedou 2 zástupci, a to Z. Jílková a Ing. N. Klírová
Pro:
A. Karban, I. Nováková, Ing. R. Lysák, MVDr. L. Široký, M. Václavík, J. Kudrnáčová
Zdrželi se:
M. Kašpar, Ing. J. Kubeš
Nepřítomen:
B. Uchytil
Návrh byl přijat.

3. Zápisy z komisí
Zápis z Ekonomické komise ze dne 30. 5. 2011

PŘÍLOHA 1

Přednesla osobně Ing. D. Juřicová
Vnitřní směrnice o cestovních náhradách – bude svolána schůzka s účastí účetní, která uvede směrnice do souladu se
zákony a zašle prvotní návrh. Přepracované směrnice předloží Ekonomická komise na příštím zasedání P ČMKU.
Dále je třeba zrevidovat a upravit dodatky k mandátní smlouvě.
Plánovaný prvotní výsledek práce: Uzávěrka za měsíc – zodpovědná osoba za daný úsek potvrdí, že účtování souhlasí.
Zápis poslat i p. Juřicové
Termín úkolů ze zápisu EK: do 15. srpna 2011.
Zápis schválen jednomyslně.
14:00 odchází M. Brothánková

Výstavní komise ze dne15.6.2011

PŘÍLOHA 2

Revize všech titulů zadaných ruskými rozhodčími na DuoCACIB – A. Karban navrhuje nerevidovat, o návrhu se
nehlasovalo.
Do katalogu výstav doplnit znění reciproční dohody, zvýraznit podstatné části.
Bod 2/1, kde Výstavní komise navrhla 30 dnů, ale P ČMKU schválilo 14 dnů
Ostatní body schváleny jednomyslně.

Komise pro rozhodčí
Zprávy hlavních rozhodčích – Ing. K. Fialová zprávy vyhodnotí, bude-li zjištěn problém, předá k projednání P
ČMKU.
Směrnice pro delegaci rozhodčích – bude vyvěšena na web k připomínkování.

PŘÍLOHA 3

Rozšiřovací zkoušky ze dne 9.6.2011
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příjmení
Klírová, Ing.
Márová
Maślanka, MUDr.
Mayerová, Ing
Nováková
Kubeš

jméno
Naděžda
Petra
Tadeáš
Eva
Iveta
Robert

Potůčková
Veverková

Ilona
Věra

Vojáčková

Hana

Síbrtová, Ing.

Ivana

plemeno
japan chin
australský teriér
švýcarský honič
leonberger
československý vlčák
bostonský teriér
tibetský španěl
český strakatý pes
grónský pes
sibiřský husky
bedlington teriér
skotský teriér
grónský pes

prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěla

Černohubová, Ing
Mudra
Frnčová
Marek

Iva
Antonín
Lenka
Jaroslav

hannoverský barvář
shih-tzu
anglický kokršpaněl
bernský salašnický pes
tibetská doga

prospěla
prospěl
prospěla
omluven

M. Václavík předložil žádosti o rozšíření aprobací, které komise dosud nestačila projednat. P ČMKU předává zpět
k předjednání Komisi pro rozhodčí s doporučením dodržovat standardní postup.
Jednání s Mgr. B. Ovesnou:
Omluvena z výstavy Mladé Boleslavi, ve stejném termínu posuzovala jinou akci, M. Václavík žádá P ČMKU o návrh
postihu.
M. Václavík navrhuje zákaz posuzování na dobu stanovenou P ČMKU. O návrhu se nehlasovalo, návrh byl následně
stažen navrhovatelem.
Protinávrh: Vzhledem k tomu, že se jednalo o první provinění řešené u této rozhodčí, I. Nováková a MVDr. L. Široký
navrhují písemnou výtku:
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil
Proti: M. Václavík
Zdrželi se:
A. Karban, J. Kudrnáčová
Návrh byl přijat.
Jednání s P. Kučerovou:
Posuzovala na výstavě, kde sama vystavovala.
M. Václavík navrhuje zákaz posuzování na dobu ½ roku počínaje od 1.1.2012. O návrhu se nehlasovalo.
Protinávrh: J. Kudrnáčová navrhuje zákaz posuzování na 1 rok od 1.7.2011
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil
Zdrželi se:
M. Václavík, M. Kašpar
Klub přátel a chovatelů pudlů přihlásil na ČMKU v tomto termínu 1 výstavu pouze pro plemeno pudl a na tuto
výstavu vydal pouze jedny propozice. Klub mylně informoval rozhodčí, že se jedná o 2 výstavy. K této výstavě byly
vydány pouze 1 propozice. Dopis předsedkyně tuto skutečnost potvrdil. Navržený postih: Pro rok 2012 nebude klub
oprávněn pořádat klubovou výstavu s CAC, bez titulu Klubový vítěz.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil
Proti: A. Karban
Zdržel se:
M. Václavík
Návrh byl přijat.
Protinávrh M. Václavík: Nepovolit klubovou výstavu se zadáváním Klubového vítěze
Pro:
MVDr. L. Široký, M. Václavík, A. Karban
Proti: Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, I. Nováková
Zdrželi se:
M. Kašpar, J. Kudrnáčová
Protinávrh nebyl přijat.

Komise pro chov a zdraví ze dne 6.6.2011

PŘÍLOHA 4

bod 1) CHŘ FCI zakazuje chov na jedincích s HD 4, ČMKU je garantem chovu a plně respektuje řády FCI. PP nelze
vydat.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil
Zdržela se:
J. Kudrnáčová
bod 4) P ČMKU předává k prošetření Dozorčí radě ČMKU
bod 5) Bude projednán příště, sekretariát dohledá zaslané stanovisko země původu
bod 9) Uzavřeno
bod 12) P ČMKU předává k prošetření Dozorčí radě ČKS
Zápis jednomyslně schválen.
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Zápis z komise FCI pro pasení ve dnech 18.-19.6.2011

PŘÍLOHA 5

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být proplacen.
Zápis z účasti na Junior handlingu na výstavě Crufts
P ČMKU bere na vědomí, příspěvek je možné vyplatit.

PŘÍLOHA 6

Zpráva z účasti na MVP Klatovy
P ČMKU bere na vědomí.

PŘÍLOHA 7

Ad Výstavní komise, I. Kunclová – odvolání vůči rozhodnutí P ČMKU. P ČMKU potvrzuje původní rozhodnutí a
upozorňuje vystavovatelku, že veškeré výstavy pořádané členy ČMKU a členy členských subjektů ČMKU jsou
zastřešené ČMKU. Seznam výstav ČMKU je zveřejněn na webových stránkách ČMKU.
16:15 odchází M. Kašpar a B. Uchytil

4. Došlá pošta
1/6/11 Žádost o pomoc při postupu odvolání proti rozhodnutí bonitační komise – Klub švýcarských salašnických
psů nekomunikuje. Sekretariát vyzve klub, aby se vyjádřil a v dané věci jednal. P ČMKU požaduje, aby klub
do 1 měsíce zaslal kopii projednání případu s žadatelkou na sekretariát ČMKU.
2/6/11 Žádost o zajištění dodržování jednotných chovných podmínek pro plemeno novofoundlandský pes - P
ČMKU předává J. Kudrnáčová k prošetření, bude předmětem dalšího jednání.
3/6/11 Stížnost na chovatelku, která odchovává v nevhodných podmínkách psy s PP i bez PP – P ČMKU doporučuje
klubu obrátit se na Krajskou veterinární správu se žádostí o provedení kontroly. Sekretariát vyžádá oficiální
prohlášení kupujících. Chovatelka bude pozvána, aby se k podání vyjádřila, zajistí tajemnice.
4/6/11 Žádost Českého kynologického svazu o změnu MVP 3.-4.11.2012 na dvě samostatné výstavy pro všechna
plemena.
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI.
5/6/11 Žádost Klubu anglického bull terriera o možnost zapisovat varietu miniaturní bulteriér. Sekretariát ČMKU
požádá o vyjádření Klub chovatelů málopočetných plemen psů a Českomoravskou kynologickou jednotu a
bude informovat KABT, že dojde-li ke schválení, musí se zavázat k dodržování stávajících chovných
podmínek Klubu chovatelů málopočetných plemen psů.
6/6/11 Žádost Klubu bílého ovčáka o rozdělení bílých švýcarských ovčáků na výstavách na varietu krátko a
dlouhosrstou na všech typech výstav. P ČMKU nesouhlasí s tímto rozdělením mimo klubové a speciální
výstavy. Na klubových a speciálních výstavách je možné využívat rozdělení na krátkosrstou a dlouhosrstou
varietu od 1. 1. 2012. Plemeno obdrží pouze 1 titul BOB.
Schváleno jednomyslně
7/6/11 Stížnost na hrubé slovní napadání vystavovatelů a rozhodčích chovatelkou a vystavovatelkou na
sociálních sítích – P ČMKU bere na vědomí. Jedná se o osobní spor, který byl správně předán k řešení policii
ČR. Sekretariát požádá stěžovatele o poskytnutí závěrů policie.
8/6/11 P ČMKU jednomyslně schvaluje tuto výjimku při inseminací:
Aljašský malamut, fena True Lady Inditarod (CMKU/AM/6982/09) x pes Wind’s Fury Jacob Trailblazer
(WR02499305)
Krytí musí být v souladu s předpisy příslušných chovatelských klubů
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9/6/11 Stížnost na způsob uchovňování v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů – P ČMKU doporučuje
majiteli obrátit se se svými námitkami na dozorčí orgány klubu, v jehož pravomoci je uznání chovnosti.
Pokud svá tvrzení může doložit důkazy, je možné obrátit se na Komisi pro chov a zdraví ČMKU.

5. Různé
Zástupci ČMKJ předložili písemné informace z Klubu anglický špringršpaněl (KASS) – KASS nerespektuje
chovné podmínky, které se zavázal plnit před svým přijetím.
Český kynologický svaz sdělil, že podle nových chovných podmínek nebyli ani nebudou žádní jedinci
uchovněni. KASS byl prostřednictvím ČKS informován, že nedojde-li k dohodě mezi kluby, zůstávají
v platnosti původní chovné podmínky shodné pro oba kluby.
MVDr. L. Široký a M. Václavík se zúčastnili na SV jezevčíků, ocenili velmi pěkné prostředí a výborné zajištění
výstavy.
P ČMKU schvaluje účast předsedy na výstavě Boxerklubu k 85. výročí založení klubu.
Cestovné na pozvání na vrcholné akce subjektů nutno zahrnout do směrnice o cestovném.
Úprava evidence směrnic – zpracuje Bc. V. Tichá, I. Jarošová a H. Matějeková
Revize Výstavního řádu a Řádu pro jmenování rozhodčích proběhne do konce srpna 2011.
A. Karban navrhl změnu Výstavního řádu ve věci nadměrného povzbuzování psů zpoza kruhu (double
handling) od 1. 7. 2011 na všech typech výstav v ČR (viz cirkulář FCI 86/2010 platný pro MVP).
Schváleno jednomyslně.

Dozorčí rada
Stížnost na DuoCACIB Brno – Výstavní komise předala podklady s návrhy řešení, projedná Dozorčí rada na
svém samostatném zasedání
Dozorčí rada provede kontrolu oběhu dokumentů

USNESENÍ
28/06/11

P ČMKU zvolilo za 3. členku Dostihové a coursingové komise p. Libuši Čížkovskou

29/06/11

P ČMKU schvaluje tyto nové aprobace:
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Klírová, Ing.
Márová
Maślanka, MUDr.
Mayerová, Ing
Nováková
Kubeš

Naděžda
Petra
Tadeáš
Eva
Iveta
Robert

Potůčková
Veverková
Vojáčková

Ilona
Věra
Hana

Síbrtová, Ing.
Černohubová, Ing
Mudra
Frnčová

Ivana
Iva
Antonín
Lenka

japan chin
australský teriér
švýcarský honič
leonberger
československý vlčák
bostonský teriér
tibetský španěl
český strakatý pes
grónský pes
bedlington teriér
skotský teriér
grónský pes
hannoverský barvář
shih-tzu
anglický kokršpaněl

30/06/11

P ČMKU vyslovuje napomenutí rozhodčí Mgr. Boženě Ovesné.

31/06/11

P ČMKU pozastavuje P. Kučerové výkon rozhodčí od 1.7.2011 na dobu 1 roku, tj. do 30.6.2012.

32/06/11

P ČMKU ruší Klubu přátel a chovatelů pudlů klubovou výstavu s CAC, bez titulu Klubový vítěz pro
rok 2012.

33/06/11

P ČMKU schvaluje dvě samostatné výstavy pro všechna plemena Českého kynologického svazu v
termínu 3.-4.11.2012 v Praze.

34/06/11

P ČMKU schválilo rozdělení bílých švýcarských ovčáků na klubových a speciálních výstavách na
krátkosrstou a dlouhosrstou varietu, a to od 1. 1. 2012. Plemeno obdrží pouze 1 titul BOB.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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17:30
25. 8. 2011
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

