Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 21.1.2007
autor: Zapsala Vladimíra Dvořáková
Program
I) Příprava výroční členské schůze – návrh na volby
II) Návrh kandidáta pro valnou hromadu
III) Jarní zkoušky
IV) Klubová výstava
V) Kynologický kurz
VI) Různé
Kontrola zápisu z výborové schůze ČPSK 6.12.2006
- Klubový zpravodaj vyšel dle stanoveného termínu, horší kvalita fotografií, upozornění na
dodržování zveřejňování schválených standardů jednotlivých plemen. Poděkování pí.
Kuntošové.
- Pan Legát předložil návrh hlášení vrhu ČPSK pro poradce chovu.
Závěr - K otázce aktivního sledování chovu - výbor ponechává na vlastním uvážení
jednotlivých poradců způsob evidence vrhů a opět připomíná požadavek aktivního sledování
chovu a zejména respektování ustanovení, že pokud bude ve vrhu ponecháno více jako 8
štěňat nesmí mít v následujícím roce fena vrh.
Minimální požadavky na chov stavěcích psů – výstavní ocenění – dobrá, splnění pracovní
zkoušky, kterou pes prokazuje vrozené vlastnosti(hledání, vystavování, nos…)
Nařízení předsednictva ČMKU MSKAO od 1.1. 2007 zavádí povinné vyhodnocení RTG
DKK u nově zařazených jedinců do chovu.
I. - PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
1)Zahájení, schválení programu schůze
2)Volba komisí




mandátová komise (počítá hlasy)
návrhová komise
volební komise

3)Zpráva o činnosti klubu – Dr. Novotný
4)Zpráva ekononoma, rozpočet na rok 2007 – pí. Čápová
5)Směrnice hospodaření – předložení návrhu ke schválení
6)Zpráva revizní komise – p. Píbl
7)Zprávy poradců chovu
8)Přednáška RTG DKK – Dr. Vomáčka
Přestávka
9)Volby – seznámení s kandidáty
Prezenční listina, volební lístky – připraví pí. Anderlová
10)Diskuze:
11)Seznámení s výsledkem voleb:

12)Usnesení členské schůze (schválení jednotlivých zpráv + schválení směrnice o
hospodaření klubu, rozpočet hospodaření na rok 2007)
II. – KANDIDÁT
Kandidátem – delegátem ČPSK na IX.Valnou hromadu ČMKU dne 31.3. 2007 výbor klubu
stanovil pana Josefa Němce.
III. – JARNÍ ZKOUŠKY
Delegace rozhodčích:
8.5. 2007 Jarní pohár ČPSK – rozhodčí: vrchní p. Píbl, Milan Remeš, Libor Kunt, Ing. Luděk
Polák, Miloslav Šnobr, František Švec, Antonín Žižka
31.3. 2007 NFT – rozhodčí: vrchní Libor Kunt, František Švec, Miloslav Šnobr, Antonín
Žižka
1.4. 2007 NFT – rozhodčí: vrchní Dr. Novotný, Zbyněk Píbl, Josef Novák, Petr Rubeš
14.-16.4. 2007 MFT – norský rozhodčí Kjel Duendhal, Gerhard Einz, p. Nargaud, p. Anderle,
p. Růžička, p. Rubeš, p. Švec, Dr. Novotný
20.-22.4. 2007 MFT – norský rozhodčí Kjel Duendhal, Gerhard Einz, p. Kunt, p. Rubeš, p.
Šnobr, p. Žižka, p. Švec, Dr. Novotný
IV. – KLUBOVÁ VÝSTAVA
Návrh rozhodčích
IS – Hana Ahrens (A)
GS,P – Bettina Smith-Horn (D)
AS – Velimir Sruk (HR)
V. – VÝCVIKOVÝ KURZ
Kynologický kurz – 5.5. – 7. 5. 2007
uzávěrka přihlášek 31.3.2007
VI. – OSTATNÍ
-Řešení otázky nařízení klubové výstavy jako povinné pro zařazení do chovu.
-Schválení žádosti o rozšíření aprobace rozhodčího pro posuzování exteriéru psů pro plemena
anglických ohařů pro Luděk Müller, nar. 12.1.1957, Šilheřovice 11, 747 15 Štípky
-Sestavování Návrhu rozpočtu hospodaření na rok 2007
-Schválení textu dopisu se stížností na postup při potvrzování zadaných titulů CACIT
adresovaného na dozorčí radu ČMKJ, na vědomí předsednictvo ČMKU, ČMMS – Ing.
Kostečka.
-Příspěvky do KZ č. 1/2007 jsou termínované do 5.2.2007.
-Rozšíření kompetence ke komunikaci s ČMKU a CMKU pro pí. Čápovou – zařídí pí.
Anderlová.
-Pí. Čápová informuje výbor klubu o nekázni členů v placení příspěvků na rok 2007, k 31.12.
2006 zaplatila necelá polovina členů ČPSK.
-Pan Němec zveřejňuje svojí e-mail adresu: jos.nemec@email.cz

