Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 27.11.2005
autor: Zapsala Vl. Dvořáková
Pí. Anderleová informovala, že na ČMMJ jsou nahlášeny klubové zkoušky, ale chybí
potvrzení o spolupráci s OMS. Potvrzení zajistí Libor Kunt – Litoměřice, Vl. Novotný – Cheb
P. Remeš vznesl otázku ohledně situaci kolem výcvikáře – návrh na změnu
Termíny klubových zkoušek
Klub. FT, Derby CACT–Tábor 8.- 9.4.2006 nebyl potvrzen - kontakt s Dr. Březinou se
nepodařilo včas zajistit
Navržen nový termín Klub. FT, Derby CACT–1.-2.4.2006 místo Straškov, pokusí se zajistit
L.Kunt, návrh na uspořádání Klub. FT, Derby CACT v létě dle krytiny
MFT Žírovice 15.,16.,17.4.2006 – terény MS Žírovice, Házlov, Skalná, Třebeň, Cheb, Školní
statek Dolní Dvory, LČR Františkovy Lázně
MFT Klapý 21.,22.,23.4.2006 – terény MS Klapý, Křesín, Libochovice, Chotěšov
Klubové ZV a PZ ve spolupráci s OMS Praha 9 v MS Dubeč se zadáním titulu CACT a
Klubový vítěz, termíny: ZV 16.9.2006, PZ 3.9.2006
Klubová SZVP ve spolupráci s OMS Litoměřice se zadání titulu CACT a Klubový vítěz
9.9.2006
Informace o termínu IFT SR - Bernolákovo 6.-9.4.2006
Informace o MS ohařů Dánsko přednesl MUDr. Novotný
Výběr na MS 2006 – podmínka účasti od kynologické komise ČMMJ je absolvování PZ,
bude podán návrh na rozšíření této podmínky o rovnocennou zkoušku s aportem (FT-GT).
Změna výcvikáře – Dr. Březina oznámil, že nadále nemůže zastávat tuto funkci, do této
funkce byl navržen L. Kunt, změna v revizní komisi – místopředseda Vl. Dvořáková, člen
revizní komise Petr Březina – návrh jednomyslně schválen všemi přítomnými. Tyto změny ve
výboru a RK budou předloženy členské schůzi v březnu 2006 ke schválení.
Výročí založení 70. let klubu (1.1.1936)
1) Členská schůze – odměňování významných členů pamětním listem, příp. medailí nebo
odznakem, je třeba pro tuto příležitost nechat graficky zpracovat návrh. Graf. návrh pro
pamětní list připraví Eva Straková ve spolupráci s Romanem Sedláčkem do 15.1.2006.
2) Klubová výstava – 14.5. 2006 Pan. Břežany
rozhodčí: pí. Ahrens(A) – IS, ČBIS, Alenka Pokorn (SLO) – AS, pí. Lettroye (B) – P,GS,
hlavní rozhodčí p. Němec, ředitel výstavy Dr. Novotný, ubytování bude zajištěno v pensionu
v Březiněvsi, pí. Svatoňová zajistí trubače, p. Remeš zajistí WC, stany, stoly a židle, jarní
svod bude posuzovat p. Šonka, propagace výstavy v časopisech
Klubová výstava – 17.6.2006 Kunratice
rozhodčí: p. Píbl
Otázka záštity klubu akcí – Pohár Ireny Rafalské pro IS a Ing. Františka Šonky pro GS
- klub pořádá ve spolupráci s OMS Praha 9 klubové ZV, PZ, navrhl tedy žadatelům o záštitu
možnost předání poháru na těchto akcích
Rozhodčí z exteriéru – pořádání školení, přehled rozhodčích pro plemena chovaná v klubu
Termín výborové schůze 15.1.2006 10,00 – OMS Praha 9 - Drahobejlova

