Členská schůze ČPSK 29. ledna 2012
Výroční členská schůze ČPSK – Praha klub Varta 29.1.2012
Zahájení předseda ČPSK MUDr. Vlastimil Novotný
Vzpomínka na bývalé členy a jejich práci minutou ticha
Přednesení programu VČS, schváleno všemi hlasy
PROGRAM:
1. Zahájení MUDr. Novotný, vzpomínka na zesnulé,
2. Volba mandátové komise: Ing. Hučko, Ing. Votrubová, Ing. Houda, Alena Poláková
schváleno přítomnými
3. Volba návrhové komise: Ing. Šmakal, p. Kunt, p. Hartl, Ing. Kubešová, Ph.D.
schváleno přítomnými
4. Kontrola usnesení VČS 2011
5. Zpráva předsedy MUDr. Novotného - pronesena
blahopřání jubilantům - (p. Květuše Kocúrová, p. Jiřina Studená)
udělení čestného členství - (p. Bohumil Pazdera, p. Lenka Fialová, p. Pavel Dvořáček, p. Miloslav
Šnobr, Mgr. Jiří Havel, p.Karel Kincl) - předány květinové dary
6. Zpráva ekonoma (pí. Šmakalová)
Přednesen návrh na rozpočet pro r. 2012
schváleno přítomnými členy, nikdo se nezdržel, nikdo proti
7. Zpráva revizní komise p. Švec - přednesena
8. Zpráva poradce chovu IS p. Remeš - přednesena, připravena pro KZ č. 1/2012
9. Zpráva poradce chovu AS p. Legát -byla k nahlédnutí včetně podrobných statistik na VČS,
připravena pro KZ 1/2012
10. Zpráva poradce chovu IRWS Ing. Drábová -přednesena, připravena pro KZ 1/2012
11. Zpráva poradce chovu GS p. Šonka -přednesena, připravena pro KZ 1/2012
oznámeno datum jarního svodu v Počernicích 1.4.2012
12. Zpráva poradce chovu POI pí. Svatoňová -přednesena, připravena pro KZ 1/2012
13. Ocenění mimořádných úspěchů za dosažené výsledky v roce 2011
ocenění za vynikající reprezentaci: p. Josef Korelus (pes POI Cass z Mešínské hájovny MRK –
nejlepší pole - předneseno krátké hodnocení o průběhu MRK a MKP), Vladimíra Dvořáková
(interšampioni práce)
14. Informace o webu ČPSK,
změny v udělování titulů na výstavách p.Svatoňová), připraveno pro publikování v KZ 1/2012
představení španělských rozhodčích pro klubovou výstavu 5/2012
MS Francie 2011 (MUDr. Novotný)
připravované zkušební řády - informace MUDr. Novotný
přestávka na oběd do 12:40
15. Diskuze
MVDr. Zbyněk Dvořák - vyjímky z chovných podmínek
Pavel Rathauský - zkušební řády a současná praxe v myslivosti (psi bez PP nebo zkoušek lovecké
upotřebitelnosti)
Milan Remeš - přílišná administrace spojená se zkouškami
MUDr. Novotný - nutnost přizpůsobování ZŘ platné legislativě a mezinárodním ZŘ FCI
František Švec - přizpůsobení ZŘ současným podmínkám v procesu úprav, čekatelé a proškolování

rozhodčích, zvýhodnění - znevýhodnění při zkouškách na pohozené
p. Štern - problém střelené zvěře na zkouškách
MVDr. Dvořák - společný hon pro dva jedince nebo párové hledání
Josef Korelus - rovné možnosti při zkouškách a možnosti střelců
Josef Procházka - nutnost zjednodušení ZŘ, ohaři nejsou pro všestrannou práci, čekatelé a smysl
hospitací na zkouškách a prokázání schopnosti posoudit práci psa
16. VČS - Návrh usnesení přednesen návrhovou komisí.
členská schůze ČPSK schvaluje a bere na vědomí:
podle prezenční listiny při zahájení přítomno 52 členů (zpráva mandátové komise)
bere na vědomí zprávu předsedy a ekonoma klubu
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012
bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2011
bere na vědomí zprávy poradců chovu
bere na vědomí zprávu KRK
schvaluje nově navržené čestné členy
oceňuje jubilanty a významné reprezentanty klubu za rok 2011
bere na vědomí zprávu o změnách ve výstavním řádu ČMKU
bere na vědomí informaci z mistrovství světa
členská schůze ukládá výboru klubu:
zlepšit informovanost členské základny týkající se udělených výjimek z chovných podmínek
ukládá výcvikáři klubu zpracovat písemné připomínky členů klubu k připravovanému zkušebnímu
řádu zaslané do 31.3.2012 a ty předat KK ČMMJ
hlasování : pro 43, proti 0, zdržel se 0
zápis Mgr. Anderlová

