Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 1.5.2006
Přítomni: dle prezenční listiny
Úvod - MUDr. Novotný - ZMĚNY ROZHODČÍCH, PROŠKOLENÍ ROZHODČÍCH Z
EXTERIÉRU- zkušební řády FCI a řády ČMMJ - lovecká upotřebitelnost a terminologie od
16. 5. 2006 platnost nových zkušebních řádů
KLUBOVÁ VÝSTAVA - sl.Čápová
ředitel výstavy MUDr. Novotný, vrchní rozhodčí p. Němec
125 přihlášených psů k dnešnímu datu, diplomy - p.Straková, titulové kartičky Anderlová,
stoly, židle, občerstvení - p. Kunt, stany, psací stroje 2x p. Šmakal, 1x MUDr.Novotný, 1x
náhradní pí.Svatoňová
propagační předměty a poháry sl.Čápová, tlumočníci zajištěni.
veterinární prohlídka MVDr. Sedláčková
9:30 slavnostní zahájení, lovecké trio (zajistí pí.Svatoňová)
rozhodčí: 47 IS + IČB rozhodčí pí. Pokorn (Slovinsko) ved. kruhu pí. Kuntošová
37 AS rozhodčí pí. Konkiel (Polsko) ved. kruhu pí.Kunfalvi
41 POI + GS rozhodčí pí. Letroye (Belgie) ved. kruhu pí. Svatoňová
SVOD (pouze do 12 hodin) Ing. Šonka s p. Píblem
- vyhodnocení NFT a IFT - akce ziskové.
Straškov - velice zdařilá akce, dobré zázemí a dobře zazvěřené terény - zajistil p. Kunt
(problém s termínem)
Louny - zajištěno díky novému členovi klubu p. Maškovi
Žírovice - přítomnost kvalitního zahraničního rozhodčího p. Nargau, který velice pozitivně
hodnotil klub i FT
účast profesionálních vůdců s KO, podpora MS Žírovice, Háje a Třebeň, prezentace plemene
Grifon Korthal.
Klapý - zázemí díky místnímu MS dobré, problém s krytinami, část FT převedena do terénu v
okolí Loun (zajistil p. Mašek)
pochvala pí. Dvořákové a Strakové
příspěvek z klubu za nájem honiteb MS
- odvolání paní Johaníkové
ustanovena TISKOVÁ RADA KZ
- MUDr. Novotný - slovo úvodem
+ zpráva vrchního rozhodčího zprávy z výcviku (podílí se i výcvikář)
- pí. Kuntošová - finální vyhotovení KZ sazba a tisk
- sl. Čápová - výsledky z výstav a zajištění zpráv od poradců chovu
(změna termínu 15.1 zpráva za celý kalendářní rok)
- p. Sedláček - výsledky zkoušek, výběr z webu + foto
- pí. Dvořáková -informace o AS
- pí. Anderlová Výroční členská schůze 4. 2. 2007 neděle
Termín další výborové schůze srpen 2006
Uzávěrka příspěvků pro další číslo KZ - srpen 06.
Zapsala Mgr. Jana Anderlová

