Schůze výboru 1.5.2017
Přítomni dle prezenční listiny.
Program:

1) Klubová výstava
2) Různé

Klubová výstava Konopiště 18.6.2017
-

-

Přihlašování psů pomocí Dogoffice je zajištěno ve spolupráci s Martou Kubešovou, přihlášky
došlé poštou budou do databáze doplněny
Uzávěrka přihlášek je 31.5.2017, pak bude databáze Dogoffice převedena do programu pro
přípravu posudkových listů, richterbooku, diplomů a katalogu, to již bude zajišťovat výstavní
kancelář – pí. Šmakalová, pí. Dvořáková
p. Hučko požádá L. Svobodovou o zajištění práce vedoucí kruhu č. 1, zajištění personálu do
kruhu + zajištění závěrečných soutěží.
Osobně zajistit práci vedoucí kruhu č. 2 a zajistit personál tohoto kruhu, již souhlasila pí.
Miriam Huderová
pí. Anderlová zajistí agendu spojenou s rozhodčími – ubytování, zjištění ceny za posuzování,
příjezd, večeře atd.
v souvislosti se závěrečnými soutěžemi byla také oslovena pí. Miketová, která přislíbila účast
výstavní kancelář, platby zajistí pí. Dvořáková, pí. Šmakalová
pí. Dvořáková zjistí tel. kontakt na provozního Staré hospody pro zajištění občerstvení pro
rozhodčí a personál kruhu
p. Hučko osloví výrobce krmení BRIT s žádostí o sponzoring
již přislíbení sponzoři KV jsou STROM Praha, LHM Shop
pí. Dvořáková zajistí zapůjčení vybavení kruhů od KBO
p. Hučko doveze 2 velké stany
pí. Poláková zajistí do kruhů kýble, ručníky, pytle na odpadky atd.
sl. Votrubová zajistí (koupí) 2 kvetoucí květiny v květináči do závěrečného kruhu
Sraz pro pomocný personál je v 7,00 hod.
p. Drábek se z účasti na KV omlouvá z rodinných důvodů.
pí. Anderlová souhlasí s funkcí Ředitele výstavy.

Úkol pro matrikářku ČPSK
-

-

obeslat (e-mailem, pokud je v databázi uveden) neplatící členy-majitele chovných jedinců
s výzvou k úhradě Členských příspěvků s upozorněním, že jejich chovní jedinci nebudou již
nadále uveřejňováni na webových stránkách klubu ani v Klubovém zpravodaji, pokud
nebudou Členské příspěvky zaplaceny. Náhradní splatnost těchto poplatků je 30.6.2017.
seznam takto obeslaných členů zaslat v kopii příslušným poradcům chovu.

Zapsala: Vladimíra Dvořáková, ověřovatel zápisu: Alena Poláková

