Schůze výboru ČPSK 1.11.2016
Přítomni dle prezenční listiny.
1) KZ 2/2016
- Titulní strana
- výročí a gratulace (ve spolupráci s matrikářkou)
- významné úspěchy našich členů v roce 2016
Speciální výstava Chržín - foto a výsledky
Klubová výstava Konopiště - foto a výsledky
Pracovní zkoušky 2016
Jarní pohár ČPSK - výsledky
2) aktualizace chovných jedinců (poradci chovu)
3) zasílací adresa ČPSK: adresa aktuálního jednatele ČPSK
4) nová razítka pro jednatele, předsedu a ekonoma (po zaregistrování stanov)
5) poradci chovu - připravit zprávy za rok 2016
Modifikovaný standard GS zaslán A. Polákové k publikování v KZ
6) Je rezervován Klub Varta pro VČS 29.1.2017?
7) Platnost/respektování dohody (CACT) s MSKAO: předseda
8) Realizační tým KV 1? - Chržín 1. 5. 2017
9) Kynologický kurz (Šmakalová?)
10) Realizační tým KV 2? - Konopiště 18.6.2017? - s nájemcem parkoviště předběžně dohodnuto - v
tento termín se nekoná žádná větší akce.
11) Pracovní knížky
- tisk nové edice
- evidencí pověřená osoba?
12) Různé
13) Termín příští schůze výboru

______
1) Kynologický kurz 28.-30.4.2017
příjezd pátek odpoledne, trenink sobota + neděle
Areál Chržín zamluven
výcvikář: T. Novák, F. Švec, M. Hartl ?, V. Dvořáková, J. Votrubová, J. Filinger
poradci chovu – dopoledne před výstavou
Připravit propozice pro KZ
2) KV bez zadání KV (místo SV) 1.5.2017
Ředitel výstavy František Švec
Rozhodčí vrchní: Simona Svatoňová
Návrh rozhodčích: Iuza Beradze, Leoš Jančík, Olga Dolejšová, František Šimek
- osloví M.Šmakalová
Připravit propozice pro KZ
3) KV Konopiště 18.6.2017
Návrh rozhodčích: rozhodčí ze Slovenka, osloví J. Drábek
4) KZ – titulní strana AS Jana Votrubová

Výročí – z databáze budou poskytnuty informace pro KZ
Speciální výstava Chržín - foto a výsledky (internet)
Klubová výstava Konopiště - foto a výsledky (internet)
Pracovní zkoušky 2016 – Tonáš Novák
Výsledky FT 2016 (internet)
Jarní pohár ČPSK – výsledky
Úspěchy na zahraničních výstavách - J. Drábek
aktualizace chovných jedinců (poradci chovu) – POI, AS, IS aktualizováno na internetu
GS, IRWS – oslovit nepřítomné poradce chovu – pí. Poláková
Přehled akcí na rok 2017 – Hlavně výroční členská schůze – termín 29.1.2017 a místo
s mapkou
Propozice na Kynologický kurz, 2.KV – ostatní zatím pouze informace o termínu/místě
- Klubové ZV 13.5.2017 Hudeřice (OMS Hradec Králové)
- FT 14. - 17. 4. 2017
Zasílací adresa ČPSK: adresa aktuálního jednatele ČPSK
Modifikovaný standard GS zaslán A. Polákové k publikování v KZ

5) nová razítka pro jednatele, předsedu a ekonoma

- po zaregistrování stanov
- nová razítka musí být číslovaná

Návrh na nová razítka pro poradce chovu – návrh připraví pí. Svatoňová
O předání razítek bude sepsán předávací protokol.
6) Platnost/respektování dohody (CACT) s MSKAO: předseda kontaktoval MSKAO – odpověď do
dnešního dne nepřišla
7) Pracovní knížky jsou zadané v tiskárně
8) Požadavek revizní komise na průběžné ekonomické informace z jednotlivých akcí
Bylo projednáno výborem
9) Termín příští výborové schůze 10. nebo 17. 1. 2017 od 18hod. u Simony – den bude upřesněn
Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatel zápisu: František Švec

