Zápis ze schůze ČPSK 3.9.2019
Přítomni dle prezenční listiny.
1) Schválení nových členů č. 2655, 2656, 2657, 2658, 2659

2)
3)
4)

5)
6)

Přihláška pana R. Braunera byla jednohlasně zamítnuta na základě jeho hrubého porušení
řádu a pravidel ČMKU, což se dotýká zejména chovu psů a následného vyloučení z ČPSK
v roce 2010. Jednatelka pošle oznámení p. Braunerovi, peníze budou složenkou vráceny.
Odstoupení členky výboru Ing. Jany Votrubové na vlastní žádost ze dne 16.7.2019.
I v nepřítomnosti Ing. Votrubové jí bylo poděkováno za její práci pro ČPSK.
Kooptování nové členky výboru – Aleny Polákové – jednohlasně schváleno
Komunikace na internetu s pí. Černohubovou, přístup na FB
Webové stránky – změna na pozici informační referentky, dodat zápis z výborové schůze z
23.6.2019 a dnešní, inzerce na webu bude poskytována pouze členům klubu – před
zveřejněním musí být členství ověřeno
ZV Mělník – dodatečně schváleno výborem konání ZV 4.4.2020
KZ – upozornění pro poradce chovu – bude nutné dodat pro KZ seznam aktuálních chovných
jedinců (již nelze stahovat z internetu). Termín KZ 2/2019 do tisku 30.11.2019.
Obsah – úvodní slovo, pozvánka na schůzi + program(dodá jednatelka), termíny akcí 2020,
noví chovní jedinci, výsledky klub. akcí, zápisy.
KZ 2/2019 - Formát A4, dle návrhu ceny tisku bude zvážen tisk celobarevný či černobílý.
Na příští členské schůzi bude předložen dotaz členům zda mají zájem o formát A4 či A5.
VČS
2.2.2020
MFT, GQ, Derby OMS Kladno 10.-12.4.2020, rozhodčí ze Srbska (osloví předseda)
Kyn.kurz 1.-3.5.2020
Speciální výstava 3.5.2020 – pí. Dolejšová (osloví K. Miketová)
Jarní pohár OMS Kladno 8.5.2020
Klubové ZV OMS Mělník 4.4.2020 KV Konopiště 21.6.2020 – pí. Jadwiga Konkiel + ? (osloví pí. Horváthová), sponzor BRIT
Klubové PZ OMS Praha 9 – 11.10.2020
MFT-GT, MFT, GQ, Derby OMS Kladno 19.-20.9.2020, Hubert 18.9.2020
Do 15.9. nahlásit termíny zkoušek na ČMKJ !
Souhlasy s tituly KBO, KKO, KDO, KCHVO, ? KCHMDO – osloví J. Hanč

7) Jednatelka informuje členy výboru, že byla zaslána připomínka ke změnám výstavního řádu
ČMKU.
8) Předseda předal nabídku placeného prezentačního stánku ČPSK při pořádání Světové výstavy
v roce 2021. Neschváleno.
9) Termín příští výborové schůze 14.1.2020 u Simony.

Zapsala : V. Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. J. Anderlová, M. Hučko

