Zápis ze schůze výboru ČPSK konané dne 5.6.2005
přítomni dle prezenční listiny
omluveni MVDr. Březina, Vladimíra Dvořáková, Aleš Kučera
uvítání předsedy p. Němce
kontrola zápisu, program: Klubová výstava Panenské Březany, zhodnocení Žírovic a Klapý
finanční situace klubu, stanovy, letošní MS v Dánsku KV Sl. Čápová: 119 psů přihlášených
na KV včetně zahraničních účastníků, připraveny odměny pro vítěze, poháry jsou zajištěné,
sraz v 7.3O ředitel výstavy paní Jandejsková, hl. rozhodčí a svod MUDr. Novotný rozhodčí:
AS Svatoňová, IČB a IS psi a BOB Němec, feny IČB a IS Píbl, GS Ing. Šonka, POI Rafalská
Ing. Polák, stany a občerstvení veterinární prohlídka zajištěno,
Ekonomika: Stav účtu přes 100.000,MFT
MUDr. Novotný, vysoká úroveň našich psů oproti zahraničním účastníkům, Žírovice: klub
získal velký kredit u MS, která zapůjčila přirozeně zazvěřené honitby. Klapý je ovlivněno
inzenzivněji obhospodařovanými terény vypuštěná zvěř.
Poděkování p. Sedláčkovi za zajištění výpočetní technikou a natáčení soutěžních běhů.
Žírovice i Klapý ziskové akce.
Zorganizování klubového setkání se psy
MS
reprezentantem je ČMKJ. Východiskem pro účast na MS je výsledek jarní sezóny a
podzimních FTGT (Klubové derby, FTGT, Memoriál Josefa Luxe)
P 9 organizuje ve spolupráci s klubem klubové PZ 4. září,
navrhovaní rozhodčí: Brimar, Brabec, Kunt, Píbl Změny zapsaných pracovních zkoušek v PP
eviduje kromě poradců chovu Roman Sedláček, Změny zápisů výstav Markéta Čápová. Kopie
hodnocení majitel psa-feny zašle k aktualizaci. PORADCI CHOVU Podali zprávy o stavech u
jednotlivý plemen pro KZ (uzávěrka do konce června) Obsah: zpráva o členské schůzipředseda, Aktualizace zpráv poradců chovu, zhodnocení trialů-MUDr.
Novotný, jubileum MUDr. Martínka-paní Vaňkátová GS jarní svod- Ing. Šonka a
Mgr.Anderlová, Stanovy a směrnice-Čápová ČMKU komise pro rozhodčí rozšiřuje aprobaci
pro rozhodčí z exteriéru (POI a Setter) pro paní Olgu Dolejšovou Karlovy Vary, Ing. Leoše
Jančíka Kladno. Výbor požádá ČMKU o sjednocení chovných podmínek s MSKAO
Stanovy klubu byly zaregistrovány MV.
Výbor schválil zahraniční členy:
pí. Simone Meili, Maria Martin
Návrh pro členskou schůzi: vyhodnocení dkk se při zápisu chovnosti do plemenné knihy psa
nebo feny přikládá k PP. Plemenná kniha zapíše výsledek. Při zařazení do chovu DKK u
importovaných jedinců vyhodnocuje jediné klubem pověřené pracoviště.

