Zápis ze schůze Výboru ČPSK konané dne 9.1.2005
Kontrola zápisu:
Program schůze: VZ, MS, FT, MFT stanovy, výroční členská schůze, ekonomické záležitosti
a současná situace klubu
Přítomni: pp. Josef Němec, MUDr. Vlastimil Novotný, Markéta Čápová, Mgr. Jana
Anderlová, Ing. Luděk Polák, Zbyněk Píbl, Libor Kunt, Simona Svatoňová,František Legát,
Ing. František Šonka, Vladimíra Dvořáková, Ladislav Šmakal
Omluveni: pp. MVDr. Petr Březina, Milan Remeš, Roman Sedláček, Draga Vaňkátová
Úkoly:
1 Zajistit zveřejnění KV a Speciální výstavy do plánu akcí ČMKU
2 Členská schůze (zprávu o činnosti připraví předseda klubu, revizní komise, poradci chovu,
o hospodaření - ekonom klubu, t.j. stanovení poplatků, ukončení členství z důvodu neplacení,
podmínky hrazení krycích a dalších poplatků)
3 Připravit odhlasování změn ve stanovách klubu na členské schůzi pro KZ č. 1-2005
Členům je tak dána možnost se seznámit se stanovami a budou vzaty v úvahu pouze písemné
připomínky, které budou doručeny jednateli klubu do 28. února 2005.
Návrh na usnesení pro členskou schůzi 13.3.2005
1 Členská schůze schvaluje že krycí listy mají platnost pouze jeden rok od data vystavení. V
případě nutnosti prodloužení platnosti má právo je prodloužit aktuální poradce chovu za
předpokladu, že chovatel má vyrovnané všechny klubem stanovené poplatky. Za krycí listy,
které nebyly realizované klub poplatky nevrací.
Jakákoli vyjímka udělená klubem nebo výborem bude zpoplatněna částkou 1000,-Kč.
2 Přihláška vrhu musí být potvrzena ekonomkou klubu o tom, že chovatel je členem klubu a
má řádně uhrazené členské a ostatní příspěvky
Dnešního dne byly ekonomce klubu předány podklady o uzavření účtu u ČS na Kladně včetně
předání peněžního zůstatku.
Poradci chovu budou dávat aktualizovaný seznam chovných jedinců k 1. 12. běžného roku.
MFT v Chebu 16.-18.4. 2005 zajištěny revíry 6-7 tis. ha, ubytování pro zahraniční rozhodčí
zajištěno, Martínek Ed., Eins, Igler, Kunz. Vypsáno pouze párové hledání a derby, FT pár
plus kontinentální ohaři.
MFT Klapý 22.-24.4.2005 FT a derby solo a pár, kontinentální ohaři dle potřeby. Ubytování
pro všechny rozhodčí bude zajištěno v hotelu Amadeus. Na posuzování FT solo pouze 2
rozhodčí FT pár 3 rozhodčí. Totéž i pro derby. Startovné €30,- 900 Kč. Rozhodčí pp. Kunz,
Eins, Igler
MS Senec Reprezentace Poi a Setter byla vynikající a byl to historický úspěch.
Klubové VZ ve spolupráci s okresem Litoměřice. Kunt a Bejček zástupci klubu. Problém
přinášení teplé srstnaté. Návrh na společné zkoušky loveckého typu na Praze 9.
Pavel Rathauský reprezentoval na mamoriálu R. Knolla ve II. Ceně. Na Podhajského 3. místo
v I. ceně. Odměna za vzornou reprezentaci panu Rathauskému 5000,-Kč. MUDr. Novotný
zajistí předání poháru.
Zpráva o hospodaření klubu za r. 2004 (79 tis. členské příspěvky, nových členů 51.
Náklady na KZ snížené i s poštovným cca 26 tis. Příjmy z chovu psů neuspokojivé. 13 tis.
Akce klubu jsou ztrátové pokud nebudou výrazně ziskovější je nutná podpora sponzorů. Podat
žádost na dotace na koroptve.
Snížení nákladů na výbor klubu. Cestovné bude propláceno pouze do výše spotřebovaných
pohonných hmot.

Zapůjčen pes AS z Finska dys. 1/1, FT.
Schůze výboru klubu 6.3.2005 v 10 hodin u Simony
Zapsala Anderlová

