Výborová schůze ČPSK 11. 10. 2015
Přítomni: Libor Kunt, Mgr. Jana Anderlová, Vladimíra Dvořáková, Ing. Luděk Polák, Markéta
Šmakalová, Miriam Huderová, František Švec, Ing. Ladislav Šmakal, Libor Mašek, Ing. Jana Votrubová
Poradci chovu: Simona Svatoňová, Ing. Kamila Drábová, Ing. Martin Houda
Omluveni: Eva Nosková, Ing. Marta Kubešová, Josef Korelus
Program:
Kontrola zápisu z poslední výborové schůze
Zhodnocení akcí + závěry setkání s MSKAO v Humpolci
Volební výroční členská schůze 2016
Jednací řád VČS – složení komisí + náhradníci
Klubový zpravodaj – návrh stanov, program VČS
Rozhodčí KV + SV na rok 2016
KZ – zveřejnění programu VČS
Dotace pro účastníky mezinárodních loveckých akcí
Publikace k 80. letům ČPSK
Návrh stanov
Různé
Splnění úkolů z minulé schůze výboru.
Pí. Anderlová informovala o sdělení pana Sedláčka ohledně webových stránek, kartotéky. – p.
Sedláček nebude nadále vyvíjet v tomto směru žádnou činnost, veškeré informace již dodal.
Sponzorský dar STROM Sever, p. Hučko – pí. Šmakalová, byly domluveny podrobnosti
Zhodnocení podzimního FT-GT, nutno řešit lepší zazvěřenost terénů. Potřeba vyhledávat nové terény
pro soutěže.
Klubové PZ – účast pouze 3 pointrů, 2 uspěli, titul nebyl zadán.
Na klubové VZ – mezi ostatními plemeny pouze 1 POI a 1 GS
Setkání v Humpolci – setkání proběhlo v meziklubovém přátelském duchu, problém vznikl s formulací
zápisu z tohoto setkání
Volební výroční členská schůze 2016
14.2.2016 Klub Varta 10,00
Volby – nutný souhlas kandidáta, nové stanovy klubu
Pozvánka na členskou schůzi bude rozeslána všem členům v řádném termínu poštou.
Jednací řád VČS – připraví do příští výborové schůze Ing. Jana Votrubová
Klubový zpravodaj – uzávěrka do 31.10.2015, termín tisku do 30.11.2015. Výročí jubilantů.
Rozhodčí KV + SV
SV – AS Dagmar Sitterová , ostatní plemena Ing. Šonka, Z. Píbl, J.Hejda
KV – v jednání zahraniční rozhodčí
KZ – zveřejnění programu VČS – bude rozeslána samostatná pozvánka
Příspěvek pro účastníky mezinárodních loveckých akcí – bude zapracováno do návrhu rozpočtu na
rok 2016
Publikace k 80. letům ČPSK
Apelace na poradce chovu – zajištění prezentace jednotlivých plemen, historie - významní plemeníci,
fotografie
Předběžná cena plnobarevného tisku v počtu 500ks á 80 stran je 40.000Kč
Koordinátor pro sestavení publikace Ing. Jana Votrubová. Předběžný termín zpracování podkladů do
31.3.2016.
Návrh stanov – Komise se omluvila z účasti na schůzi výboru.
Komise se neshodla na jednotném postupu zapracování změn NOZ . Návrh obsahuje příliš svazující
podmínky.

Přeseda ČPSK vyzve komisi pro stanovy ke schůzce ohledně předložení nové verze stanov se
zapracovanými změnami. Komisi také požádá o zveřejnění připomínek (členů) ke stanovám na
internetu.
Různé
Sídlo klubu – přislíbeno možnost použití adresy Lešanská, Praha. Bude nutno platit zasílání pošty.
Terény – prověření možnosti nových terénů, jiné možnosti nakoupení pernaté Martin Hučko.
Termín příští výborové členské 5.1.2016 od 17,00
Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Libor Kunt, Mgr. Jana Anderlová

