Zápis z výborové schůze 13.10.2008
Prezenční listina
Omluveni: Sedláček Roman, Milan Šnobr, Ing. Šmakal,
Přítomni: Josef Němec, Ing. Polák, Milan Remeš, Libor Mašek, Ing. František Šonka, František
Švec, František Legát, Simona Svatoňová, Mgr. Anderlová, Markéta Šmakalová, Markéta Kuntošová,
Libor Kunt, Vladimíra Dvořáková, MUDr.Novotný Vlastimil, Miriam Civochová.
Program výborové schůze ČPSK 13.10.2008 odsouhlasen
1. Rezignace poradce chovu pro Irské červeno-bílé setry paní Vaňkátové
2. Klubový zpravodaj
3. Termíny zkoušek 2009
4. Memoriál Josefa Novák
5. Mistrovství světa Chorvatsko - Zadar 24.-26.10.2008
6. Zápis nových členů a klubová karta
7. Klubová výstava 2009 - rozhodčí manželé Ivaldi, termín Speciální výstavy
8. Termín výroční členské schůze 2009
9. Termín příští výborové schůze
1. Rezignace pí. Vaňkátové na funkci poradce chovu
výbor ČPSK projednal rezignaci (z vážných rodinných důvodů) pí. Vaňkátové, výbor vyhověl této
žádosti a schválil do funkce poradce chovu navrženého pana Vojtěcha Lněničku, dosavadnícho
zástupce
- úkol pro jednatele klubu: oficiálně informovat pana V. Lněničku a pozvat jej na příští schůzi výboru
2. klubový zpravodaj
- obsah:
slovo úvodem - připraví dr. Novotný
nekrolog p. Novák - připravil p. Němec
akce 2009 - termíny zkoušek - připraví výcvikář
termíny výstav - připraví ekonom
termín členské schůze - 1.2.2009 od 10hod.
výsledky výstav
jarní svody, dle informací jednotlivých poradců chovu nebyly dodány ze sekr. ČMMJ
- úkol pro jednatele klubu: zavolat pí. Doubkové, kam byly posudkové listy dodány.
- přehled JS pro plemeno GS doplní a zašle poradce chovu Ing. Šonka pí. Kuntošové
- přehled JS pro plemeno AS doplní a zašle poradce chovu p. Legát pí. Kuntošové
- přehled JS pro plemeno POI doplní a zašle poradce chovu pí. Svatoňová pí.
Kuntošové
- přehled JS pro plemeno IS doplní a zašle poradce chovu p. Remeš pí. Kuntošové
- přehled JS pro plemeno ISČB doplní a zašle poradce chovu p. Lněnička pí.
Kuntošové
výsledky MS 2008
uzávěrka posunuta na 31.10.2008
3. termíny zkoušek 2009
NFT CACT 21.3.2009 Kladno
NFT CACT 22.3.2009 Louny
MFT CACIT 11.-13.4. 2009 Cheb
MFT CACIT 17.-19.4. 2009 Klapý
Jarní pohár CACT 25.4. 2009 Litoměřice
SZVP CACT 5.9. 2009 Litoměřice
ZV CACT 6.9. 2009 Praha 9
PZ CACT 20.9. 2009 Praha 9
26. - 27.9. 2009 VZ CACT Litoměřice
- úkol pro výcvikáře a jednatelku: nahlásit tyto akce do 31.10. 2008 ČMKJ, pí. Doubkové, na úrovni
OMS Litoměřice projednání zkoušek Libor Kunt, v Lounech Libor Mašek, Kladno p. Otto Bernášek,
OMS Praha 9, Cheb již bylo projednáno

4. memoriál Josefa Nováka
projednání dopisu Ing. Vlasáka ohledně termínu pořádání MFT Klapý

- úkol pro jednatele: napsat odpověď Ing.Vlasákovi, termín bohužel nemůže být přesunut.
5. mistrovství světa 2008 - Chorvatsko
Družstvo anglických stavěcích psů bylo schváleno KK ČMMJ ve složení Bea Vis Tranquilla AS, Faust
Vis Tranquilla AS - vedoucí V. Dvořáková, Cheeky z Lodínských luhů AS, Achaia Seva AS - vedoucí
Eva Straková, reserva Fino Vis Tranquilla AS - vedoucí V. Dvořáková
Sv. Hubert - muži - p. Korelus se psem Kord z Mešinské hájovny POI, p. Frank s fenou Elsa z Nětčic
GS, ženy - Eva Straková s fenou Cheeky z Lodínských luhů AS, Jana Anderlová s fenou Birdie
Jinonický dvůr GS
6. zápis nových členů a klubová karta
úkol pro p. Sedláčka: - trvá úkol na vytvoření členské karty.
- vytvořit mechanizmus kontroly členství prostřednictvím internetu a přístup do databáze pomocí
identifikačního čísla poradců chovu a výboru
Otázka členských příspěvků bude řešena současně se zasíláním potvrzení o členství klubu a sdělení
členského čísla.
7. klubová výstava
termín přesunut na 17. 5. 2009
rozhodčí - výbor schvaluje nabídku na posuzování klubové výstavy 2009 v termínu 17.5.
manželé Ivaldi z Itálie
- úkol pro jednatel klubu: co nejdříve oslovit manž. Ivaldi, následně podat oficiální žádost
speciální výstava - byl projednán návrh na konání SV, kterou výbor navrhuje spojit s Oblastní
výstavou v Kunraticích v červnu 2009, přesný termín konání této výstavy zatím není znám
8. termín výroční členské schůze byl stanoven na 1.2.2009 od 10hod., místo: klub Varta, výbor klubu
se sejde již v 9hod.
9. termín příští výborové schůze 11. 1. 2009 v 10hod
Různé:
Úkol pro Romana Sedláčka - na internetu, hlavně i v přihláškách aktualizovat jméno
ekonomky, adresu (včetně e-mailové), číslo bank.účtu - změnit text přihlášky dokud nebudou
vytvořeny nové členské karty
Úkol pro L. Šmakala a Mgr. Anderlovou - ověřené stanovy dodat na ČMKU: stanovy klubu č. j.
VSC/1-10069/92-R z 6. dubna 2005 MV, nám. Hrdinů 3, 140 21 P-4, p. Burešová za správnost,
pověřená řízením úseku sdružování JUDr. Ivana Breburdová
Plánovaný termín Kynologického kurzu 1.-3.5. 2009
Poradce chovu IS p. Milan Remeš oznámil úmysl ukončit svou činnost poradce chovu IS a na
žádost výboru souhlasí, že ve funkci setrvá do doby než bude nalezena adekvátní náhrada.

