Schůze výboru 29.8.2017,
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1) KZ 2/2017, 1/2018 titulka
2) VČS - prověření možnosti konání "Varta"
3) Akce 2018 - nahlášení CACT a CACIT,
udělování souhlasů se zadáváním CACT OMS a jiným klubům,
dodržování dohody s MSKAO
4) organizační výbor KV 2018
- rozhodčí Ahrens? a..........
- místo Konopiště?
5) Kynologický kurz Chržín 2018?
6) Návrh pro poradce chovu: jedince s výjimkou v seznamu uvádět s poznámkou "Výjimka"
anebo nezařazovat do seznamu, který klub vede. Uchovnění jedinci, splňují zákadní
podmínky obou klubů.
Přehled o plánovaných a uskutečněných krytích a narozených štěňatech - funguje dohoda s
MSKAO?
7) Schválení nových členů
Poznámka: matrikář má zasílat scan přihlášky (+ event. scan pošt. poukázky) ještě před
schválením členství na adresu ekonoma, který pracuje s databází propojenou na platby. Na
rozdíl od prosté tabulky.xls lze v databázi vysledovat platební morálku, obnovování členství
(důležité pro případ námitek k nepřijetí u dříve vyloučených), seznam pro zasílání klubového
zpravodaje atd.
8) Různé - termín příští výborové schůze
-----Vzpomínka na zesnulého čestného předsedu pana Josefa Němce.
1) KZ 2/2017 – obsah: KK, výstavy KV 2., 1. a SV, výsledky soutěží atd.
Titulní stránka IS (POI v případě úspěchu na vrcholné akci)
2) VČS – 28.1.2018 termín předběžně zajištěn
3) Akce 2018 – nahlášení zajistí výcvikář
- doplnění soupisu zkoušek na rok 2018 –
Jarní IFT – doplnění o soutěž Daleké hledání (Grande Quête)
Podzimní zkoušky – bez zadání titulu CACT 6.10.2018
Všestranné zkoušky – se zadáním titulu CACT 20.-21.10.2018
Zkoušky vloh – bez zadání titulu CACT 13.5.2018
4) organizační výbor KV 2018
návrh rozhodčích Hana Ahrens, Alenka Pokorn
5) Kynologický kurz Chržín 2018 – 28.4. – 1.5. 2018
6) Návrh pro poradce chovu: jedince s výjimkou v seznamu uvádět s poznámkou "Výjimka"
anebo nezařazovat do seznamu, který klub vede. Uchovnění jedinci, splňují základní
podmínky obou klubů. Přehled o plánovaných a uskutečněných krytích a narozených
štěňatech - funguje dohoda s MSKAO?

Předávání informací nefunguje – mělo by být bodem jednání s MSKAO.
7) Schválení nových členů
Lukáš Tomek - Dřevčice
Nahed Kopřivíková – Jilemnice
Veronika Cábová – Český Krumlov
Neplatící členové – majitelé chovných jedinců byli upomenuti koncem května. Těm, kteří
nezaplatili, nebude nadále poskytován chovatelský servis. Matrikářka předá seznamy dle
plemen jednotlivým poradcům chovu. Chovní jedinci těchto majitelů nebudou zveřejňováni
na webových stránkách klubu ani v Klubovém zpravodaji.
Matrikář do 30.11.2017 obešle ostatní neplatící členy, kteří nemají zaplacené členské
příspěvky na rok 2017. Pokud nezaplatí do konce roku 2017, jejich členství dle stanov ČPSK
zanikne.
8) Různé
- návrh uznávat Posudek z Jarního svodu (posouzení po 1. roce věku) jako alternativu zápisu
údajů z výstavy o výšce, barvě oka, chrupu a skusu. Je třeba vyvolat jednání s MSKAO,
stejně tak i ohledně zadávání titulů na mimoklubových akcích.
- Roman Sedláček již nadále nechce spravovat webové stránky klubu. Pí. Poláková vstoupí
v jednání ohledně vytvoření nových webových stránek.
- Rozhodčí FT-GT Kladno – Ing. Luděk Polák (vrchní), Mgr. Jana Anderlová, Ing. Jana
Votrubová, Eva Straková, Jan Šabatka, Vladimíra Dvořáková, čekatel – Miroslav Kalík
- hlavní poradce chovu informuje o udělení výjimky pí. Noskové na vrh GS
- dotaz matrikářky na finanční podporu členů na účast na mezinárodních akcích – vyjádření
výboru odměna je poskytována pouze za dosažené výsledky
- termín příští výborové schůze bude upřesněn
Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Anderlová

