
Výborová schůze ČPSK 9.9.2007 
  
1) Kontrola zápisu 
2) Klubový zpravodaj 
3) MRK - reprezentace klubu 
4) Trička s logem klubu 
5) Reakce na neoficiální připomínku paní Kocúrové na webu 
6) Termín VČS 2008 
7) termín výborové schůze 
8) Různé 
 - postup při uchovňování (p. Legát) 
 - zápisy štěňat do plemenné knihy, hlášení vrhu (p. Legát) 
 - Mistrovství světa 
 - Ing. Šonka ve spolupráci s p. Šmakalem připraví směrnici 
týkající se kontrol vrhu na náklady chovatele v případě, že 
fena bude mít početnější vrh než 10 štěňat včetně. 
 - změna v přihlášce za člena klubu 
  
1) Členské průkazy - návrh na kalkulaci ceny a grafickou 
podobu přednesl p. Sedláček 
 Výbor schvaluje po dohodě s ekonomem zakoupení laminátoru 
na průkazky a průkazka bude obsahovat: logo klubu, klubové 
číslo člena, jeho jméno, číslo účtu ČPSK. 
 - Všichni rozhodčí navrženi na výstavy v r. 2008 klubem 
zaslali svůj souhlas. Předáno na ČMKU v termínu 
 - Na ČMKU zaslány požadované normativy klubu ve stanoveném 
termínu 
  - Záležitost CACIT - potvrzování titulů z FCI je 
intenzivně řešena ve spolupráci s ČMMJ a ČMKU 
2) KZ je připraven k tisku,  
P. Kuntošová a p. Legát připraví informace pro členskou 
základnu o postupu při uchovňování a zápisu štěňat - zveřejnit 
v KZ pro schválení členskou základnou při výroční členské 
schůzi 
 Propozice pro IFT jsou připraveny ve 4 jazycích na webu a 
budou v KZ 
3)  MRK - za reprezentaci klub podpoří p.Koreluse a Škaryda 
(pozvání na výroční členskou schůzi - Anderlová) 
4)  Trička, cena stanovena na 350,- + případné poštovné  
5)  Příprava pozměňovacího návrhu týkající se směrnice 
poplatků za vydání krycího listu a štěňata. Nevyrovnané 
pohledávky ze strany klubu ve smyslu směrnic mají: GS p. Květa 
Kocúrová, Martin Lejsek, POI Miroslav Bejček, Milan Polák, AS 
Květa Kocúrová, Soňa Fabová, IS Ing. Ludvík Šafránek, Alena 
Štarmanová?, Jiří Jiroušek.   
6)  Termín výroční členské schůze je neděle 10. 2. 2008 
(Příprava rozpočtu na příští rok s přihlédnutím k 
reprezentaci, placení členskýách příspěvků a dodržování 
směrnic) 
7)  Termín výborové schůze 20. 1. 2008 
8)Různé 



- Přihláška nového člena - formulace prohlášení nového 
člena:  
Přihlašuji se za člena Českého pointer a setter klubu a 
zavazuji se dodržovat  Stanovy klubu a jeho směrnice a řády. 
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této 
přihlášce zpracovával Český pointer a setter klub v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji na dobu 
svého členství v klubu, případně do jeho písemného odvolání. 
Poskytnuté údaje budou zpracovány pouze pro naplnění poslání 
klubu a nabídku poskytování členských výhod.  

  
- MS - účast členů podle výsledků nominačních soutěží. MUDr. 
Novotný zašle pí. Doubkové na ČMMJ adresu pro zaslání 
přihlášek do Belgie. 
- Žádost na plemennou knihu ohledně věrohodnosti zápisů v PP. 
  
Výborem schváleno ve 14.30 zapsala Mgr. Anderlová 
 


