
Vážení přátelé,                                                                                                                     

tímto si vás dovoluji pozvat na členskou schůzi Spolku českého strakatého psa

Termín: sobota dne 25. 11. 2017. Začátek jednání 10 h., předpokládaný konec do 14,30 hodin.
Místo:  hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice, Novozámecká 284. Proklik na mapu zde: 
https://mapy.cz/zakladni?x=14.5714740&y=50.0887683&z=17&source=firm&id=335097

Program schůze:

1. Volba orgánů schůze a zapisovatele, schválení jednacího řádu a programu

2. Zpráva o činnosti Spolku

3. Zpráva o hospodaření Spolku

4. Zpráva revizní komise

5. Bonitace – viz přiložený návrh 

6. Plánované akce v roce 2018

7. Ocenění Šampionů Spolku – výstavní a pracovní šampionát

8. Různé

Pauza na oběd, následuje část jednání společná se sekcí čsp KCHMPP

9. Vyhlášení výsledků Soutěže 2017 + pravidla a uzávěrky na rok 2018
10. Zpráva o chovu v roce 2017
11. Projekt Genomia

S pozdravem za výbor Jolana Nováková

Případné dotazy na info@spolekstrakacu.cz

Technické: 
Doprava:  železniční zastávka Praha-Dol. Počernice 225 m (vlak jede z Prahy-Masarykova 
nádraž, případně z Kolína.). 
Parkování: u restaurace a v přilehlých ulicích
Oběd: bude možné si objednat před začátkem jednání, abychom polední přestávku zbytečně 
neprotahovali.
Psi: prosíme, nechte pejsky doma či v autě. 
Kalendář 2018: bude na místě k dispozici – pokud chcete, aby se na vás s jistotou dostalo, 
objednávejte zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNe3aijQTmCMDoN76OyS3cQ57fjMj9HxzoRw7OSz
4piOQcqA/viewform
Trika: na místě budou k mání trika s logem, cena podle typu 200 až 220 korun.

Návrh k bodu 5: Navrhovaná úprava Bonitačního řádu: Článek 3, bod 1, přidat pododdíl d): 
Na bonitaci bude přijat pouze jedinec, který má splněny všechny ostatní  podmínky chovnosti – 
výstavní ocenění a zdravotní vyšetření. Výstavu je možné splnit v den bonitace a pokud na ní 
zvíře nedosáhne potřebného výsledku, může v rámci již zaplaceného poplatku přijít na následující 
bonitaci Spolku a do té doby potřebný titul doplnit.
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Pod čarou ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Výzva šikovným pekařkám a pekařům: 
nejde o žádnou soutěž, ale nechcete se předvést 
pár kousky nějakých nepřekonatelných sušenek 
se psí tématikou? :-)


