Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 10. 7. 2010 - Melikana
Přítomni: Lenka Folget – Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav
Kouba, Nikola Kopečná
Neomluveni: Martin Valášek
Hosté: Bohumil Volek, Lubomír Morcinek, Markéta Šatalíková
Výbor se sešel v počtu 6 členů a je usnášeníschopný.
Program schůze 10. 7. 2010
A/ úvodní procedury
A1 - zahájení schůze, úvodní slovo
A2 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
A3 - případné doplnění programu schůze
A4 - odsouhlasení programu
B/ program schůze
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru
B2 - kontrola úkolů z mezidobí
B3 – seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání vedená
jménem KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popřípadě SPK či jiný člen
výboru pokud taková jednání vedl
B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel, předseda,
pokladník popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl)
B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí - s členy klubu (seznámí jednatel
popřípadě jiný člen výboru, pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou
korespondencí
C/ konkrétní body k programu schůze dne 10. 7. 2010
Schválení částky za ocenění členů na KV
Víkend s BC
Stanovy, organizační řád
ČS
www stránky
rozhodčí 2011 (vč. určení data akcí KCHBC 2011, vč. WT a agility)
D/ ukončení schůze
Zápis dne 10. 7. 2010 prováděla Nikola Kopečná a měla ověřit: Eva Čapníková a Lenka
Folget – Klímová
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Hlasování o navrženém programu: pro 6, proti 0, zdrželo se 0. Program byl schválen.
Z důvodu nedodání zápisu do konání další schůze výboru KCHBC sl. Nikolou
Kopečnou, byla pověřena rekonstrukcí a provedením zápisu pí. Eva Čapníková,
ověřuje: Lenka Folget Klímová a Jaroslav Kouba

B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru
- Stránky klubu – neustále se zdokonalují ve spolupráci – Jana Ježková, Nikola
Kopečná, Alena Kolářová
- Ročenka byla distribuována na Klubové výstavě v Mladé Boleslavi
- Working testy proběhly v Jihlavě dne 27. - 28. 3. 2010 – zájem o tuto akci byl velký a
v příštím roce se uvažuje o opakování.
- Klubová výstava v Mladé Boleslavi proběhla bez problémů
- Přes snahu výboru klubu zajistit a uspořádat setkání přátel bearded collií v Třinci se
toto setkání neuskutečnilo, nebyl o tuto akci vůbec zájem (přihlásili se pouze dva
účastníci).
- Systém dogoffice.cz byl využit pro přihlašování online pro jubilejní a speciální
výstavu v Jesenici
- Bod C8 (20. 3. 2010) – bude zapracován do organizačního řádu KCHBC
- Speciální CD k výročí 20. Let klubu je vydáno, bylo distribuováno v KV v MB. Bude
nabízeno i na akci víkend s BC v Jesenici.
- Autor loga provedl korekci a předal logo k užívání KCHBC.
- Stále trvá zajištění zasílání výpisů na adresu nového pokladníka
- Došlo ke změně místa konání Víkendu s BC – Jesenice (okr. Rakovník) změna byla
nahlášena na ČMKU a oznámena členům klubu.
- Bod C15 byl splněn – formulář pro údaje o měření a kontrole zubů byl vytvořen a
zveřejněn.
- Bod C16 Zveřejnění změny podmínek pro udělování titulu „Pracovní šampion“ –
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
- Bod C17 – zveřejnění doplnění všeobecných podmínek klubových soutěží –
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
- Bod C18 – zveřejnit doplnění a změnu propozic „ Klubový veterán šampion“
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
- Bod C19 – zveřejnit doplnění a změnu propozic „ Klubový junior šampion“
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
- Bod C20 – zveřejnit doplnění a změnu všeobecných pravidel
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
- Bod C21 – zveřejnit doplnění a změnu všeobecných pravidel
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
- Bod C22 – zveřejnit doplnění a změnu všeobecných pravidel
nezveřejněno – úkol Nikola Kopečná (ihned) trvá!
B2 - kontrola úkolů v mezidobí
- Přes komunikaci s pí. Tichou – garantem za zveřejňování pracovních aktivit na
stránkách ČMKU nedošlo k nápravě – není zveřejněno – správné zkoušky pro
zařazení do pracovní třídy pro BC – úkol trvá, zodpovědná: Eva Čapníková
B3 - V období mezi schůzemi došlo v rámci emailové korespondence ke shodě v těchto
bodech:
- Navržení paní Anny Karenové členské schůzi za čestného člena klubu
Hlasování: pro 4, proti – 0, zdržel se - 2
- Změna místa konání Víkendu s BC
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
- E-shop na www stránkách (Eva Čapníková bude mít u sebe zboží, které je předmětem
prodeje)
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

„Sleva na Víkend s BC - v případě že přihlásíte svého psa na obě výstavy, platí, že
odečtete ze součtu v propozicích 100,- Kč. V případě, že se účastníte jedné výstavy a
MR BC odečtete také 100,- Kč V případě, že se Váš pes účastní všech akcí - 2 výstavy
a MR BC odečtěte ze součtu 200,- Kč. Totéž platí i pro vašeho druhého psa.
V anglické verzi: sleva při přihlášení na dvě akce 5 €, při přihlášení na 3 akce sleva 10 €.“
- toto znění bylo zveřejněno na klubových stránkách
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
- klubové stránky na Facebooku (na základě nabídky od Aleny Kolářové) – splněno
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
-

- rozhodčí NVP Olomouc – p. Václavík,
- DuoBrno
5. 2 . 2010 – V. Salt / UK, Duo Brno
6. 2. 2010 A. Indergaard / Norsko ( nutno vyřešit z důvodu termínu nahlášení ČMKU )
C1 – schválení částky za ocenění členů na KV
Hlasování: pro 6, proti – 0, zdrželo se 0
C2 – seznámení s programem víkendu s BC
- Kontrola všech náležitostí – veterinární správa, Městský úřad, ČMKU – OK
- Organizace posuzování a zajištění na místě – vypracován check list výstavy s přesným
rozdělením funkcí a úkolů, zajištění
- Úzká spolupráce s Markétou Šatalíkovou, nutno vyřídit korespondenčně
C3 – Byly předloženy návrhy na úpravy ve Stanovách, návrh organizačního řádu a
prováděcích předpisů KCHBC – projednáno a úkol připravit tyto návrhy k zveřejnění na
webových stránkách před konáním členské schůze – dle navrhovatelů
Termín na příští zasedání výboru. 1. 8. 2010
C4 – Předložen návrh na doplnění a změnu všeobecných pravidel
- podmínkou pro získání titulu „Klubový šampion“ je účast na výstavě pořádané
KCHBC s ohodnocením výborná alespoň jednou za dobu trvání získání bodů k tomuto
titulu určeném.
- Hlasování: pro 5, proti – 0, zdržel se - 1
- Podmínkou pro započtení bodů v jednotlivé výstavní sezóně je účast na výstavě
pořádané KCHBC minimálně jedenkrát a to se známkou minimálně velmi dobrý.
- Hlasování: pro 5, proti – 0, zdržel se – 1
- Propozice klubových soutěží budou v závěrečných ustanoveních doplněna o
formulaci: Výjimky z Propozic klubových soutěží se neudělují.
- Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
- bude vytvořen Řád pro sportovní kynologii
- Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
- Nová klubová soutěž – titul „Pracovní veterán šampion“
- Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
C5 – Příprava členské schůze - - vytvoření prezenční listiny – vytištění programu.
Úkol: Jaroslav Kouba, Eva Čapníková
C6 – výbor klubu se opět dotázal sl. Nikoly Kopečné, zda její pracovní vytížení dovoluje
rychlé aktualizace webových stránek. Sl. Nikola Kopečná výbor ujistila, že stránky chce dělat
a její pracovní a jiné vytížení to dovoluje.
C7 – návrhy na rozhodčí rok 2011
MVP
23. 4. 2011 – České Budějovice – S. Oates / Irsko

14. 5. 2011 – Praha – v jednání
22. 5. 2011 – Litoměřice – v jednání
25. 6. 2011 – Brno – M. Krinke
27. 8. 2011 – Mladá Boleslav – N. Střalková
8. 10. 2011 – České Budějovice – M. Ten Cate / NL
5. 11. 2011 – Praha – v jednání
NVP
9. 4. 2011 – Ostrava – A. Kováčová /SK
21. 5. 2011 – Klatovy – v jednání
16. 7. 2011 – Mladá Boleslav – Wilberg /N
17. 9. 2011 – Brno – Ridarčíková / SK
KV KCHBC
27. – 28. 5. 2011 – Jihlava
V sobotu proběhnou Working testy
V neděli – klubová výstava –
A. Gill – chov. St. Gillaber – GB
SV KCHBC
13. – 14. 8. 2011 - ? Jesenice
V sobotu výstava – B. White - GB
V neděli MR BC v agility - ?
II. KV KCHBC
9. 10. 2011 – České Budějovice
Výstava – Lena Danker – FIN
C8 – výbor doporučuje kontaktovat členy klubu, kteří se svojí BC pracují – různé aktivity,
aby po zkušenostech s bodováním, dali návrhy na úpravu této tabulky, popřípadě podali
návrhy ke změnám obecně
Zodpovědná: Eva Čapníková - termín : ihned
D – ukončení schůze
V motorestu „Melikana“, dne 10. Července 2010
– revizi neuskutečněného zápisu z poznámek členů výboru provedla: Eva Čapníková dne 2. 8.
2010.
V zápisu jsou uvedeny projednávané body – z důvodu nepřesných podkladů ohledně
hlasování a přesného projednávání se některé body projednávaly na zasedání výboru dne 1. 8.
2010 znovu.
Ověřila: Lenka Folget – Klímová, Jaroslav Kouba

