Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora
Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba,
Omluveni: Martin Valášek , Nikola Kopečná
Hosté, Bohumil Volek
Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášeníschopný.
Program schůze 20. 3. 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 a ze schůze členské
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 20. 3. 2010
C1 www. stránky klubu
C2 Výsledek ankety - nominace rozhodčích 2011
C3 Ročenka
C4 Working testy – organizační zajištění
C5 Upřesnění všech povinností pro organizaci KV KCHBC 2. 5. 2010 v Mladé Boleslavi
C6 Setkání majitelů BC u příležitosti 20. výročí chovu v ČR - 9. - 11.7.2010 Třinec
C7 Využití programu dogoffice.cz pro výstavy KCHBC
C8 změna agendy seznamu členů KCHBC
zajištění výroby CD -( obsah CD - všechny katalogové stránky + historie 20-ti letého trvání
C9
KCHBC v ČR - technické provedení)
C10 logo
C11 zajištění změny zasílací adresy pro seznam plateb realizovaných Českou poštou
připomínkování znění nových stanov klubu a prováděcích předpisů klubu, které by měli být
C12
zveřejněny k připomínkování členům klubu
C13 Víkend s BC
C14 katalogové stránky - měření a kontrola zubů ( nepovinné )
D/ ukončení schůze
Zápis provede jednatelka Eva Čapníková, ověří: Lenka Folget - Klímová, Ivo Jennel
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Hlasování o navrženém programu: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Program byl schválen.

Výbor projednal tyto body:
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu
a) úkol C1 - oznámení o rozhodnutí výboru KCHBC ve věci nabídky vytvoření www stránek
KCHBC byl splněn
- odesláno emailem i doporučenou poštou zprostředkovateli - p. Kozelkovi.
b) na vytváření nových stránek se pracuje a měly by být hotové ke korekci do konce měsíce
března
c) zveřejnění ankety volby rozhodčích bylo splněno - termín zasílání je do 31.3.2010.
d) Práce na ročence vrcholí a připravuje se k tisku
e) Zájem o working testy je velký je přihlášeno 31 psů v sobotu a 28 psů v neděli.
f) Pozvání Anny Karenové - písemně i telefonicky zajistila LFK
g) překlad přednášky p. Pedersena do češtiny zatím nebyl dodán, a proto úkol zaslání všem
rozhodčím posuzujícím BC ( trvá ).
h) byly předneseny podmínky pronájmu kynologického cvičiště v Třinci na setkání přátel a
majitelů BC u příležitosti 20-ti letého trvání KCHBC v ČR.
i) na stránkách klubu jsou zveřejněni již jen chovní jedinci v majetku členů klubu.
j) propozice na klubové akce byly v termínu vytvořeny a budou průběžně uveřejněny na
stránkách klubu
B2 - V období mezi jednotlivými schůzemi došlo v rámci emailové korespondence ke shodě v těchto
záležitostech:
a) schválení nákupu cen na jednotlivé klubové akce v Anglii na Cruft´s.
b) na základě technických problémů poskytovatele web hostingových služeb byla schválena změna
web hostingu a změna majitele stránek na Klub chovatelů bearded collií, o.s.
c) schválení mediálního partnera KCHBC - stal se jím časopis „Pes přítel člověka“, plnění
podmínek mediálního partnerství zajišťuje předsedkyně
d) schválení místa konání jubilejní a speciální výstavy v rámci víkendu s BC - Kněžičky hotel
„OBORA“
e) nákup kokard na KV MB
f) zástupcem na setkání chovatelských klubů pořádaném CMKU bude/byla předsedkyně
Hlasování: pro - 5, proti - 0 , zdrželi se - 0
B3 - na základě zaslaného seznamu požadovaných zkoušek pro zařazení bearded collií do třídy
pracovní na výstavách do národních včetně, bylo zasláno vyjádření ČMKU - ČMKU návrh klubu
schválil. Seznam zkoušek umožňujících být zařazen do pracovní třídy bude uveřejněn na webových
stránkách klubu - termín 31. 3. 2010
B4 - jednání s bankou nebyla žádná
B5 - výbor neřešil žádnou korespondenci s požadavky od členů klubu
___________________________________________________________________
C1 - na stránkách se pracuje, přesun k novému webmasterovi do konce března 2010, nové www
stránky budou spuštěny v průběhu června 2010
C2 - Byla uveřejněna anketa volby rozhodčích na výstavy pořádané klubem v roce 2011 (Klubová,
speciální, II. Klubová podzimní) - ukončení ankety 31. 3. 2010 , doposud hlasovalo pouhých 11 členů
klubu
C3 – Ročenka je finální fázi přípravy a bude v distribuci na KV MB
C4 - Working testy jsou organizačně zajištěny,. – odpovídá LFK a Jana Ježková ml., sponzor
ALMIKA, s.r.o. věnoval dárky pro účastníky v hodnotě 3250 Kč.

C5 – Klubová výstava KCHBC
- žádost o stanovení veterinárních podmínek odeslána a podmínky jsou stanoveny
- ohlášení obecnímu úřadu o pořádání akce - splněno
- rozhodčí - zajištěn
- organizace včetně vedoucího kruhu a zapisovatele, veterinární přejímka - zajištěno
C6 - Podmínky konání setkání v Třinci jsou přijatelné, a tedy se toto setkání bude konat - úkol:
připravit přesné propozice a předložit je ke schválení výboru KCHBC.
Zodpovědná: Eva Čapníková
Termín: 31. 3. 2010
Po schválení budou ihned zveřejněny.
Návrh - název akce: „Setkání majitelů a přátel bearded collií u příležitosti 20-ti letého výročí KCHBC
v České republice“ - termín: 9. - 11. 7. 2010 v Třinci
Setkání se bude konat bez finanční účasti KCHBC.
C7 - Byl dán návrh k využití programu dogoffice.cz - přihlašování on-line na výstavy, majitel
programu ČMKU. Z důvodu časové tísně bylo rozhodnuto tento program využít až na speciální,
jubilejní a II. klubovou výstavu.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
C8 - Návrh na změnu agendy vedení seznamu členů KCHBC - souvislost s nekázní členů při platbách
na účet klubu.
Návrh: zrušení členských čísel
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Prováděcí předpis k vedení seznamu členů: Nový člen zašle přihlášku pokladníkovi klubu, zaplatí
členský příspěvek a do 30 dnů, po přijetí platby na účet, zašle pokladník novému členu poštou
oznámení o vzniku členství. Platby budou prováděny s variabilním symbolem akce viz seznam a ve
zprávě pro příjemce musí být uvedena poznámka o platbě - příklad jméno psa, majitel, druh akce:
klubová výstava, členství atd. ( členství končí dle bodů stanov - nebude ohlašováno) .
C9 - K výročí 20-ti letého trvání KCHBC v ČR bude vydáno speciální CD ( technika potisku light
scribe ) počet kusů 100 - obsah CD - všechny katalogové stránky + článek o historii chovu bearded
collií v ČR. ( článek v českém i anglickém jazyce)
Cena: 200,- Kč pro zájemce z ČR
10 € - cizinci
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
C10 - Logem klubu zůstává stávající logo. Výbor požádá autora loga o malou korekci (pro úsporu při
tisku) a uzavře smlouvu na používání tohoto loga (copyright).
Zodpovědná: Eva Čapníková
Termín: 31. 3. 2010
Realizace: podle termínu autora
C11 - Zajištění zasílání výpisu plateb na účet klubu poštovními poukázkami na adresu nového
pokladníka klubu. ( tyto výpisy stále chodí na adresu minulého pokladníka)
Zodpovědný: Lenka Folget Klímová
Termín: ihned
C12 - Eva Čapníková zpracovala návrh na nové stanovy klubu a jejich prováděcí předpisy včetně
změn v ostatních předpisech klubu. Členové výboru mají termín k připomínkování změn do
31.3.2010. Poté budou zveřejněny všechny návrhy na webových stránkách k připomínkování členům
klubu. Připomínky budou zpracovány pro členskou schůzi, která se bude konat v rámci „Víkendu
s BC“.
C13 - Víkend s BC se bude konat na území obory Kinských - Kněžičky hotel „Obora“

Organizací je pověřena Markéta Šatalíková ve spolupráci s výborem klubu.
C14 - Se změnou pravidel pro uchovnění není požadováno měření psa ani kontrola chrupu. V případě,
že majitel chce tyto údaje zveřejnit na své katalogové stránce, výbor klubu navrhuje, možnost tohoto
měření a kontrolu provádět na klubových akcích po ukončení akce.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
Měření a kontrolu bude provádět správce plemenné knihy. Majitel psa obdrží na místě formulář, který
si vyplní - ( jméno psa, majitel…atd.). Na tento formulář SPK vyplní data o kontrole a měření a tento
dokument zůstane majiteli psa. Tento doklad bude podkladem k uveřejnění těchto údajů na katalogové
stránce (majitel kopii tohoto potvrzení přiloží k formuláři „Podklady pro vytvoření katalogové
stránky).
Další body jednání vyplývající z diskuze výboru.
C15 - Vytvořit formulář - potvrzení pro údaje o měření a kontrole zubů.
Zodpovědná: Eva Čapníková
Termín: 31. 3. 2010
Zveřejnění na stránkách klubu.
Termín: ihned
C16 - Návrh na upravení podmínek udělování titulu „Pracovní klubový šampión“
Úprava textu:
bod 7) Titul se uděluje při získání minimálně: - 250 bodů / pes i fena
Podmínkou pro získání titulu je předvedení jedince na některé z akcí pořádaných KCHBC.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
C17 - Návrh na doplnění všeobecných podmínek klubových soutěží:
nový bod 12) Specifické podmínky jednotlivých soutěží jsou uvedeny u propozic těchto soutěží.
Jsou-li některá ustanovení všeobecných podmínek klubových výstavních soutěží v rozporu
s propozicemi jednotlivých konkrétních soutěží, platí ustanovení v propozicích těchto jednotlivých
soutěží.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná

C18 - Návrh na doplnění a změnu propozic „Klubový veterán šampión“
nahradit text bodu 10 těchto propozic:
….. Podklady pro vyhodnocení této soutěže podle bodu 9) všeobecných podmínek klubových
výstavních soutěží lze z důvodu věku psa zaslat okamžitě po splnění všech předepsaných podmínek.
Jestliže budou podklady zaslány do první uzávěrky Klubové výstavy KCHBC s udělováním titulu
Klubový vítěz, obdrží kluboví veterán šampioni diplomy a poháry na této výstavě. Jestliže budou
podklady zaslány po termínu první uzávěrky Klubové výstavy KCHBC s udělováním titulu Klubový
vítěz, bude majiteli (spoluvlastníkovi) do 1 měsíce od doručení podkladů zaslána kopie diplomu
poštou a originály diplomů a poháry obdrží kluboví veterán šampioni na následující Klubové výstavě
KCHBC s udělováním titulu Klubový vítěz.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
C19 - Návrh na doplnění a změnu propozic „Klubový junior šampión“
nahradit text bodu 10 těchto propozic:
….. Podklady pro vyhodnocení této soutěže podle bodu 9) všeobecných podmínek klubových
výstavních soutěží lze z důvodu věku psa zaslat okamžitě po splnění všech předepsaných podmínek.
Jestliže budou podklady zaslány do první uzávěrky Klubové výstavy KCHBC s udělováním titulu
Klubový vítěz, obdrží kluboví veterán šampioni diplomy a poháry na této výstavě. Jestliže budou
podklady zaslány po termínu první uzávěrky Klubové výstavy KCHBC s udělováním titulu Klubový
vítěz, bude majiteli (spoluvlastníkovi) do 1 měsíce od doručení podkladů zaslána kopie diplomu
poštou a originály diplomů a poháry obdrží kluboví veterán šampioni na následující Klubové výstavě
KCHBC s udělováním titulu Klubový vítěz.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
C20 - Návrh na změnu textu v bodě 10) všeobecných pravidel
nahradit text ... a zajistí uveřejnění výsledků v aktuálním Zpravodaji a Ročence KCHBC.
za text ... a zajistí uveřejnění výsledků na webu KCHBC a v aktuální Ročence KCHBC.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
C21 - Návrh na změnu textu bodu 8) všeobecných pravidel
text… V případě, že se pes z jakýchkoliv důvodů neúčastní klubových šampionátových soutěží
(CZClub.Ch., CZ-Jr.Club.Ch., CZ-Vt.Club.Ch.), je povinnou podmínkou pro vyhodnocení výsledků
této soutěže 1x účast na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem v jakékoliv třídě se známkou
výborný resp. velmi nadějný v předmětné sezóně. Není-li možné tuto podmínku pouze a jen

z důvodu věku psa splnit, není vyžadována.
textem…. Povinnou podmínkou pro vyhodnocení výsledků této soutěže je 1x účast na výstavě (se
zadáváním CAC) pořádané klubem v jakékoliv třídě se známkou výborný resp. velmi nadějný
v předmětné sezóně. Není-li možné tuto podmínku pouze a jen z důvodu věku psa splnit, není
vyžadována. V případě souběžné účasti v klubových šampionátových soutěží (CZ-Club.Ch., CZJr.Club.Ch., Cz-Vt.ClubCh.) v jedné sezóně, stačí pro bodové vyhodnocení podle odstavce 4)
všeobecných podmínek klubových výstavních soutěží pouze jedna povinná účast na výstavě (se
zadáváním CAC) pořádané klubem.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
C22 - Návrh na vypuštění bodu 4) všeobecných podmínek klubových výstavních soutěží a doplnit
přesnou formulaci do jednotlivých podmínek uznání klubových šampionátů.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
V souvislosti s touto změnou přidat bod 5) v podmínkách pro získání titulu „Klubový šampion“
5) Jako povinnou účast na výstavě (se zadáváním CAC) pořádané klubem pro získání titulu CZClubCh. nelze vykázat povinnou účast uplatněnou pro získání titulu CZ-Jr.ClubCh. nebo CZVet.ClubCh.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned
Zodpovědný: Nikola Kopečná
Jako doplňující a zpřesňující text u všeobecných podmínek dát pod poslední bod do závorek text:
(povinná účast na výstavách pořádaných KCHBC pro udělení titulu:
„Klubový junior šampión“ - 1x - myšleno v období získání potřebného počtu bodů dle podmínek
„Klubový veterán šampión“ - 1x - myšleno v období získání potřebného počtu bodů dle podmínek
„Klubový šampión „ - 2x - bez ohledu na počet sezón, ve kterých je potřebný počet bodů získán účast na výstavě pořádané KCHBC v období, kdy jsou body získávány pro jiný šampionát - Junior,
Veterán - nelze uznat pro udělení titulu „Klubový šampión )
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Tuto změnu zařadit již pro sezónu 2010…ihned
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Úkol: zveřejnit tuto změnu na stránkách klubu
Termín: ihned

Zodpovědný: Nikola Kopečná
D - Ukončení schůze
V hotelu „Obora“ Kněžičky, dne 20. listopadu 2009, zapsala: Eva Čapníková
Ověřila: Lenka Folget - Klímová, Ivo Jenel
Tento zápis bude zveřejněn na klubových stránkách.

