Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 14. 5. - Praha - pizzerie Severka
Přítomni: Lenka Folget – Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Alena Kratochvílová, Zuzana
Horčičková
Omluveni: Jaroslav Kouba, Nikola Kopečná
Hosté: Bohumil Volek, Petra Kratochvílová, Lubomír Morcinek, Jolana Dvořáčková
Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášeníschopný
Program schůze 15. 5. 2011
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 14.5.2011
- vyhodnocení přípravy na KV + WT v Jihlavě
- členská schůze v Jihlavě
- příprava SV + Mistrovství v agility v Praze, check list
- rozhodčí Olomouc + Brno 2012
D – ukončení schůze
A - úvodní procedury
A1 – předsedkyně zahájila zasedání výboru KCHBC
A2 – zápis z jednání dne 14. 5. 2011 provede Eva Čapníková,
ověří: Lenka Folget – Klímová, Dana Volková
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
A3 - program schůze nebyl doplněn
A4 - program schůze byl jednohlasně schválen
B- program schůze
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru
úkol - tabulka hodnocení bodování klubových soutěží - zodpovědný: Zuzana Horčičková - SPLNĚNO
úkol - vytvořit příklady pro zasílání bodů klubová soutěž (výstavní) - zodpovědný: Z. Horčičková - TRVÁ
úkol - nákup kokard na KV a SV - zodpovědný: L. Folget-Klímová - SPLNĚNO
úkol - zajištění klubové výstavy a WT z hlediska určení veterinárních podmínek a ohlášení obci zodpovědný: J. Dvořáčková - SPLNĚNO
úkol - zajištění ubytování a letenky pro rozhodčí- zodpovědný: L. Folget-Klímová - SPLNĚNO
úkol - tabule, označení 1-4.místo, kartičky, razítka, atd - zodpovědný: Dana Volková - TRVÁ

úkol - čísla vystavovatelé, desky, spolupráce se sponzorující firmou - zodpovědný: L. Náplavová - TRVÁ
úkol - sponzoring WT- zodpovědný: J. Dvořáčková, E. Čapníková - v jednání - TRVÁ
úkol - vytištění katalogu, diplomů, posudků - v jednání a spolupráce - Eva Čapníková, L. Folget-Klímová,
V. Kracíková - TRVÁ
zajištění KV:
vedoucí kruhu a zapisovatel - Jana a Jana Ježkovi, pomocník v kruhu - Alena Kratochvílová
přejímka a pokladna - prodej upomínkových předmětů KCHBC - Z. Horčičková ve spolupráci s A.
Kratochvílovou
Další úkoly:
úkol - zajistit předání pokladny včetně zajištění přístupu do banky pro novou pokladní - pí. Z, Horčičkovou,
zodpovědný: L. Folget - Klímová, Z. Horčičková, J. Kouba - SPLNĚNO
B2 – kontrola úkolů z mezidobí
V mezidobí, na základě emailové korespondence byly projednány tyto úkoly:
- agility speciál „Vousatý Pohár“ – datum a místo konání: 3.9.2011, Praha. Výbor schválil zakoupení cen
pro nejlepší bearded collie. Celou akci zajišťuje a s organizátory spolupracuje jménem klubu - L. Folget
Klímová, J. Dvořáčková
B3 – mezi schůzemi se jednalo:
- Dana Volková podala zprávu o průběhu Valné hromady CMKU
B4 – jednání s úřady:
v mezidobí se nejednalo se žádnými úřady, kromě zajištění KV a WT - viz výše
B5 – nebyla další jednání ani korespondence
C - Úkoly k řešení:
- vyhodnocení přípravy na KV + WT v Jihlavě
Zajištění a vyhodnocení přípravy je v souladu s úkoly vyplývajícími z bodů minulého zápisu. Obecně je vše
zajištěno.
Výbor navrhl, aby se na KV a WT pozval oficiální fotograf, který vytvoří galerii těchto akcí - oslovený byl
pan Oldřich Ježek, který s pozváním souhlasil.
Výbor navrhl, aby byla vyplacena odměna za tuto práci vy výši - 1000,- Kč
- Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
zajištění členské schůze:
- vytvoření volebních lístků - graficky - Alena Kratochvílová, tisk Eva Čapníková
- vytištění programu členské schůze - Eva Čapníková
- prezenci členů a rozdávání volebních lístků - Alena Kratochvílová
- příprava SV + Mistrovství v agility v Praze, check list
Generálním sponzorem na SV i na agility je FITMIN, zajistila J.Dvořáčková.
úkol: - zajištění organizačních věcí - veterinární podmínky a ohlášení obci, zodpovědný: Alena
Kratochvílová
úkol: - zajištění celého chodu MR BC agility - přihlášky, agenda, výsledková listina, odvody za účastníky
Klubu agility, zodpovědný: Jolana Dvořáčková
- rozhodčí Olomouc + Brno 2012
Na základě požadavku nahlásit požadované rozhodčí na výstavu 2012 v Olomouci a Brně výbor navrhl tyto
rozhodčí:
Olomouc - p. Petr Řehánek, pí. Naděžda Střalková

Brno - na základě jednání s dalšími kluby: K. Nielsen / DK, o druhém rozhodčím se jedná. úkol: poslat
navrhnuté rozhodčí do konce května na ČMKU - zodpovědný: L. Folget - Klímová
D - Lenka Folget Klímová ukončila schůzi
Předběžný termín příštího zasedání výboru je 28.5. 2011 v Jihlavě
Zápis provedla: Eva Čapníková, ověřili: Lenka Folget Klímová, Dana Volková
Dne 14.5. 2011 v Praze

