Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 7.8. 2009, Penzion Kolesa
Přítomni: Lenka Folget-Klímová, Dana Volková, Pavlína Vazdová, Martin Valášek, Jaroslav Kouba
Omluveni: Nikola Kopečná, Eva Čapníková
Hosté: Bohumil Volek, Markéta Šatalíková
______________________________________________________________________________________
Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášeníschopný.
Program schůze:

Program schůze výboru 7.8.2009 – Kolesa
A/ úvodní procedury
A1 - zahájení schůze , úvodní slovo
A2 - určení 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 CMKU, popř. další samostatná jednání vedená jménem
KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popř 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 popř jiný
člen výboru pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou korespondencí
C/ konkrétní body k programu schůze dne 7.8.2009
C1
program Vikendu s BC
C2
konečná nominace rozhodčích sezona 2010
C3
funkční náplně členů výboru KCHBC
C4
II. KV Praha – organizační zajištění
C5
slovo hostům (pokud nějací budou)

D/ ukončení schůze
A/ Zápis provede předsedkyně, ověří P.Vazdová a D.Volková
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Hlasování o navrženém programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
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Výbor projednal tyto body:
B1/ Kontrola splnění úkolů dle předchozího zápisu
a) byl rozšířen podpisový vzor k účtu KCHBC. Podpisové právo mají : L.Folget Klímová, J.Kouba a
N.Kopečná.
b) chovatelský a zápisní řád zrevidován a připraven návrh nového znění, který bude předložen členské
schůzi
c) Funkční náplně členů výboru zpracovány a budou zveřejněny na internetových klubových stránkách
d) P. Vazdová osloví MVDr. Deckera ohledně zasílání výsledků DKK do konce srpna.
B2/ žádné úkoly v mezidobí nebyli
B3/ Jednání s ČMKU a jednání vedená jménem KCHBC směrem vně klubu
Uzavřena smlouva o pronájmu prostor pro pořádání II.Klubové výstavy
B4/ seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou
žádné nebyli
B5/ seznámení členů výboru s ostatní korespondencí
Výbor obdržel nabídku od firmy Sarpet.cz pro předpracování internetových klubových stránek
Hlasování o využití nabídky: pro: 0, proti: 5, zdržel se: 0
Firmě odpoví předsedkyně
Výbor obdržel žádost paní Očenáškové o vyjádření se k hmotnosti bearded collie pro potřeby pojištění. Paní
Očenáškové odpoví jednatelka. Výbor souhlasí s potvrzením, že plemeno bearded collie nepřesahuje
hmotnost 40 kg jak uvádí předpisy pojišťovny. Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Dana Volková upozornila, že již nejsou žádné knihy krytí a odchovů. Předsedkyně požádá E.Čapníkovu o
jejich zpracování a zaslání.
M.Valášek vedl jednání s Royal Canine a možnostmi sponzoringu z jejich strany v příštím roce. Úkol pro
M.Valáška pokračovat v jednání s Royal Canine, domluvit co nejvýhodnější podmínky. Výstava pro
sponzoring RC – II.Klubová výstava ČB. S výsledky jednání seznámit výbor na příštím jednání.
C1/ Program Víkendu s BC
Markéta Šatalíková seznámila výbor s programem Víkendu s BC a sponzorskými dary. Výbor byl o průběhu
příprav informován e-maily či telefonicky.
C2/ Konečná nominace rozhodčích 2010
Mezinárodní výstavy v ČR:
6.-7.2.2010 Brno – sobota p.Karcher/F, neděle p.P.Szemraj /PL
24.4.2010 České Budějovice – M.Talvitije/Fin
1.5.2009 Praha – H.Assemacher /D
22.5.2010 – Litoměřice – A.Polgár / CZ
19.6.2010 – Brno - J.Ebels /NL
28.8.2010 – Mladá Boleslav – Krinke/CZ
9.10.2010 – Ceské Budějovice – B.Kremser / Slo
6.11.2010 – Praha – p.Jipping/NL
Národní výstavy v ČR:
8.-10.1. Olomouc – O.Vondrouš / CZ
10.4.2010 – Ostrava – T.Havelka / CZ
5.6.2010 – Klatovy – M.Forte / Irsko nebo P. Márová / CZ
17.7.2010 – Mladá Boleslav – N.Střalková / CZ
25.9.2010 – Brno – P..Márová / CZ
Výstavy pořádané KCHBC
2.5.2010 – Klubová výstava Mladá Boleslav – D.Hyde / GB
14.8.2010 – Speciální výstava – Jihlava – W.HInes / GB
10.10.2010 – II.Klubová výstava České Budějovice – K.Selle / D
C3 / Funkční náplně členů výboru KCHBC
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Viz. Bod B1
C4/ II. KV Praha
- propozice – L.Folget-Klímová požádá N.Kopečnou
- diplomy, katalog, posudky – L. Folget-Klímová a E.Čapníková
- sponzor: předjednána Eukanuba, M.Valášek zajistí Dibaq + desky a pásku
- poháry: Z.Horčičková (dle předchozí dohody po KV České Budějovice)
- rozhodčí – zajišťuje L.Folget Klímová, delegace schválena mateřskou organizací
- personál kruhu – L.Folget Klímová – vedoucí kruhu, písařka – čekáme na vyjádření J.Ježkové,
pokud nebude moci vykonávat , úkol pro všechny členy výboru zajistit anglicky mluvící / píšícího
zapisovatele / zapisovatelku

D/ Ukončení schůze
V penzionu Kolesa dne 7.8.2009
Zapsala: L.Folget-Klímová
Ověřila: D.Volková a P. Vazdová
Tento zápis bude zveřejněn ve Zpravodaji č. 3/2009
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Jediným bodem programu byl návrh na pořádání Jubilejní výstavy v roce 2010 se zadáváním titulu CAC,
CAJC a titulu Vítěz jubilejní výstavy. Datum a místo – den před Speciální výstavou bearded collií.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Na ČMKU vyřídí předsedkyně ihned.
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