Zápis ze schůze výboru 25.7. 2020
Místo konání: Dehtáře, rybník Dehtář
Přítomni: Brožová Marie, Cimrmanová Gabriela, Mgr. FolgetKlímová Lenka, Bohumil Volek, Volková Dana, Popželevová Antonie
Omluveni: Fišáková Marcela
Hosté: Brožová Tereza
Výbor se sešel v 6 členech a je usnášení schopný.
Zahájení jednání v 17.10 hodin Mgr. Folget-Klímovou Lenkou
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zapisovatel - Brožová Marie
Ověřovatelky - Cimrmanová Gabriela, Volková Dana
Program:
1. Zahájení schůze, úvodní slovo
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Odsouhlasení programu
4. Check listy na klubové výstavy v září 2020
5. Členská schůze, návrhy pro schválení členskou schůzí
6. Společenský večer při výstavách v září 2020
7. Příprava propozic na MČR agility bearded collií , pasení pro
bearded coliie
8. Rozhodčí na výstavy v roce 2021
9. Projednání návrhu pana Jennela na uspořádání Jubilejní výstavy
v roce 2020
10. Úpravy webových stránek

3A: Hlasování ( pro - proti – zdržel se) 6-0-0

4A: Check listy – rozdělení úkolů.
Ředitel výstavy: Ing. Broža Jan
Vedoucí kruhu: Mgr. Folget- Klímová Lenka
Zapisovatelka: Bc. Říhová Veronika
Hlasování ( pro - proti – zdržel se) 6-0-0
5A: Členská schůze proběhne 26.9.2020 po skončení SV ve
Velkém Meziříčí
Návrh projednání změny v chovatelském a zápisním řádu
Změna se týká podmínek pro zařazování bearded collií do
chovu, odstavec 1a) povinné splnění účasti na požadovaných
výstavách – 3x výstava – z nichž jedna je mezinárodní a 2
výstavy pořádané KCHBC.
Jedná se o změnu možnosti uchovnění jedince a to následovně:
výstavu mezinárodní by bylo možné nahradit další výstavou
pořádanou KCHBC.
Návrh schválení ceníku pro konání SV při WDS v Brně

Návrhy změny a ceníku budou uveřejněny před členskou schůzí
na webových stránkách KCHBC.
Hlasování ( pro- proti- zdržel se ) 5 -0- 1
6A: Plánování společenského večera, který se bude konat
26.9.2020.
Akci plánují Brožová Marie a Cimrmanová Gabriela.
Vytvoření pozvánky pro členy bude zveřejněno v
dostatečném předstihu na facebookových a webových stránkách
Klubu.
Hlasování ( pro - proti – zdržel se) 6-0-0

7A: MČR bearded collií v agility proběhne 12.9.2020 v
Jihlavě jako přidružený závod Ježkovy voči.
Přihlašování je možné přes KAČR.
Propozice závodu budou zveřejněny na webových stránkách
v srpnu 2020.
Sponzorem MČR bearded colií v agility se stalo Platinum.
Ředitelka akce: Cimrmanová Gabriela
V jednání je akce pasení pro bearded collie, byla oslovena paní
Rájová, předběžný termín 24.-25.10.2020.
Hlasování ( pro - proti – zdržel se) 5-0-1
8A: Výbor projednal návrh termínů výstav a rozhodčí pro
Klubové výstavy konané v roce 2021.
14.3.2021 I. KV se zadáváním titulu KV – Mladá Boleslav
rozhodčí Lidija Okleščen (SLO)
30.5.2021 SV Račice – rozhodčí Klaus Peter Fricke (D)
24.7.2021 II. KV bez KV – Dehtáře, rozhodčí v jednání
1.10.2021 SV při WDS – Brno, rozhodčí Linda Peirson (UK)
Návrh rozhodčích na NVP a MVP v ČR v roce 2021
CACIB :
2.4. Praha – Alexandra Grygarová
17.4. České Budějovice – Petr Řehánek
29.5. Litoměřice – Milan Krinke
26.6. Brno - Vlastislav Vojtek (SK)
28.8. Mladá Boleslav - Milan Plundra
9.10. České Budějovice -Edith Soltézs (A)
NVP:
3.7. Klatovy – Klímová Lenka
17.7.Mladá Boleslav – Iveta Nováková
4.9. Olomouc – Karel Hořák
Hlasování ( pro - proti – zdržel se) 6-0-0

9A: projednán návrh pana Ivo Jennela na uspořádání Jubilejní
výstavy v roce 2020.
V příštím roce budeme pořádat SV při WDS . Očekáváme velké
finanční náklady a proto z ekonomických důvodů Jubilejní
výstavu letos nebudeme pořádat.
Hlasování ( pro - proti – zdržel se) 5-0-1
10A: Stále probíhají úpravy na novém klubovém webu.
Na webu budou zveřejněny propozice ke vkládání fotek ,
které vypracuje webmaster.
Vaše dotazy a připomínky k webu rádi přivítáme, směřujte
je na email dmajka@seznam.cz
Hlasování ( pro – proti – zdržel se) 6-0-0
Schůze výboru byla ukončena v 19:40.
Zapsala: Marie Brožová
Ověřovatelky zápisu: Gabriela Cimrmanová
Dana Volková

