Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 7.3.2020

Místo konání: Motel Velký Rybník 7.3.2020
Přítomni: Brožová, Cimrmanová, Fišáková, Mgr. Folget –Klímová, Popželevová ,Volek,
Volková
Hosté: Cimrman
Výbor se sešel v sedmi členech a je usnášení schopný.
Zahájení schůze v 16.50 hodin Mgr. Lenkou Folget – Klímovou
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.
Zapisovatelka: M. Brožová
Ověřovatelky zápisu: G.Cimrmanová, D. Volková
Program schůze: 1: zahájení schůze
2: určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3: odsouhlasení programu
4: KV Račice
5: 30.výročí založení KCHBC
6: pořádání SV při WDS 2021 v Brně
7: webové stránky KCHBC
8: různé
3A: Hlasování ( pro- proti- zdržel se ) 7-0-0
4A: KV Račice – proběhne 24.5.2020 v Račicích u Litoměřic, rozhodčí – Linda Peirson
ředitelka akce: Mgr. Lenka Folget- Klímová
vedoucí kruhu: Mgr. Lenka Folget- Klímová
zapisovatelka: Mgr. Michaela Smatanová
check listy - rozdělení úkolů
5A: 30. výročí založení KCHBC – u příležitosti tohoto významného výročí bude oslovena
paní Anna Karenová, zakladatelka chovu bearded collií v ČR, aby na KV osobně předala
cenu Vítězi Memoriálu Milana Karena.
Členům bude předán upomínkový předmět.
Poptávku zajistí do konce března: M. Brožová
Hlasování ( pro – proti – zdržel se) 7-0-0
6A: Dle zveřejnění průběhu WDS pro FCI I proběhne ve
středu 29.9. 2021 - CACIB výstava
čtvrtek 30.9. 2021 – WDS
pátek 1.10.2021 – SV KCHBC

SV proběhne v Brně, výstaviště hala B, kruh již předběžně zamluven, rozměry kruhu
8x10m. Pro prestiž celé akce bude osloven rozhodčí ze země původu. Návrh: Kevin
Young nebo Liz Cartleidge.
Zajistí: Mgr. Lenka Folget- Klímová
Termín: konec roku 2020
Hlasování (pro-proti- zdržel se) 7-0-0
7A: webové stránky KCHBC jsou stále v rekonstrukci a budou probíhat postupné úpravy.
-

Aktualizace webu - 2x měsíčně ( k 15. v měsíci - bude zveřejněno do 17. ,
k 31.v měsíci – zveřejnění ke 2. následujícího měsíce)

-

Vyhodnocujeme obsah webu

- Rozhodnuto o částečné redukci obsahu webu a to takto:
- Všechny zápisy a směrnice podle skartačního řádu KCHBC archivujeme po dobu 5 let,
starší položky na webu nebudou přístupné. Neskartované směrnice, jsou archivovány a
na vyžádání zpřístupněny k nahlédnutí.
-V položce Chov a zdraví bude přístupný současný a předchozí rok
- Proběhne redukce v položce výstavy.
- Postupné nahrazení formulářů
Nabízíme:
- inzerci na webových stránkách pro členy Klubu zdarma, ostatním za poplatek.
- v sekci fotogalerie ( bude přejmenována na chovatelské stanice) každá CHS může
prezentovat svoji CHS – možnost vložit 20 fotek a kontakt na CHS, www.stránky
Odpovídá: M. Brožová
Termín: blíže neurčen, časově náročné
Hlasování ( pro – proti- zdržel se) 7-0-0
8A: - požadavek na možnost psaní posudku v PC, možnost online sdílet na webu.
Zjistit možnosti, nutno vyzkoušet.
Odpovídá: M. Brožová
Termín: květen 2020
- paní Jitka Reslerová se bude účastnit jedné z KV jako hospitant v rámci rozšiřování
aprobace rozhodčí exteriéru
Hlasování ( pro – proti – zdržel se) 7-0-0
Termín další schůze: termín, čas a místo budou upřesněny
Schůze byla ukončena ve 20 hodin
Zapsala: Marie Brožová
Ověřila: Gabriela Cimrmanová
Dana Volková

