ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ
datum konání: 24.1.2015
místo konání: Motel Velký Rybník
Přítomni: Iveta Kuchařová,František Smyčka, Martina Edelmannová, Iveta Kantová,
Pavla Macháčková, Zuzana Outratová, Eva Pávková
Hosté: Lenka Folget-Klímová, Eva Morcinek-Čapníková
Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášení schopný.
Program jednání:
A/ Úvodní procedury
A1 – zahájení jednání
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
A3 – odsouhlasení programu jednání
B/ Vlastní program jednání
B1 – kontrola plnění úkolů z jednání výboru 11.9.2014
B2 – rozhodčí pro klubové výstavy
B3 – MR v pasení
B4 – příprava klubové a speciální výstavy v Mladé Boleslavi
B5 – seznam členů KCHBC
B6 – E-shop
B7 – Kreslíř roku
B8 – Ročenka
B9 – nabídka MVDr.Růžicové
B10 – ředitelé akcí pro r.2015
B11 – stížnost na SPK
B12 – stav financí KCHBC
B13 – zpětné uznání bodů-Pracovní šampion
B14 – návrh na změnu Chovatelského a Zápisního řádu
B15 – formuláře uchovnění
B16 – Výstavní řád
B17 – zpráva z chovu
B18 – nařízení ČMKU
B19 – poplatky MR-coursing a working testy
B20 – diskuse a náměty
B21 – ukončení jednání

A1 – zahájení jednání
předsedkyně Iveta Kuchařová zahájila schůzi výboru v 11hod.
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Jako zapisovatel byla určena Iveta Kantová, jako ověřovatelé byly určeny Pavla
Macháčková a Zuzana Outratová
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 7 – 0 – 0
A3 – odsouhlasení programu jednání
Program jednání výboru byl schválen.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 7 – 0 – 0

B1 – Kontrola úkolů z jednání výboru 11.9.2014
B1.1. – CHECK list MSV BC v Brně -splněno
B1.2. – Směrnice výboru -trvá
B1.3. – Směrnice o ročenkách-trvá
B1.4. – Kontrola zápisů z minulých výborů -trvá
B1.5. – Výstavní řád -splněno
B1.6. – vložení titulu BOS do výstavního řádu – splněno
B2 – Rozhodčí pro klubové výstavy
výboru byl předložen návrh na hlasování o rozhodčích na klubové výstavy. Návrh v
tomto znění -vybraly by se na určitou výstavu např. 4 rozhodčí a ten který by získal od
členů nejvyšší počet hlasů by byl na výstavu pozván.
hlasování (pro-proti-zdržel se) 0-6-1
B3 – MR v pasení
Našemu klubu přišla nabídka zúčastnit se
Mistrovství FCI Tradičních plemen se zadáváním titulu CACT
rozhodčí ing. Petra Čapková
místo konání - Dajavera-Heřmanův Městec 24.-25.10.2015
generální sponzor - Fitmin
akci budou provázet tyto zkoušky: ZVOP, HWT, IHT 1 - 3 vše bude vypsáno pro tradiční
plemena psů
klub jednorázově zaplatí 3.000Kč, který je příspěvkem na organizaci akce, rozhodčího a
pomocníky
hlasování (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
B4 – Příprava Klubové a Speciální výstavy v Mladé Boleslavi
Dle informací od Moniky Koubové je zajištěno místo,personál,ceny, servis pro rozhodčí.
Uzávěrky : I - 11.4.2015
II – 25.4.2015
CHEK list bude zpracován
B5 – Seznam členů
stav členů k 24.1.2015 - 76 členů z toho 2 nový členové seznam bude uveřejněn na
webu klubu do 31.1.2015 .
Dát upozornění na web o termínu platby členských příspěvků.
B6 – E-shop
nafocení klubových propagačních předmětů -úkol František Smyčka
nákup knížek Bearded Collie -autor Pavlína Vazdová do klubového E-shopu
hlasování (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
B7 - Kreslíř roku
probíhá; na webu KCHBC je upozornění a instrukce jak hlasovat
B8 - Ročenka
probíhá práce na ročence 2014
byly určena redakční rada ročenky ve složení: Iveta Kuchařová, Pavla Macháčková,
Zuzana Outratová a Martina Edelmannová

B9 – Nabídka MVDr.Růžicové
výboru byla MVDr Magdalenou Růžicovou nabídnuta ukázka '' Dornovy metody „
Po dohodě s MVDr Růžicovou bude metoda předvedena na I Klubové výstavě v Mladé
Boleslavi po skončení posuzování v trvání cca 30 minut. Info o této akci bude vyvěšeno
na klubovém webu
hlasování (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
B10 – Ředitelé akcí
viz. Příloha č.1
B11 – Stížnost na SPK-Zuzanu Outratovou (dále jen SPK)
výboru klubu byla doručena stížnost p.Lenkou Pohančanikovou na SPK
viz příloha (dopis p.Pohančanikové)
Vyjádření p.Outratové
1-krycí list psa přišel normální poštou ( ne doporučeně).Na ČMKU bylo SPK vše
odesláno v termínu. Je potvrzeno p.Truksovou z ČMKU.
2- kontrola vrhu na klubovém webu-podklady p. Pohančanikové byly zaslány pozdě
webmasterovi. Jednatel p.Pohančanikové odpoví a zároveň se omluví.
Na podklady o kontrole vrhu od p.Volkové nebyl datum kontroly vrhu -z tohoto důvodu
nebylo dáno na klubový web.
B12 – Finance
viz. Příloha č.2
B13– Zpětné uznání bodů -Pracovní šampion
výboru došli 3 žádosti pro dodatečné schválení bodů na Pracovního šampiona:
p.Jitka Hančovská - pes Náčelník od Emy Destinové - 60bodů z r.2013
hlasování (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
p.Markéta Trojanová-pes Dyffrin Mawr Cahir Emiel Regis – 60bodů z r.2013
hlasování (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
MVDr.Magdaléna Růžicová – fena Dol Blathanna Emiel Regis – 60 bodů z r.2013
hlasování (pro-proti-zdržel se) 7-0-0
MVDr.Magdaléna Růžicová – fena Dol Blathanna Emiel Regis – 15bodů z r.2011
hlasování (pro-proti-zdržel se) 1-6-0
Dodatečně bylo zjištěno, že MVDr Růžicová za rok 2011 a 2013 body do sportovní
soutěže zaslala a tudíž je její žádost bezpředmětná.
B14 – Návrh na změnu Chovatelského a Zápisního řádu
návrh změn bude předložen na členské schůzi
B15 – Formulář pro uchovnění
jelikož se zaměňují podklady pro uchovnění s podklady pro katalogové stránky bude
na webu KCHBC umístěn formulář s názvem „ DOKLADY POTŘEBNÉ PRO UCHOVNĚNÍ''
a formulář s názvem „ DOKLADY PRO KATALOGOVÉ STRÁNKY“
B16 – Výstavní řád
viz. Příloha č.3

B17 – Zpráva z chovu
v roce 2014:
11 fen nakryto
3 narozené vrhy-z toho 1 vrh krytí v r.2013
5 fen bude rodit
4 feny nezabřezly
16 uchovněných jedinců
B18 – Nařízení ČMKU
dle nařízení ČMKU se musí uhynulá zvířata hlásit SPK a ČMKU.
B19 – Poplatky MR-coursing a working testy
Coursing:
ZÁVOD - člen KCHBC 400Kč/první pes // 350Kč každý další pes
nečlen KCHBC 450Kč/první pes //400Kč každý další pes
HRY -

200Kč – všichni

LICENCE- 300Kč/2 licenční běhy
Working testy:
250Kč za test
B20 – Diskuse a náměty
výboru byly vzneseny dotazy:
1. ohledně poplatku na Klubovou a Speciální výstavu 16.5. a 17.5.2015-ceny jsou podle typu
výstavy a ceníku výstavních poplatků .
2. bude opět GALERIE ÚČASTNÍKŮ v katalogu? Ano fotografie v elektronické podobě (v
dostatečné velikosti a kvalitě) a platby se přijímají pouze do první uzávěrky včetně, zahraniční
účastníci mohou platit na místě. Velikost ½ A5 za 100/150 Kč pro člena/nečlena KCHBC za 1
fotografii, každý přihlášený pes může mít v galerii pouze 1 fotografii
3.Termín a místo konání členské schůze: termín 16.5.2015 Mladá Boleslav -po ukončení
Klubové výstavy (čas bude upřesněn).
4.členský poplatek zahraniční člen-při platbě na účet (v cizí měně) si banka účtuje poplatek za
převod měny (100Kč),tento poplatek hradí klub-návrh platba na účet pouze v Kč, platby v
hotovosti možnost platby v EURECH-musí odsouhlasit členská schůze.
B21 – Ukončení jednání
předsedkyně Iveta Kuchařová ukončila schůzi výboru v 17hod.
Následující jednání výboru: termín a místo konání budou zveřejněny na webové prezentaci
klubu
Zápis 24.1.2015 vyhotovila: Iveta Kantová
Zápis 24.1.2015 ověřily: Pavla Macháčková,Zuzana Outratová

