ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ
Datum konání: 15. 4. 2015
Místo konání: Praha, Vinohradská 28
Přítomni: Iveta Kuchařová, František Smyčka, Iveta Kantová, Pavla Macháčková, Zuzana
Outratová, Eva Pávková
Hosté: JUDr. Monika Koubová
Výbor se sešel v počtu 6 členů a je usnášeníschopný.
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 24. 1. 2015
B2 – členská schůze
B3 – odstoupení člena výboru
B4 – příprava klubové a speciální výstavy v Mladé Boleslavi
B5 – žádost o rozšíření kvalifikace rozhodčího
B6 – valná hromada ČMKU
B7 – členství v klubu
B8 – informace správce plemenné knihy
B9 – termíny akcí na rok 2016
B10 – místo Podzimní klubové výstavy
B11 – námět na novou Klubovou soutěž
B12 – podměty členů
B13 – aktualizace chovných fen
B14 – členské průkazy
B15 – korespondence z ČMKU
B16 – změna funkcí výboru
B17 – ukončení jednání
A1 – zahájení jednání
Předsedkyně Iveta Kuchařová zahájila schůzi výboru v 17:00 hod.
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Jako zapisovatel byla určena Iveta Kantová, jako ověřovatelé byly určeny Pavla Macháčková a
Eva Pávková.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6 – 0 – 0
A3 – odsouhlasení programu jednání
Program jednání výboru byl schválen.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6 – 0 – 0
B1 – Kontrola úkolů z jednání výboru 11. 9. 2014
B4. – Příprava KV a SV v Mladé Boleslavi - trvá
B6. – E-shop - trvá
B11. – Stížnost na SPK - splněno
B14. – Návrh na změnu chovatelského a výstavního řádu - trvá
B15. – Formulář pro uchovnění – splněno

B2 – Členská schůze
Tímto děkujeme JUDr. Milanu Edelmannovi, že se zhostil vypracování stanov místo JUDr. Moniky
Koubové, která stanovy nemohla z vážných rodinných důvodů připravit. Dne 15. 4. 2015 byl od
JUDr. Milana Edelmanna doručen první draft stanov klubu, tyto budou ještě JUDr. Monikou
Koubovou připomínkovány. Vzhledem k tomu, že členskou schůzi je nutno tento rok schválit
převedení našeho občanského sdružení na spolek a schválit nové stanovy, členská schůze
plánovaná na 16. 5. 2015 se z tohoto důvodu RUŠÍ!!!
Nový termín bude oznámen na klubových stránkách současně se zveřejněním návrhu stanov, ke
kterým se budou moci všichni členové vyjádřit.
Výbor KCHBC tímto ještě jednou JUDr. Milanu Edelmannovi děkuje.
B3 – Odstoupení člena výboru
Dne 25. 3. 2015 odstoupila z funkce člena výboru Ing. Martina Edelmannová s tím, že své
dosavadní závazky vyplývající z rozdělení pracovních činností pro klub KCHBC si splní. Tímto
výbor Ing. Martině Edelmannové děkuje za veškerou práci odvedenou pro klub.
Dovolba člena se bude konat na členské schůzi. Je nutno zveřejnit na stránkách klubu a vyzvat ke
kandidatuře řádné členy klubu.
B4 – Příprava Klubové a Speciální výstavy v Mladé Boleslavi
JUDr. Monika Koubová – ředitelka obou výstav sdělila, že přípravy na výstavy probíhají uspokojivě
a předala výboru CHECK list.
Viz příloha č. 1
B5 – Žádost o rozšíření kvalifikace rozhodčího
Předsedkyni klubu byla doručena žádost paní Ivety Novákové o rozšíření kvalifikace rozhodčího
pro plemeno bearded collie.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6-0-0
B6 – Valná hromada ČMKU
JUDr. Monika Koubová, která byla požádána předsedkyní klubu o účast na valné hromadě ČMKU
konané 28. 3. 2015, výbor informovala o transformaci ČMKU z občanského sdružení na občanský
spolek a podala informace o volbách. Vše k nahlédnutí na stánkách ČMKU.
B7 – Členství v klubu
U dvou členek paní Jany Akové a slečny Anety Holmanové zbývá doplatit 100,-- Kč, jinak jejich
členství zaniká. Budou vyzvány e-mailem k doplacení částky pokladní klubu, pokud nebudou
reagovat, budou vyškrtnuty ze seznamu členů a poukázaná částka bude vrácena.
Paní MVDr. Jana Pelikánová bude zařazena do seznamu dlužníků neboť ani po dvou
upozorněních nezaplatila dlužnou částku. Přílohou je e-mail odeslaný paní MVDr. Pelikánové dne
28.1.2015.
Druhé upozornění bylo telefonické od paní Zuzany Outratové.
Viz příloha č. 2
B8 – Informace SPK
Správce plemenné knihy Zuzana Outratová informovala členy výboru, že chovná stanice
CORTAGO paní Michaely Duškové nedodala ani po třech urgencích KRYCÍ LIST č. 1 (feny) a
neoznámila, že fena nezabřezla.
B9 – Termíny akcí 2016
I. Klubová výstava – 1. 5. 2016 – Mladá Boleslav
návrh rozhodčích: Felix Cosme/UK
Ruth Scott/UK
Výbor KCHBC osloví klub BOC a požádá jeho zástupce o nominaci Felixe Cosme na Mezinárodní
výstavu 30. 4. 2016 - Praha s tím, že by každý klub nesl polovinu nákladů.

Speciální výstava – 6. 8. 2016
Podzimní klubová výstava – 9. 10. 2016
Mistrovství BC v coursingu – 1. 10. 2016
Aby nedošlo k překrytí s jinými akcemi pořádanými klubem, žádá výbor aktivní účastníky agility o
zaslání nejvhodnějšího termínu jejich akcí.
Termíny ostatních akcí budou upřesněny.
B10 – Místo Podzimní klubové výstavy
Podzimní klubová výstava - 11. 10. 2015 se bude konat na výstavišti v Českých Budějovicích.
B11 – Námět na novou klubovou soutěž
Výboru klubu byl doručen 15. 4. 2016 panem Ivo Jennelem námět na novou směrnici Klubové
výstavní soutěže „Středoevropský šampion KCHBC„. Výbor panu Ivu Jennelovi děkuje za námět a
tato směrnice bude zařazena do programu na příští schůzi výboru.
Viz příloha č. 3
B12 – Podměty členů
Výbor žádá členy klubu, aby veškeré své podněty pro členskou schůzi zasílali na e-mailové adresy
členů výboru uvedené na webu klubu a nekladli otázky na sociálních sítích, na tyto nebude
výborem reagováno. Naopak veškeré podměty zaslané na e-mailové adresy budou zařazeny do
programu členské schůze a bude na ně reagováno.
B13 – Aktualizace chovných fen
Aktualizace seznamu chovných fen na webu bude prováděna jednou za tři měsíce, myšleno
vyřazení feny starších osmi let.
B14 – Členské průkazy
Výbor navrhl obnovení členských průkazů. Důvodem je, že k některým kynologickým zkouškám
musí být průkaz členství v klubu ,ale naši členové průkaz nemají.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6-0-0
úkol: Eva Pávková – předání na Klubové výstavě
B15 – Korespondence z ČMKU
Viz příloha č. 4
B16 – Změna funkcí výboru
František Smyčka požádal členy výboru o uvolnění z funkce jednatele a jako důvod uvedl vážnou
rodinnou situaci, která mu v současné době neumožňuje tuto funkci řádně a zodpovědně
vykonávat. Členové výboru jeho žádost schválili.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 5-0-1
Jako jeho nástupce byla zvolena Iveta Kantová
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 5-0-1
František Smyčka nadále zůstává členem výboru KCHBC.
B17 – Ukončení jednání
Předsedkyně Iveta Kuchařová ukončila schůzi výboru v 19.30 hod.

Následující jednání výboru: termín a místo konání budou zveřejněny na webové prezentaci klubu.
Zápis 15. 4. 2015 vyhotovila: Iveta Kantová
Zápis 15. 4. 2015 ověřily: Pavla Macháčková, Eva Pávková

