Zápis z jednání výboru Klubu chovatelů Bearded Collií, z.s.
Datum konání: 27. 11. 2016
Místo konání: Motel Velký Rybník
Přítomni: Lenka Folget Klímová, Dana Volková, Alexandra Janáčková, Pavlína Dohnalová, Zuzana
Rotová, Antonie Popželevová , Marcela Fišáková, Bohumil Volek - host
Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášení schopný
Zasedání výboru zahájila v 10:00 předsedkyně Lenka Folget Klímová
Předsedkyně přednesla program:
A1 – určení zapisovatele: Zapisovatelka: Antonie Popželevová
A2 – ověření zápisu: Ověřovatelé: Marcela Fišáková, Pavlína Dohnalová
B1 – Doplnění Výboru KCHBC po rezignaci Petry Kratochvílové Marcelou Fišákovou
B2 – změna náplní práce členů výboru
B3 – příprava Klubové výstavy v Mladé Boleslavi se zadáváním titulu „Klubový vítěz“
B4 – další akce
B5 - ročenka
B6 – různé
B7 – termíny výboru KCHBC a ČS KCHBC
A3 – odsouhlasení programu:
Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 7 – 0 – 0 hlasů. Návrh programu byl schválen

Ad B1 – Výbor KCHBC byl po rezignaci Petry Kratochvílové doplněn o Marcelu Fišákovou.
Předsedkyně poděkovala Petře Kratochvílové za její dosavadní práci. Materiály a klubová tiskárna
byly předány M. Fišákové.
Ad B2 – změna směrnice KCHBC 1/2015 – v souvislosti se změnou členů výboru došlo k úpravě
směrnice 1/2015 – Náplně práce k funkcím výboru KCBC.
Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 7 – 0 – 0 hlasů. Návrh na změnu směrnice 1/2015 – Náplně
práce k funkcím výboru KCBC byl schválen.
Ad B3 – I. Klubová výstava proběhne 30. 4. 2017 v Mladé Boleslavi, Výstaviště Krásná Louka,
ředitelka - A. Janáčková. Vedoucí kruhu – L. Folget Klímová, zapisovatelka – M. Smatanová, rozhodčí
– Kurt Nilsson (Švédsko).
Raut bude zrušen. Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 7 – 0 – 0 hlasů. Návrh na rušení rautu byl
schválen.
Ad B4 – další akce:
Výstavy KCHBC: 5. 8. 2017 – Speciální výstava KCHBC, rozhodčí M. Krinke, místo bude upřesněno
8. 10. 2017 – II. Klubová výstava KCHBC – místo bude upřesněno
Pracovní akce: Duben 2017 – Vousatý pohár - Kutná Hora
Podzim 2017 MR v pasení – místo bude upřesněno

Dále během roku 2017 proběhnou WT, MR BC v agility, dogtreking
Coursing pro rok 2017 bude zrušen. Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 7 – 0 – 0 hlasů.
Návrh na zrušení coursingu byl schválen
Ad B5 – ročenka 2016 – složení Redakční rady – návrh L. Folget Klímová, D. Volková, P. Dohnalová ,
počet výtisků 120 ks, odměna za zpracování ročenky 6000,- Kč. Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] –
7 – 0 – 0 hlasů
Návrh na složení Redakční rady ve složení L. Folget Klímová, D. Volková, P. Dohnalová, odměna pro
zpracovatele 6000,- Kč a počet kusů 120 byl schválen
Ad B6 – Různé:
1. Dana Volková zdůraznila, že se nevrací krycí listy, pak není možné aktualizovat informace o
nezabřezlých fenách. Stačilo by KL vracet e-mailem na adresu SPK. Z připomínky vzešel návrh na
členskou schůzi 2017 – nepříjde-li do 80 dnů krycí list zpět správci plemenné knihy, bude u feny
automatický status – fena nezabřezla.
2. Původní tiskárna HP LaserJet M1522n byla pro nefunkčnost vyřazena z majetku.
3. informace na klubový web – informace o sponzorech poskytuje vždy ředitel výstavy. Zveřejnit na
webu informace o placení příspěvků. Zveřejnit kontakt na nového člena výboru KCHBC.

Ad B7 - termín příštího jednání výboru a ČS
Únor nebo březen – termín bude včas upřesněn
Příští jednání členské schůze se uskuteční 5. 8. 2017 po SV – místo bude upřesněno

V 12:30 bylo jednání schůze ukončeno.
Zapsala: A. Janáčková
Ověřovatelé:
Marcela Fišáková
Pavlína Dohnalová

