
 

 

Zápis ze sch ůze výboru KCHBC ze dne 18.1.2012 Hotel Chodov  
 
Přítomni: Lenka Folget Klímová, JUDr. Monika Koubová, Ivo Jennel, Ing. Dagmar 
Netolická, Dana Volková, Jolana Dvořáčková, Mgr. Dita Ungerová 
Hosté: Markéta Šatalíková, Bohumil Volek, Alena Kratochvílová 
Členky revizní komise: Eva Pávková, Alena Kolářová, Lucie Náplavová 
 
Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášeníschopný. 
 
 
Program sch ůze 18.1.2012 
 
A/ úvodní procedury 
A1 - zahájení schůze, úvodní slovo  
A2 - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
A3 - případné doplnění programu schůze 
A4 - odsouhlasení programu 
 
B/ program sch ůze 
B1 -  kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru  
B2 - kontrola úkolů z mezidobí  
B3 - seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání 
vedená  
jménem KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popřípadě SPK či 
jiný člen  
výboru pokud taková jednání vedl 
B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel, 
předseda, pokladník popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl) 
B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí  - s členy klubu (seznámí 
jednatel, popřípadě  jiný člen výboru pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní 
klubovou korespondencí  
 
C/ konkrétní body k programu sch ůze dne 18.1.2012 
Delegace rozhodčích 
Pracovní úkoly členů výboru 
 
D/ ukon čení sch ůze 
 
 
A1)  Předsedkyně zahájila schůzi výboru KCHBC  
A4)  program odsouhlasen 
 
B1) Kontrola úkolů: 

• Převzetí klubových stránek proběhlo. Nový webmaster Kristýna 
Koubová, e-mailový kontakt stále platí původní. 

• Za plně funkční katalogové stránky BD odpovídá Dita Ungerova (termín 
splnění 31.3.2012) 

 
C1) Členské příspěvky na rok 2012 – kontrola seznamu členů. 
 



 

 

C2) Klubová výstava Telč (Řásná u Telče)  
• check list (úkolovník) – hotovo 
• Propozice + přihláška – vytvoří I. Jennel (do 21.1.), zašle ke korektuře výboru 
• Propozice na working testy – vytvoří L. Folget Klímová – do 30.1.2012 

 
C3) AJ www stránky, obnovená akce Kreslíř roku 

• Vytvoření e-shopu – úkol trvá – nově pověřena K. Koubová (webmaster). Za 
výbor zodpovídá Lenka Folget Klímová, podklady a foto do e-shopu dodá J. 
Dvořáčková. 

• Výstavba AJ verze klubových stránek (1. etapa. Klubové akce, členství, 2. 
etapa Klubové šampionáty (za zpracování odpovídá Ungerová, Folget 
Klímová, Jennel – termín do 30.4.2012) 

• Kreslíř roku – obnovení akce (Hlasování 7 pro -0-0) patron akce Ivo Jennel, 
podklady připraví do 31.3.2012  

 
C4) Coursing víkend  

• Propozice hotovo, výborem odsouhlaseno, zveřejněny budou na www 
stránkách 29.1.2012 

 
C5) Mistrovství republiky Bearded collií v coursingu – zjistit podmínky pro pořádání 

M. Koubová 
• Příští výbor rozhodne, zda půjde o oficiální nebo neoficiální mistrovství 

 
C6) EVP 2014 – nominace rozhodčích: Brenda White (GB), náhradník Frank Kane  

• NVP při EVP: nominace rozhodčího Milan Krinke 
 
C7) Návrhy rozhodčích pro rok 2013 (návrhy koho oslovit):  

Barbara Müller 
Elizabeth Cartledge  
Miroslav Václavík 
Robert Kanás 
Heiko Wagner 
Naděžda Střalková 
John Wauben 
Petra Márová 
Milan Krinke 
Otakar Vondrouš 

 
C8) Termíny + místo konání – návrhy pro klubové akce na rok 2013 

• II. Klub výstava – při MVP České Budějovice 
• Speciální výstava +MR agility – místo Jihlava, termín – začátek srpna, bude 

upřesněn 
• Hlavní klubová výstava – místo bude upřesněno – termín při MVP Praha 
• Místa konání ke zvážení: Ml Boleslav – podmínky zjistí Dana Volková, Sloup – 

podmínky zjistí D. Ungerova na základě podkladů od M. Šatalíkové, 
Hofmannův dvůr – podmínky zjistí D. Ungerova (zjistí i v případě, že bude 
volný termín v Ml. Boleslavi) 



 

 

• Hlasování o preferenci místa konání Klubové výstavy: Mladá Boleslav (6 pro – 
1 proti – 0 se zdržel), pokud tedy bude termín volný, výbor odhlasoval konání 
výstavy v Ml Boleslavi 

• Poznámka: určen zvláštní pokladník klubových akcí: výstavy D. Ungerova, 
sportovní akce J. Dvořáčková 

• Vyúčtování II. Klubové výstavy v Českých Budějovicích 2011 – termín dodání 
22.1.2012 – pokladník zašle výboru a po schválení webmasterovi. 

 
 

D) Ukončení schůze 
 
Zápis provedl: Dita Ungerová 
Praha Hotel Chodov – 18.1.2012 
 


