
Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne  27.7.2011 – Hotel Chodov 
 

Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Monika Koubová, Dana Volková, Ivo Jennel, Dita 

Ungerová, Jolana Dvořáčková, Dagmar Netolická 

Omluveni: nikdo 

Hosté: Eva Pávková, Alena Kratochvílová 

 

Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášeníschopný. 

 

 

Program schůze 27.7.2011 

 

A/ úvodní procedury 

A1 - zahájení schůze, úvodní slovo  

A2 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

A3 - případné doplnění programu schůze 

A4 - odsouhlasení programu 

 

B/ program schůze 

B1  - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru a ze schůze členské 

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 schůze dne 27.7.2011 

C1 Víkend s bearded collií – Rychety – zajištění akce, stav příprav, úkoly 

C2 Příprava II. Klubové výstavy v ČB (Podzimní vítěz) – zajištění akce, rozhodčí, úkoly 

C3 Nová směrnice ČMKU pro delegování rozhodčích – postoj klubu, připomínkování 

C4 Termínový kalendář na rok 2012 + návrhy rozhodčích (LFK úkol – oslovit B. Müller) 

 

 

D/ ukončení schůze 

 

Zápis provede jednatelka Dita Ungerová 

Hlasování o navrženém programu: pro 7, proti 0, zdrželo se 0 

Program byl schválen. 

 



 

 

Výbor projednal tyto body: 

 

B1  - kontrola úkolů dle posledního zápisu 

 

- změna podpisových vzorů – HOTOVO 

- předání agendy jednatele – Dagmar Netolická a Jolana dvořáčková, termín do 

15.8.2011 (pokud k předání nedojde, vyzve předsedkyně Lenka Folget-Klímová 

bývalou jednatelku KCHBC písemně) 

- L. Folget Klímová – vyjednat s webmasterem zprovoznění klubového e-shopu  - úkol 

trvá 

- Jolana Dvořáčková – evidence a správa drobného majetku klubu – úkol trvá 

- Druhá klubová akce  - 14.10.2011České Budějovice – L. Folget Klímová osloví 

rozhodčí v pořadí Krinke, Kanás, Linda Peirson – splněno – pan Krinke přijal 

posuzování 

 

B2  - žádné přetrvávající úkoly 

 

B3  - nikdo nejednal 

 

B4  - nikdo nejdenal 

 

B5  - žádná korespondence  

 

C1  - Víkend s bearded collií – Rychety 13.-14.8.2011 

 

- projednáno technické zajištění akce 

- Překážky pro MR bearded collií v agility – část zapůjčí Zdeněk Spolek, zbytek zajistí 

Jolana Dvořáčková, doprava ve spolupráci s Zdenkou Altlovou 

- návrh na proplacení ½ cestovních nákladů paní Z. Altlové a to za odvoz části 

překážek a sponzorských darů (nutné využití přívěsu), hrazená cesta Sezemice-

Jihlava-Praha (hlasování 5 pro – 0 proti – 2 se držel) 

- projednána žádbnost Moniky Koubové o vyplacení jednorázové zálohy na ceny do 

soutěží ve výši 5000,- (hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se držel) 

- Diplomy pro MR agility  - grafický návrh zajistí Dita Ungerová 

- Kartičky Vítěz Speciální výstavy – grafický návrh Dita Ungerová 

 

 

C2  - Příprava II. Klubové výstavy v ČB (Podzimní vítěz) 

 

- výstavní výbor: ředitel akce Ivo Jennel, Dana Volková, Dagmar Netolická, Alena 

Kratochvílová 

- Ivo Jennel – upraví propozice na akci v ČJ (do neděle 31.7.2011) 

- Dita Ungerová – zpracování grafického návrhu kartiček Podzimní vítěz 

- Ostatní dle check list viz. příloha 



 

 

C3  - Směrnice ČMKU pro delegování rozhodčích (material viz příloha) 

 

- hlasování zda budeme jako klub tuto směrnici připomínkovat (2 pro – 2 proti – 3 se 

zdržel) 

 

C4  - Návrh rozhodčích na rok 2012 

(pozn. úkol Lenka Folget Klímová – oslovit Barbaru Müller na posuzování MVP v 

roce 2013, pro rok 2012 již nemá tato rozhodčí žádný volný termín) 

 

- leden 2012 NV Olomouc – Petr Řehánek – potvrdil  

- 4.2. MVP Brno – Hugh Jones – potvrdil 

- 5.2. MVP Brno Brigitte Kremser – potvrdila 

- 31.3.MVP České Budějovice – Krinke /Vondrouš 

- 14.4. NV Ostrava – Ildikó Muszlai (HU) 

- 28.4.-29.4.2012 - Rybníky u Dobříše, Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový 

vítěz 

- 5.5. MVP Praha – Kersten Scheel (DK) 

- 26.5. MVP Litoměřice – John Wauben (NL) 

- 23.6.MVP Brno – Claudio Gulliani (I) 

- 30.6. NV Klatovy – Cristian Stefanescu (RO) 

- 14.7. NV Mladá Boleslav – v jednání 

- 4.8.-5.8.2012 - Jihlava - Víkend s bearded colliemi - Speciální výstava bearded collií 

a Mistrovství republiky BC v agility 

- 25.8.MVP Mladá Boleslav – v jednání 

- 29.9. NV Brno – Leoš Jančík 

- 13.10 MVP České Budějovice – Vondrouš/Krinke 

- 14.10.2012 - Ceské Budějovice - motel Dlouhá Louka - Klubová výstava se zadávání 

titulu Podzimní vítěz 

- 3.-4.11 DUO CACIB Praha – Iuza Beradze (GEO), Naděžda Střalková 

 

D  - schůze byla ukončena 

 

 

Zápis provedla Dita Ungerová 

 

Praha hotel Chodov 27.7.2011 

 


