
Zápis ze schůze výboru KCHBC konané 01.02.2014 

v Motorestu Velký Rybník 
 

Přítomni: D. Volková, Zd. Altová, A. Kratochvílová, A. Popželevová, J. Dvořáčková,           

M. Kazimírová, I. Kuchařová 

Hosté: B. Volek, D. Popželev, R. Kratochvílová, P. Kratochvílová, F. Smyčka, L. Klímová 

 

Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášeníschopný. 

 

Program schůze výboru 

 

 A/  Úvodní procedury 

A1 – Zahájení schůze 

  A2 – Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

  A3 – Doplnění programu 

  A4 – Odsouhlasení programu 

 

 B/ Program schůze 

  B1 – Příprava Klubové výstavy v Mladé Boleslavi 

  B2 – Ročenka 

  B3 – Kreslíř roku 

  B4 – Ostatní klubové akce 

  B5 – Příprava volební členské schůze 

  B6 – Došlá pošta (p. Pohl) 

  B7 – Diskuze 

  B8 – Závěr 

   

 
A/  Úvodní procedury 

 

 A1 – Předsedkyně Dana Volková zahájila zasedání výboru. 

 

 A2 – Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu:  

   zapisovatel -  Z. Altová 

   ověřovatelé – J. Dvořáčková, A. Kratochvílová 

 Jednomyslně schváleno. 

 

 A3 – Doplnění programu o žádosti na dodatečné přiznání bodů na klubové šampiony: 

- žádost p. Outratové  

- žádost p. Svobodové  

- žádost p. Edelmannové 

- žádost p. Popželevové 

- žádost p. Klímové 

 

  A4 – Výbor jednohlasně schválil program schůze. 

 

 

 

 

 



B/ Program schůze 

 

 B1 – Probíhá příprava Klubové výstavy v Mladé Boleslavi.  

 

  

 B2 – Ročenka – uzávěrka ročenky proběhla 31.1.2014, sl. I. Kuchařová zaslané 

materiály graficky zpracuje a zajistí tisk ročenky tak, aby ji bylo možné distribuovat na 

KV v Mladé Boleslavi. 

 

 B3 – Soutěž Kreslíř roku probíhá. 

 

 B4 – Ostatní klubové akce: 

- Speciální výstava -  rozhodčí je potvrzen. Nutno zajistit jeho dopravu po 

ČR, změna místa konání Plzeň - Křimice 

- II.KV – rozhodčí je potvrzena 

- SV při EV – zajištěno místo, rozhodčí, upoutávka 

- Doplnit – termíny working testů, tréning coursingu a pasení a ostatních 

sportovních akcí pro bearded collie 

- MR BC v agility – letos bude výjimečně pořádáno při závodech agility 

v Sezemicích 7.6.2014. MRBC se bude řídit ustanovením uvedeným v 

propozicích tohoto konkrétního závodu. Výjimka bude přednesena na 

členské schůzi ke schválení! Propozice na závody a MRBC jsou přílohou 

tohoto zápisu. 

  

 B5 – Příprava členské volební schůze. 

Volební členská schůze se bude konat 5.4.2014 v Motelu Velký rybník od 11,00hod. 

Program: 1. Zahájení 

  2. Volba mandátové a volební komise 

  3. Zpráva o činnosti klubu KCHBC za rok 2013, plán činnosti na rok 2014 

  4. Pokladní zpráva 

  5. Zpráva správce plemenné knihy 

  6. Zpráva KRK 

  7. Prezentace kandidátů do výboru a KRK, doplnění kandidátů. 

  8. Volby do výboru a KRK 

  9. Tvorba a aktualizace katalogových stránek 

  10. Diskuze 

  11. Zpráva volební komise – výsledky voleb 

  12. Závěr 

Program volební členské schůze byl jednomyslně schválen. 

 

Stávající výbor vyzývá členskou základnu ke spolupráci na spoluutváření klubu KCHBC a 

žádá kandidáty do výboru o zaslání své prezentace členům výboru (D. Volková) ke 

zveřejnění na klubových webových stránkách. Ke zveřejnění kandidátů dojde nejpozději 

čtrnáct dní před konáním volební členské schůze.  

 

- Do 5.3.2014 je nutné program členské volební schůze vyvěsit na web 

 

B6 – Došlá pošta – žádost p. Pohla o doplnění tabulky bodového hodnocení klubových 

výstavních soutěží. Výbor se zabýval žádostí p. Pohla o doplnění bodovací tabulky a 

konstatoval, že tabulka byla přepracována v roce 2011 a je dostačující. V současné době 



výbor nepředpokládá její změnu. Výbor také konstatuje, že soutěž o Klubového šampiona 

byla myšlena jako soutěž dlouhodobá.  

Dále výbor projednal žádosti o zpětné dopočítání bodů z výstavních soutěží pro tyto 

psy: 
 

Claudia Black Wilwarin - 11 bodů 

Candy Guy Anarinya - 2 body 

Bruce od Zlaté žáby - 47 bodů 

Gvalch´ca Emiel Regis - 15 bodů 

 

Uvedení psi splnili všechny požadované podmínky pro počítání bodů v jednotlivých 

sezonách. 

 

Zpětné započítání bodů ze sportovních soutěží pro tyto psy: 

 

Black Cooper Emerald – 160 bodů 

Ketty Vanilka – 160 bodů 

Kaspian Kiaora – 50 bodů 

 

Uvedení psi splnili všechny požadované podmínky pro počítání bodů v jednotlivých 

sezonách. 

 

 

Výbor žádosti po prověření schválil 

Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-1 

 

 

 B7 – Diskuze – nebyly žádné body k diskuzi 

 

 B8 – Závěr 

 

Ve 14:00 paní Dana Volková ukončila schůzi výboru. 

 

Další schůze výboru bude 5.4.2014 v Motelu Velký Rybník před členskou schůzí. 

 

 

 

V Motelu Velký Rybník 01.02.2014 

 

Zápis zapsala: Zdeňka Altová 

Zápis ověřily: Jolana Dvořáčková, Alena Kratochvílová 


