
Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 22.6.2013 - motorest Melikana 

Přítomní: Lenka Folget Klímová, Eva Morcinek Čapníková, Jolana Dvořáčková, Alena Kratochvílová, 

Dana Volková 

Neomluveni:  Petr Kozelka 

Hosté: Zuzana Horčičková, ing. Dagmar Netolická 

 

Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášeníschopný. 
 
Program schůze 22. 6. 2013 
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 úkoly k programu schůze dne 22.6. 2013 
- Vyúčtování akcí za rok 2012 - pokladník - opět nesplněno 
- příprava členské schůze - 4.8.2013 
1. úprava ceníku KCHBC 
2. dovolba člena výboru a KRK 
3. doplnění tabulky pracovního šampiona 
4. kontrola připravenosti - SV - Jihlava,  MR BC Agiliy, Sportovní víkend v Řásné 
5. nominace rozhodčích na rok 2014 
 
A - úvodní procedury 

A1 – předsedkyně Lenka Folget Klímová zahájila zasedání výboru 

A2 – zápis z jednání dne 22. 6. 2013 provede Eva Morcinek Čapníková,  

ověří: Alena Kratochvílová, Dana Volková 

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

Eva Morcinek Čapníková do členské schůze bude zodpovědná za práci místopředsedy a jednatele, dle 

pracovní náplně obou funkcí. 

A3 - program schůze byl doplněn: 

o personální záležitosti: 

A4 - program schůze byl jednohlasně schválen 

 
 



B/ program schůze 
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru  
 
úkol - vytvoření nových propozic „ Kreslíř roku 2013“ - odpovědná Alena Kratochvílová - splněno 
 
úkol - úpravy duplicit na klubovém webu - úkol je dlouhodobý - odpovědná: Alena Kratochvílová - 
vyhledání splněno, trvá úkol s novou webmasterkou - změna stránek 
 
úkol - vyhodnocování klubových soutěží - Klubový šampion, Klubový junior šampion, Klubový veterán 
šampion a BC roku - zpracovává - Alena Kratochvílová - úkol  je dlouhodobý 
 
úkol  - zveřejnit na webu  výsledky výstav - nově se výsledky výstav posílají  na email Evy Morcinek 
Čapníkové, na webu bude nová šablona ( word , excel ) kam se mají výsledky napsat a pak teprve 
poslat. Přijímat se budo pouze výsledky zaslané v tabulce. 
 
úkol - e-shop - doplnění sortimentu - úkol pro Jolanu Dvořáčkovou  - celý sortiment na prodej byl 
vyfocen p. Kozelkou, který  přislíbil úpravu fotek použitelnou pro eshop. S tím souvisí i vytvoření 
eshopu, který by byl jako jeden z odkazů na webových stránkách klubu - úkol - nový webmaster 
 
úkol - doplnit na web anglickou verzi propozic na klubové akce - úkol trvá - anglickou verzi propozic na 
další akce v roce 2013 doplní LFK, německou verzi vytvoří  a dodá Alena Kratochvílová - termín: 
15.7.2013 
 
úkol - Ročenka 2012 -  již se finišuje a pravděpodobně bude možné ročenku rozdávat již na speciální 
výstavě v Jihlavě. 
 
úkol - MR coursing - odpovědná - Jolana Dvořáčková, je třeba ještě doladit podrobnosti, ale v zásadě je  
vše připraveno 
 
úkol - SV - Jihlava - ředitel výstavy je změněn– pro nečinnost a nekomunikaci převezme funkci ředitele 
výstavy Jolana Dvořáčková ve spolupráci s Evou Morcinek Čapníkovou 
 
úkol - II. KV - České Budějovice - ředitel výstavy – Alena Kratochvílová 
 
úkol - vytvoření nového konceptu stránek KCHBC - základ přestavby a aktualizace stránek je již hotov, 
následuje doladění a konečná úprava - odpovědná Eva Morcinek Čapníková  a Alena Kolářová - termín 
dlouhodobý úkol 
 
úkol - zajištění  tréninku pasení - 19.10. - 20.10. - Heřmanův Městec - odpovědná Jolana Dvořáčková 
 
úkol - zajištění zkoušek ZVOP - 26.10. - 28. 10. - Heřmanův Městec - odpovědná Jolana Dvořáčková 
 
úkol - příprava na členskou schůzi -  
Návrhy na změnu ceníku KCHBC 
1. z ceníku bude odstraněna položka 20,- Kč  - za knihu odchovů a krytí - odůvodnění - knihu odchovů 
dostává chovný jedinec při registraci z ČMKU 
2. z ceníku bude odstraněna položka 100,- Kč -za krycí list -  
3. v ceníku se provede úprava: platby v eurech jsou možné pouze při platbě v hotovosti, při platbě 
převodem na účet, je nutné platit v Kč - odůvodnění převodem € na Kč se sníží částka o poplatky banky 
a je tím výrazně krácena.  
 
Návrhy rozhodčích na výstavní sezonu 2014: 
České národní a mezinárodní výstavy: 

Střalková - Brno nebo Olomouc 

Václavík, Krinke, Vondrouš, Klímová , Javorčík, Havelka, Matyáš, Jančík 



II.KV - Lesley Tomlinson - Coalacre, Nina Janger - Bristregal 

KV - Robert Ballantyne - Bustroc , Linda Peirson – Kiltondale 

O speciální výstavě se nejednalo, neboť není ještě zcela jasné zda bude speciální výstava v roce 2014 

jedna nebo celkem 2 (jedna tradiční a jedna mimořádná při EV v Brně). Na výstavu při EV v Brně již 

nominace existuje  a rozhodčí ji přijal (David Anderton, UK) 

úkol: - ze změn ve výboru KHCBC vyplývá nutnost upravit směrnici KCHBC 1 / 2011 o druhou 

aktualizaci - termín po dovolbě nového člena výboru  - 20.8.2013 

 
Návrh výboru na dovolbu do výboru KCHBC: 
Kazímírová  Milada, Altová Zdenka 
 
B2 - kontrola úkolů z mezidobí  
úkol - podrobnosti ke speciální výstavě britských ovčáckých plemen - jednání stále trvá – Lenka F. 
Klímová kontakt na ČMKU – zda bude možné žádost všech zúčastněných klubů vyčlenit jednotlivě 
 
úkol - smlouva s novou webmasterkou - Po dovolené sl. Kolářové, bude smlouva předána k podpisu 
 
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) 
- nebylo jednáno 
 
B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel, předseda, 
pokladník popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl) 
- nebylo jednáno 
 
B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí - s členy klubu (seznámí jednatel 
popřípadě jiný člen výboru, pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou 
korespondencí  
- nebylo jednáno 
 
C- úkoly k řešení - viz výše  B2 - úkoly které trvají 
 
Personální změny  
Na základě stížností na práci pokladníka byl předsedkyní panu Kozelkovi telefonicky dán návrh na 
odstoupení z funkce pokladníka. Pan Kozelka souhlasil. 
 
Úkol:  Funkci pokladníka do dovolby nového člena výboru převezme předsedkyně -  pro doklady 
dojede a termín si domluví Jolana Dvořáčková 
 
D - předsedkyně Lenka Folget Klímová ukončila schůzi výboru KCHBC 
Příští zasedání výboru KCHBC se bude konat  3. 8.2013 - Jihlava - po členské schůzi KCHBC 
 
Melikana dne 22.6.2013 
 
Zápis provedla: Eva Morcinek Čapníková 
Kontrolu provedly: Alena Kratochvílová, Dana Volková 


