
Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne  28.11.2009 - Melikana 
 

Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Martin Valášek, Jaroslav Kouba, 

Nikola Kopečná 
Omluveni: Ivo Jenel 

 

Hosté, Bohumil Volek, Markéta Šatalíková, Dagmar Netolická 

 

Výbor se sešel v počtu 6 členů a je usnášeníschopný. 
 

Program schůze 28. 11. 2009  

 

A/ úvodní procedury 

A1 -  zahájení schůze, úvodní slovo  

A2 – rezignace jednatelky, uvítání nového člena výboru  
A3 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

A4 - případné doplnění programu schůze 

A5 -  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 7. 8. 2009  

C1 www. Stránky klubu  
C2 Anketa nominace rozhodčích 2011  

C3 Ročenka  

C4 Working testy – rozpočet, organizační zajištění 

C5 Nástin organizace výstav KCHBC konaných v roce 2010   
C6 Víkend s BC – jubilejní výstava – rozhodčí  

C7 

C8 
C9 

Seminář Pedersen – rozhodčí v ČR s aprobací na BC.   

Ţádost M. Vlasové 
Slovo hostům (pokud nějací budou) 

 

 

D/ ukončení schůze 

 

A2 - Byla předloţena rezignace Pavlíny Vazdové a novým členem výboru KCHBC se stává další 

v pořadí náhradníků vzešlých z volby členů KCHBC p. Ivo Jenel. 
Výbor navrhl na funkci jednatelky KCHBC paní Evu Čapníkovou, paní Čapníková návrh přijala. 

Hlasování Pro- 6, proti: 0, zdrţel se: 0 

 
Paní Čapníková převezme materiály jednatele od paní Vazdové po skončení schůze výboru, funkční 

náplň paní Čapníkové bude dle bodu jednatelka + všechny body spojené se jménem (viz. Výborem 

schválené funkční náplně členů výboru KCHBC) 
 

 



 Zápis provede jednatelka Eva Čapníková, ověří: Lenka Folget - Klímová, Nikola Kopečná 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0 

 
Hlasování o navrţeném programu: pro 6, proti 0, zdrţelo se 0 

Program byl schválen. 

 
Výbor projednal tyto body: 

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

a) Zápisní a chovatelský řád KCHBC včetně příloh schválený na členské schůzi byl zveřejněn na 

klubových stránkách. 
b) zveřejnění podmínek soutěţe o nové logo bylo splněno 

c) Smlouva pro nečleny KCHBC byla zveřejněna na klubových stránkách i ve Zpravodaji č. 

3/2009 
d) Návrhy na klubové stránky spolu s cenovou nabídkou p. Koníčka byly zaslány výboru panem 

Kozelkou. 

e) Ţádost o moţnost pořádání Jubilejní výstavy se zadáváním CAJC a CAC a titulu Vítěz 
jubilejní výstavy v roce 2010 byla na ČMKU předloţena a schválena. Tato výstava se koná 

den před speciální výstavou o víkendu s BC - tedy v pátek - termín 13. - 15. 8 2010 

f) knihy krytí - pí Eva Čapníková vytvořila a vytiskla, zaslala SPK. 

g) Víkend s BC v Kolesích i II. klubová výstava se velmi vydařily - Děkujeme všem 
organizátorům a všem kdo pomáhali při jejich pořádání. 

h) funkční náplně všech členů výboru byly zveřejněny na klubových stránkách. 

i) MVDr. Decker nebyl kontaktován - úkol přechází na Lenku Folget - Klímovou 
j) úkol P. Vazdové o doplnění tabulky o nové zkoušky z pasení přechází na Evu Čapníkovou. Po 

doplnění poslat ke zvěřejnění na klubové stránky. Termín do 5. 12. 2009 

 

B2 - V období mezi jednotlivými schůzemi došlo v rámci e-mailové korespondence ke shodě v těchto 
záleţitostech: 

a) KCHBC bude pořádat Working Testy ve dnech 27-28. 3. 2010 v Jihlavě, bude pozvána 1-2 

rozhodčí ze země původu plemene, organizační tým WT: LFK + JJ. Byly schváleny propozice 
vč. poplatků za tuto akci. 

b) Na základě nabídky firmy T K Proffesional klub zakoupí min. 25ks kalendářů, které věnuje 

vítězům tříd na II. KV v Praze. Zbytek bude prodán na základě internetové nabídky za 
zvýhodněnou cenu 200,--Kč. 

c) byla zaslána kondolence k náhlému úmrtí pana Pawla Szemraje, který byl klubem pozván 

k posuzování našeho plemene na MVP v Brně 

Hlasování: pro - 6, proti - 0 , zdrţeli se - 0 
 

 B3 - Návrh na změnu pracovních zkoušek pro vystavení národního šampionátu potřebného pro 

zařazení do třídy pracovní na výstavách mimo mezinárodní byla zaslána na ČMKU - pí. Čapníková 
Jednání s organizátory MVP Brno 2010 - změna rozhodčích v jednání zajistí předseda KCHBC Změna 

rozhodčího NV Klatovy - KCHBC souhlasí se změnou -BC posuzuje -  M. Vretenič MNE 

 
B4 - jednání s bankou nebyla ţádná 

 

B5 - výbor byl seznámen s korespondencí - ţádost pí. Vlasové, korespondence p. Kozelka 

___________________________________________________________________ 
 

C1 - zváţena nabídka na vytvoření klubových stránek přes prostředníka p. Kozelku a to včetně cenové  

nabídky (zpracovatel p. Koníček). Jelikoţ výbor KCHBC nemá kontakt přímo na realizátora bude 
rozhodnutí výboru  zasláno e-mailem na prostředníka p. Kozelku. Zodpovědná: Eva Čapníková 

Termín: do 10. 12. 2009 

Hlasování: pro přijmutí nabídky - 0, proti - 6, zdrţeli se - 0 

Nabídka p. Koníčka přes prostředníka p. Kozelku byla odmítnuta. 
 



Výbor zváţil nabídku na vytvoření nových stránek v redakčním systému Joomla členy KCHBC.  

(Jana Jeţková, Nikola Kopečná, Alena Kolářová) - zdarma 

Hlasování: pro přijmutí nabídky - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 
 

C2 - Výbor KCHBC vyhlašuje anketu volby rozhodčích na výstavy pořádané klubem v roce 2011 

(Klubová, speciální, II. Klubová podzimní) 
  

Za reprezentativní vzorek bude povaţována nadpoloviční většina hlasů členů. Klub má momentálně 

cca 80 členů.  

- hlasování je platné pouze z registrovaného e-mailu (popřípadě aktualizovaného), který byl nahlášen 
při přihlašování členství do KCHBC. Kaţdý hlasující můţe navrhnout jedno aţ tři jména rozhodčích. 

Výbor se bude řídit výsledky. Tyto výsledky však nejsou pro výbor KCHBC závazné. Kromě 

hlasování bude zohledňováno hledisko finanční, souhlas a moţnosti rozhodčího apod. 
 

- Tyto návrhy budou cca 1x týdně přidávány do tabulky tak, aby vznikl přehled, jaké rozhodčí by 

členská základna upřednostňovala.  
Doporučení pro hlasující: rozhodčí by měl být specialistou na naše plemeno (ideálně aktivní či 

neaktivní chovatel s dlouholetými zkušenostmi). Mezi třemi navrţenými rozhodčími doporučujeme 

navrhnout, alespoň jednu osobu ze země původu plemene, mezi navrţenými by se neměl objevit 

rozhodčí, který v nedávné době (tj. posledních 5 let) v ČR bearded collie  posuzoval. 
Návrhy zpracovává Nikola Kopečná. Uzávěrka hlasování 31. 3. 2010 

Hlasování na zveřejnění v tomto znění: pro - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 
C3 – Lenka Folget-Klímová navrhla redakční radu Ročenky v tomto sloţení:Lenka Folget - Klímová, 

Nikola Kopečná, Jana Jeţková ml. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 
C4 - Na základě předběţných přihlášek na Working testy, které se budou konat v březnu 2010 výbor 

rozhodl pozvat 2 rozhodčí a 2 anglicky mluvící stewardy, nutné k organizaci těchto testů s takovým 

počtem přihlášených psů. 
Hlasování: pro 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 

C5 – Byl projednán nástin organizace a průběhu klubových akcí roce 2010, kdy klub slaví výročí 
zaloţení – 20. let.  

 

Lenka Folget Klímová navrhla pozvat na Klubovou výstavu do Mladé Boleslavi paní Annu 

Karenovou, aby osobně předala cenu „Memoriál Milana Karena“ 
Hlasování:pro - 6, proti - 0, zdrţeli se – 0 

 

Písemné pozvání zajistí předsedkyně. 
 

Výbor pověřuje organizací „tomboly“ v sobotu 14. 8. 2010 v obědové pauze na speciální výstavě - D. 

Netolickou a Nikolu Kopečnou. Bliţší informace na příštím zasedání výboru. 
 

Výbor pověřuje organizováním „aukce“ ve večerních hodinách v sobotu po speciální výstavě dne 14. 

8. 2010. Ţádost o dary do aukce zašle předseda KCHBC dle uváţení klubům zabývajících se chovem a 

propagací bearded collií. Bliţší informace na příštím zasedání výboru. Odpovědná osoba: J. Kouba, P. 
Folget 

 

Výbor pověřuje zajištěním MR BC dne 15. 8 . 2010 - Evu Čapníkovou. 
 

Hlasování:pro - 6, proti - 0, zdrţeli se – 0 

 

 



C6 - Bohuţel zatím není dohodnuto místo na konání Víkendu s BC - termín na zajištění - 20. 12. 2009 

a s tím souvisí i rozhodnutí o rozhodčích- termín 13. - 15. 8. 2010. Zodpovědná: M. Šatalíková, L. 

Folget - Klímová 
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 

C7 - Zaslání textu semináře, který byl v Kolesích v rámci Víkendu s BC v Kolesích přednesen 
dlouholetým rozhodčím p. Pedersenem všem rozhodčím posuzujícím bearded collie v ČR včetně 

rozhodčích all round. Text bude zaslán poštou na adresy výše zmíněných v originálu i v českém 

překladu Jany Jeţkové.  Termín: 31. 12. 2010, zodpovědná: Eva Čapníková 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 
 

C8 - Byla projednána ţádost chovatelky M. Vlasové, se souhlasem majitele feny o moţnosti 

přečipování feny Britany Black Wilvarin. Bylo zjištěno, ţe čip, kterým bylo štěně ve vrhu načipováno 
se ztratil. Čtečka na celém těle ţádný čip nenašla. 

Výbor zváţil všechny okolnosti - fena byla několikrát předvedena na výstavě, včetně akcí KCHBC. 

Majitelé vlastní pouze jednu fenu a není pochyb o jejím původu a proto rozhodl, ţe majitel má 
moţnost svoji fenu opětovně načipovat. 

Hlasování: pro přečipování - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 

C9 - P. Volek navrhl, zda by klub v rámci 20 -ti letého výročí nemohl zorganizovat zvláštní akci 
s názvem: „Setkání  přátel bearded collií u příleţitosti 20 -ti letého chovu BC v ČR“. Výbor tento 

návrh přijal s tím, ţe se rozhodne po předloţení přesnějších podmínek tohoto setkání - místo, náklady, 

propozice atd. předběţný termín konání je 10.- 11. 7. 2010 - kolektiv zodpovědných: Eva Čapníková, 
Bohumil Volek … 

Termín: do příštího zasedání výboru 

Hlasování: pro konání akce - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 
Další body jednání vyplývající z diskuze výboru. 

C10 - Na klubových stránkách budou zveřejněni pouze chovní jedinci v majetku členů KCHBC.  

U členů KCHBC z jiných států je moţnost zveřejnění po zaslání všech potřebných dokumentů SPK.  
U psů / fen uchovněných v ČR je uveřejnění automatické.  

Kompletní seznam uchovněných jedinců  (1998-2009) - jejich katalogové stránky je moţné si objednat 

na CD - cena (viz. ceník KCHBC).  
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 

C12 - Výbor navrhuje zrušit soutěţ o nové logo KCHBC z důvodu nezájmu členů. Do dnešního 

zasedání hlasovalo pouze 10 členů. Uzávěrka je 30. 11. 2009. Pokud do tohoto termínu nebude 
hlasovat alespoň třetina všech členů KCHBC je soutěţ zrušena. 

Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrţeli se - 0 

 
C13 - Výbor pověřuje Nikolu Kopečnou zpracování propozicí na akce v roce 2010 ve spolupráci 

s Evou Čapníkovu ( termíny uzávěrek a změny) a Lenkou Folget Klímovou ( rozhodčí). Po kontrole a 

odsouhlasení budou tyto propozice zveřejněny na klubových stránkách. Termín: 31. 12. 2010 
Hlasování: pro - 6, proti - 0 , zdrţeli se - 0 

 

 

Příští zasedání výboru KCHBC se bude konat v únoru 2010 v místě konání Víkendu s BC. Bliţší 
informace budou zveřejněny později. 

 

D - Ukončení schůze 
 

V motorestu Melikana, dne 28. listopadu 2009, zapsala: Eva Čapníková 

Ověřila: Lenka Folget - Klímová, Nikola Kopečná 

 
Tento zápis bude zveřejněn ve Zpravodaji č. 4 / 2009 


