
Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 26.10.2011 – Hotel Chodov 

 

 

Přítomni: Lenka Folget-Klímová, Dana Volková, Ing. Dagmar Netolická,Jolana Dvořáčková, 

JUDr. Monika koubová 

Omluveni: Mgr. Dita Ungerová, Ivo Jennel 

Hosté: Zuzana Outratová 

 

Výbor se sešel v počtu  5 členů a je usnášeníschopný 

 

Program schůze 26.10.2011 

 

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 

B2 – kontrola úkolů z mezidobí 

B3 – seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání vedená 

jménem výboru KCHBC směrem vně klubu 

B4 – seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou 

B5 – seznámení členů výboru s ostatní korespondencí 

B6 – Ţádost o rozšíření aprobace p. Kukla 

 

C/ konkrétní body k programu schůze dne  26.6.2011 

 

C1 – akce 2012 a manaţeři jednotlivých akcí 

C2 – místo konání KV 2012 

C3 – klubové internetové stránky 

 

D/ ukončení schůze 

 

Zápis provede místopředsedkyně JUDr. Monika Koubová 

Hlasování o navrţeném programu: pro 5,proti 0, zdrţelo se 0 

Program byl schválen 

 

 

Výbor projednal tyto body: 

 

B1 – kontrola úkolů dle posledního zápisu – splněno 

B2-  kontrola  úkolů z mezidobí – splněno 

B3 – seznámení členů výboru o předání agendy jednatele – splněno 

B4 – Ing. Netolická informovala o hotovostním výběru z banky na II.Klubovou výstavu 



B5 – V místě konání schůze výboru byla předána stíţnost paní Zuzany Outratové na postup 

paní Bc. Vilemíny Kracíkové při přihlašování její feny Black Cooper Esmerald na naše 

klubové výstavy. 

- Projednání písemné nabídky spolupráce firmy ANF CZ s.r.o. na dodávky krmiva pro členy 

KCHBC za zvýhodněné ceny a dále nabídka sponzorování některé z klubových akcí 

 

Hlasování: pro 5,proti 0, zdrţel se 0  

 

B6 – projednána ţádost o rozšíření aprobace – p- Kukla 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0 

 

C1 – akce 2012 

 

21.4.2012 – trénink coursingu s moţností sloţení licenčních běhů – Jolana Dvořáčková, 

JUDr. Monika Koubová 

28.4. 2012 – Klubová výstava – JUDr. Monika Koubová 

29.4.2012 – Working testy – Jolana Dvořáčková, Lenka Folget-Klímová 

4.8.2012- Speciální výstava bearded collií .- Lenka Folget Klímová 

5.8.2012 – MR  bearded collií v agility -  Jolana Dvořáčková 

Vousatý pohár – termín bude upřesněn po dohodě se spolupořádajícími kluby – Jolana 

Dvořáčková 

Konec září 2012 – MR bearded collií v coursingu /termín bude upřesněn po dojednání 

rozhodčích/ -   Jolana Dvořáčková, JUDr.Monika Koubová 

14.10.2012 - II. Klubová výstava – Dana Volková 

 

C2 – místo konání Klubové výstavy 

Jednohlasně schválena změna místa pro konání Klubové výstavy 2012.  Kemp Velkopařezitý 

s.r.o., Řásná- moţnost ubytování v chatičkách pro všechny účastníky. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0  

 

C3 -  klubové internetové stránky – na základě vzájemné dohody z důvodu časové vytíţenosti 

webmasterky sl. Aleny Kolářové převezme správu klubových stránek Kristýna Koubová. Se 

správou klubových stránek přislíbila pomoc téţ sl. Markéta Šatalíková. Termín předání po 

seznámení se stránkami a instruktáţí nejpozději do 31.1.2012 

 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdrţel se 0 

 

Do předání stránek zůstává webmasterem sl. Alena Kolářová. Výbor klubu tímto děkuje sl. 

Janě Jeţkové a sl. Aleně Kolářové, které stránky vytvořily a sl. Aleně Kolářové děkuje za čas 

a energii, kterou věnovala správě a aktualizaci stránek. 

 

Návrhy rozhodčích – Evropská výstava: 

 

Brenda White – navrhla JUDr. Monika Koubová 

Dominic Hartus – navrhla Ing. Dagmar Netolická 

Liz Cartledge – navrhla Lenka Folget-Klímová 

Uta Cornthwhite – navrhla Dana Volková 

 



- vše prozatím v jednání, ještě nebyly klubu zaslány pokyny ČMKU k této výstavě 

 

 

Zápis provedla JUDr. Monika Koubová 

 

Praha hotel Chodov 26.10.2011 

  


