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Zápis z jednání výboru Klubu chovatelů Bearded Collií, z.s. 

Datum konání: 12.6.2016 

Místo konání: Motel Velký Rybník 

Přítomni: Lenka Folget Klímová, Dana Volková, Petra Kratochvílová, Pavlína Dohnalová, Antonie 

    Popželevová 

Omluveni: Alexandra Janáčková, Zuzana Rotová 

Hosté: Bohumil Volek 

Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášení schopný 

Zasedání výboru zahájila v 10:00 předsedkyně Lenka Folget Klímová 

Předsedkyně přednesla program: 

A1 – určení zapisovatele: 

Zapisovatelka: Antonie Popželevová 

A2 – ověření zápisu: 

Ověřovatel zápisu: Petra Kratochvílová, Pavlína Dohnalová 

B1 – příprava coursingu  v září 2016 

B2 – příprava speciální výstavy a Working testů  

B3 – informace o přednášce – „Genetické vyšetření“ 

B4 – nominace rozhodčích na výstavy roku 2017 

B5 – různé 

A3 – odsouhlasení programu: 

Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 5 – 0 – 0 hlasů – návrh programu byl přijat 

Ad B1 – Termín MR KCHBC v coursingu bude z organizačních důvodů změněn na sobotu 24. 9.  2016 - 

podrobnosti související s formou závodu budou uvedeny v propozicích akce. 

Pro jednání členské schůze v roce 2017 je navržen k projednání bod: Rozhodnutí o mistrech (vítězích) 

v pracovních závodech, jako je coursing, pasení, agility : Aby se mistrem nebo vítězem těchto soutěží 

mohlo stát pouze zvíře v majetku člena KCHBC. V případě, že vítězné zvíře není v majetku člena, může 

se majitel tohoto zvířete na místě stát členem KCHBC, nebo mistrovský titul postoupí na další místo 

v pořadí tak, aby byl majitel členem KCHBC. 
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Ad B2 – příprava Speciální výstavy a Working testů 

Ceny od sponzora ANF vyzvedne v Praze Lenka Folget Klímová 

Ubytování v prostoru areálu kynologického cvičiště bude zajišťovat již od pátku Jolana Dvořáčková, 

zajistí i provoz bufetu v jídelně cvičiště. Raut nebude při výstavě připraven, občerstvení účastníků 

bude umožněno v bufetu cvičiště. 

Posudky, diplomy, katalog – zajistí Petra Kratochvílová 

Ceny pro vítěze – Pavlína Dohnalová 

Oznámení na obecním úřadě a veterinární správě – Antonie Popželevová 

Working testy – diplomy na odpovídajících barevných papírech zajistí Pavlína Dohnalová, funkci 

stewarda WT bude vykonávat Lenka Folget Klímová 

Ad B3: zástupce firmy Vemodia, a.s., přednese po skončení výstavy pro účastníky zajímavou 

přednášku o geneticky podmíněných chorobách a možnostech jejich včasné diagnostiky 

prostřednictvím laboratorních vyšetření s možností jejich předcházení. Přednášku zajistí Lenka Folget 

Klímová. 

Ad B4: Nominace rozhodčích pro rok 2017: 

Hanácká výstava Brno 7.1.2017  -   – již uzavřeno 

Duo CACIB Brno 4.2. – 5.2.2017 – již uzavřeno 

Národní výstava Ostrava 8.4.2017 – Petr Řehánek 

Mezinárodní výstava České Budějovice 22.4.2017 – František Šimek 

Mezinárodní výstava Praha 29.4.2017 – Lenka Folget Klímová 

Klubová výstava KCHBC s titulem Klubový vítěz 30.4.2017 – Kurt Nilsson (Švédsko) 

Mezinárodní výstava Litoměřice 20.5.2017 – Leoš Jančík 

Intercanis Brno – 24.6.2017 – Tibor Havelka 

Národní výstava Klatovy 1.7.2017 – Karel Hořák 

Národní výstava Mladá Boleslav 15.7.2017 – Petra Márová 

Speciální výstava KCHBC – 5.8.2017 – Milan Krinke, místo je v jednání 

Interdog Bohemia Mladá Boleslav 12.8.2017 – Ladislav Kukla 

Moravskoslezská národní výstava Brno 23.9.2017 – Naděžda Střalková 

Mezinárodní výstava České Budějovice 7.10.2017 – Rolf Blessing 

II. Klubová výstava KCHBC – titul Podzimní vítěz, 8.10.2017 camp Křivonoska – Regina Blessing 
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Duo CACIB Praha 4.11.2017 – Otakar Vondrouš 

Duo CACIB Praha 5.11.2017 – Andraš Polgar 

Ad B 5  - Různé: 

Inzerce v Ročence 2015 – Petra Kratochvílová navrhuje poskytnout 100 Kč slevu na inzerci v příští ročence 

pro ty inzerenty, jejichž inzerát na dvoustranu byl otištěn chybně na jednom listu. Jedná se o 5 inzerentů. 

Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 5 – 0 – 0 hlasů  

Návrh byl přijat 

Projednání žádosti na prodloužení chovnosti feny Shinuba´s Oceanic Goddess, narozena 23.5.2008, 

majitel Dana Volková – bylo předloženo veterinární vyšetření feny, s uvedením jejího dobrého 

zdravotního stavu. 

Hlasování : [Pro – proti – zdržel se ] – 4 – 0 – 1 hlasů  

Prodloužení chovnosti bylo odsouhlaseno 

Ve 13:30 bylo jednání schůze ukončeno. 

 

Zapsala: Antonie Popželevová  ……………………………………………… 

 

Ověřovatel: Petra Kratochvílová  …………………………………………... 

 

         Pavlína Dohnalová    ……………………………………………   

 

 

 

 


