ZÁPIS
Přítomni:
Dušan Pospíchal
Regina Hrstková
Ing.Jan Grünwald
Martin Plecháček
Blanka Poláčková

Z VÝBOROVÉ SCHŮZE
ze dne 13.12.2003

Ing. Jana Karhanová
Hana Frimmelová
Martina Hodková
JUDr. Martin Frimmel
Dagmar Myškiová

Program jednání:
1. Zpravodaj
2. Ukončení funkce ekonoma klubu p. Ing. Grünwalda
3. Australský ovčák
4. Akce klubu v roce 2004
5. Změny v klubových řádech
6. Inzerce
7. Příspěvky

1. Zpravodaj
1.1.
Po zprávě sl. Dagmar Myškové a tel. rohovoru p. Chaloupkové bylo výboru sděleno následující :
z důvodů nastalých změn a komplikací vyjde v průběhu měsíce ledna 2004 číslo 2/2003, které je v současné době již v
tisku.Následně vyjde informativní číslo 3/2003.
1.2.
Výbor přijal rozhodnutí, kterým pověřil p. Krejzu přípravou č. 3/2003 s tím, že pokud se jeho činnost osvědčí, bude
pověřen funkcí redaktrova klubového zpravodaje. V opačném případě bude i nadále tuto fuknci vykonávat sl. Myšková
ve spolupráci s p.Chaloupkovou.
Výbor dále přijal tato opatření:
- zpravodaj bude vycházet v maximálním počtu 32 stran
- redaktor bude trvat na dodržování termínů uzávěrek (tzn. po termínu uzávěrky již žádné příspěvky do daného
čísla nepřijme)
1.3.
Výbor se usnesl na následujících termínech uzávěrek zpravodaje:
č.1/2004
15. března 2004
č.2/2004
15. června 2004
č.3/2004
15. září
2004
č.4/2004
15. listopadu 2004
Jednotlivé variety dodají redaktorovi 2 různá fota na obálky zpravodaje, a to do termínu první uzávěrky, t.j. 15.3.2004.
1.4.
Výbor se dále usnesl na těchto závazných rubrikách zpravodaje:
- výcvik
- chov
- výstavy
- organizace
1.5.
Maximální počet výtisků jednotlivých čísel zpravodaje bude 300 ks.
1.6.
Ing. Grünwald zajistil dvě nové internetové adresy:
- KCHBO.cz
- belgický ovčák. cz

2. Ekonom zpravodaje
2.1.
Ing. Grünwald sdělil výboru své rozhodnutí o složení funkce ekonoma a zároveň výbor ujistil, že bude tuto funkci
vykonávat do doby nástupu nového ekonoma.
2.2.

Výbor zajistí uveřejnění uvolnění funkce ekonoma klubu do č. 1/2004 a na internetové stránky klubu se žádostí o
angažování se v této funkci případných zájemců.

3. Australský ovčák
Plemeno Australského ovčáka, jehož přijetí do našeho klubu bylo v době, kdy nemělo zastřešující organizaci, má v
současné době dvě organizace, a to KCHBO a ČMKU. Mezi členy výboru proběhla diskuse na téma, zda toto plemeno
i nadále ponechat v našem klubu či nikoliv, neboť by mělo být registrováno pod jednou organizací.
Ponecháno k diskusi na členské schůzi.

4. Akce klubu v roce 2004
4.1.
Členská schůze
Výbor schválil místo konání členské schůze, která se bude konat 21.2.2004 od 13.30 - 17.00 hodin
v Pardubicích – Dukelské náměstí (sídliště Dukla, O.K. bar).
Případná změna vyhrazena.
4.2.
Povahové testy a popisné přehlídky
Sezemice 3.4.2004
kontaktní adresa: Martin Plecháček, Pražská 61, 530 06 Pardubice, tel: 602 261 454
e-mail: martin.plechacek@autors.cz
Praha – Letňany 19.6.2004
kontaktní adresa: Kamila Najmanová, Nýdecká 447/16, 199 00 Praha 9-Letňany,tel: 604 339 166
Přerov 11.9.2004
kontaktní adresa: Blanka Poláčková, Velké Chvalovice 93, 289 11 Pečky, tel: 604 733 536
e-mail: polackova.b@seznam.cz
Teplice 13.11.2004
kontaktní adresa: Ing.Beata Reimannová, Čelakovského 2, 415 01 Teplice, tel: 608 179 966
e-mail: beata.reimannova@seznam.cz
4.3.
Vítání štěňátek
Žďár nad Sázavou – červen 2004 (bude upřesněno)
kontaktní adresa: Jana Horňasová, Křenkova 900, 592 31 Nové Město na Moravě,
tel: 723 808 856, 566 615 622
e-mail: jana.hornas@seznam.cz
Sadská 18.9.2004
kontaktní adresa: Blanka Poláčková, Velké Chvalovice 93, 289 11 Pečky, tel: 604 733 536
e-mail: polackova.b@seznam.cz
4.4.
Výstavy
Mladá Boleslav - 5.6.2004 Klubová výstava
Mladá Boleslav - 6.6.2004 Klubová výstava
kontaktní adresa: Blanka Poláčková, Velké Chvalovice 93, 289 11 Pečky, tel: 604 733 536
e-mail: polackova.b@seznam.cz
4.5.
Den belgického ovčáka - výcvikový den
Sezemice 12.6.2004
kontaktní adresa: Martin Plecháček, Pražská 61, 530 06 Pardubice, tel: 602 261 454
e-mail: martin.plechacek@autors.cz

5. Změny v klubových řádech
5.1.

K diskusi byl podán návrh výcvikářem klubu o možnosti udílení titulu “Klubový šampion práce”.
5.2.
Povahový test
odst. 2.5.
Jakékoliv bezdůvodné napadení osoby …….. se může trestat okamžitým vyloučením ….
5.3.
Výběrový povahový test
Pokud bude chtít člen klubu BB absolvovat VPPT , bude mu uznán povahový test klubu BB.
5.4.
Chovatelský řád
odst. 2.10.
V případě, že dojde k nechtěnému …………informovat první pracovní den po nakrytí doporučeným …….
odst.5.2.
…..podmínku jednoho zkušebního vrhu (krytí) na základě krycího listu vystaveného poradcem KCHBO.

6. Inzerce
Z důvodu zpožděného vydávání časopisu výbor navrhuje inzerentům na základě kopie složenky o zaplacení poplatku
za inzerci:
a) vrácení finanční částky
b) opakovanou inzerci v č. r. 2004

7. Příspěvky
7.1.
Členské příspěvky jednotné pro naše i zahraniční členy tj. nový člen 400,- Kč, stávající 380,- Kč.
7.2.
Krycí list
Krycí list platí bez omezení.
Vystavení krycího listu – člen KCHBO 50,- Kč + poštovné
nečlen
350,- Kč + poštovné
Vystavení krycího listu do 14 dnů – člen KCHBO 50,- + 100,- + poštovné
nečlen
350,- + 100,- + poštovné

Zápis provedla:
jednatelka klubu
Hrstková Regina

