ZÁPIS Z E-MAILOVÉ SCHŮZE VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 18.10. - 31.12.06
Přítomni:
Simona Hurábová
Radka Horáčková
Blanka Poláčková
Hana Pisarčíková
Jana Kočová

- předsedkyně
- jednatelka
- výstavní referent
- hlavní poradce chovu
- ekonom

Na vědomí: Martin Frimmel - předseda revizní komise
1. KO Ostrava nás prosí, jestli bychom ve zpravodaji uveřejnili jejich termíny výstav - národní a
krajské, - vyjádření výboru - výstavy uveřejňuje Klub pravidelně na webových stránkách klubu.
2. Výbor bere na vědomí, že v OŘ vypustilo MV větu v čl. 1 o automatické úpravě sídla klubu v
případě změny předsedy. Jelikož je sídlo Klubu součástí stanov a tudíž o jeho změně musí
rozhodnout členská schůze.
3. Předsedkyně Klubu obdržela žádost několika chovatelů plemene holandský ovčák, konkrétně
podepsanou paní Jiřinou Svobodovou ze Žitenic, ohledně možného vstupu holanďanů do
našeho klubu. K této záležitosti se musí vyjádřit Členská schůze - bude projednáno v bodu
různé.
4. Zpravodaj – Klub odstoupil z úsporných důvodů od tiskárny Zera. Podklady pro zpravodaj
připravuje výbor, zpracování zatím provádí Simona Hurábová.
5. Výbor požádá revizní komisi o revizi účetnictví za rok 2006
6. Výbor schválil proplacení kombinéz pro Josefa Pejšu a Františka Zimka (2*1800,-).
7. O pořádání MS BO v roce 2009 v Čechách bude definitivně rozhodnuto na zasedání FMBB
v květnu 2007 ve Francii při MS BO. Na organizaci MS se budou podílet oba kluby - CMC IPO a Mondioring a KCHBO - Agility a Světová výstava
8. Výbor obdržel žádosti na dotace za rok 2006 od účastníků MS BO v Agility – Jitka Novotná,
Martina Klimešová, Monika Prokopová, Simona Hurábová a Marcela Čápková
9. Výbor schválil termíny klubových akcí na rok 2007
10. Výbor dává návrh na změnu v PT – použití v průběhu PT navinovacího vodítka (Flexi)
11. Výbor dává návrh na změnu při vydávání KL a to, že poradce chovu navrhuje chovateli
vhodné krycí psi pouze na žádost chovatele a po vzájemné dohodě mezi poradcem chovu
příslušné variety a chovatelem. Toto platí mimo pokusného vrhu.
12. Výbor navrhl změnu KL – na zadní straně KL budou vytištěny podmínky chovu.
13. Výbor schválil návrh na změnu v závodě poslušnosti - rozšíření na dvě kategorie. Druhá
kategorie upravená zkouška ZPU1 – obsah zkoušky je uveden v příloze zpravodaje stejně
jako přihláška a propozice na závody při KV a SV v Mladé Boleslavi.

Zapsala: Simona Hurábová

