
Schůze výboru Beagle clubu ČR 

25.2.2012 

Melikana 

Přítomní členové výboru: 

Eva Cenková, Jana Smejkalová, Žaneta Wegielová, Barbora Budková, Zuzana Mališová, Jolana Michalcová 

  

Přítomní členové dozorčí rady: 

Jana Dražná, Taťána Letáčková 

Tajemník: 

Jaroslav Kuna 

 

Program výborové schůze: 

Rozpočet 2012 

Klubové a speciální výstavy 2013 

Nominace rozhodčích na výstavní sezónu 2013 

Zpravodaj 

Web 

Klubový šampion 

Členské poplatky 

Různé 

Program byl schválen                  6,0,0 

1.Rozpočet 2012 

předložený Jolanou Michalcovou byl po diskuzi a úpravách schválen     6,0,0 

(viz. Příloha) 

2. Klubové a speciální výstavy 2013 

26.1.2013     Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz    Praha Koloděje 

22.6.2013  ( nebo 15.6.2013) Klubová výstava                                    Zbraslav 

7.9.2013               Speciální výstava                                                            Chotěboř 

Navrhované termíny mohou být změněny po zveřejnění termínů MVP a NVP na ČMKU. 

Schváleno                                          6,0,0 

3. Nominace rozhodčích na výstavní sezonu 2013 

NVP Olomouc                                  Lenka Frnčová 

Duo CACIB Brno                              Tomas Mroczek, Věra Dvořáková 

MVP České Budějovice                               Andreas Derscheid, nebo Birgite Warneke 

NVP Ostrava                                     Barbora Budková 

MVP Praha                                        poptat se pořadatelů, zdali nemají v neděli u jiného plemene 

zahraničního rozhodčího, který by mohl v sobotu posoudit bígly 



MVP Litoměřice                              Řehánek Petr 

NVP Mladá Boleslav                      Anna Krejzková 

MVP Mladá Boleslav                     Karin Zonntag 

Výbor BC ČR pověřuje Petra Urbana – referenta pro výstavy jednáním s pořadateli výstav a s rozhodčími o 

jejich možnostech a termínech. 

Schváleno                                                         6,0,0 

4. Zpravodaj 

Obsah čísla 1/2012 

Rozpočet 2012, Seznam členů, Seznam akcí, Výsledky spec. Výstavy Všeteč, Výsledky Klubové výstavy 

Koloděje, Noví chovní jedinci, Zahraniční výsledky, Šampioni, příspěvky členů, reportáže z akcí, hodnocení 

chovu 2011 

Úprava pro tisk – Regina Rischková, placená služba pro Beagle club ČR 

Tisk – spolupracující tiskárna v Ostravě 

Rozeslání – Žaneta Wegielová 

Schváleno                                                         6,0,0 

5. Web 

Výbor schválil nového webmastera – Ivetu Holubovou a pověřil jí tímto celkovou údržbou webu, 

vkládáním všech příspěvků i  úpravami vzhledu. 

Výbor schválil vyplácení odměny pro Ivetu Holubovou za zpravování klubového webu a to paušálně dle 

dohody . 

Emailové adresy členů výboru i dozorčí rady si každý člen výboru a dozorčí rady zvolí sám a zveřejní se na 

webu i ve zpravodaji jako nové kontaktní adresy. 

Programátor – Jana Smejkalová pošle všem členům výboru název programu ve kterém se tvoří databáze 

beaglů… Budeme hledat nového programátora pro tuto spolupráci. 

Schváleno                                                         6,0,0 

6. Klubový šampion 

Po diskuzi o možnostech změny podmínek např. na základě CACů z Klubových a speciálních výstav se 

výbor dohodl, že prozatím zůstanou platit stávající podmínky. 

Schváleno                                                         6,0,0 

7. Členské poplatky 

Zvýšení členství pro zahraniční členy na 35 EUR 

Schváleno                                                         6,0,0 

Eva Cenková předložila návrh na toleranci měsíce ledna pro platbu čl. poplatků pro další kalendářní rok. 

Návrh nebyl schválen                                  2,4,0                     

8.různé 

Zvýšení poplatku na Klubové BZH na 750,- kč 

Platby za Klubové BZH dle propozic posílat přímo na adresu organizátora. 

Schváleno                                          6,0,0 

  

Cestovné členů výboru a dozorčí rady se zvyšuje na  5,- kč na kilometr. 



Schváleno                                          6,0,0 

  

Poplatky za krytí – pokud majitel krycího psa není členem Beagle clubu ČR, pak za zaplacení poplatku za 

krytí ručí majitel feny. POPLATEK ZA KRYTÍ PSEM NEČLENA ČINÍ 100,- KČ. Majitel feny si před krytím 

domluví s majitelem psa, zdali je členem klubu a nebo ne a zdali je ochoten zaplatit klubu tento poplatek. 

V opačném případě jej zaplatí majitel feny, který si tohoto psa zvolil. Poplatek musí být v tomto případě 

zaplacen do vyřízení přihlášky vrhu.  Rozhodnutí neplatí pro zahraniční krytí. 

Schváleno                                          6,0,0 

  

Podmínky získání dotace Beagle klubu na pořádání akce pro bíglíky: 

Dotace na sportovní akce ve výši 3000,- kč se přidělí takto: pořadatel dostane 2000,- na účet a 1000,- kč 

dostane v reklamních předmětech BC ČR ( jako ceny pro účastníky). 

Podmínkou získání dotace je dodat  předem na klubový web  propozice a pozvánku na akci a po akci 

reportáž a foto z akce. 

Na akci dotované Beagle clubem ČR musí pořadatel zvýhodnit startovné pro členy  Beagle clubu ČR a měl 

by také na akci Beagle klub propagovat. Pořadateli bude dodán aktuální seznam členů – na vyžádání vydá 

Jolana Michalcová. 

Schváleno                                          6,0,0 

Štěňata bez PP – chov., stanice Ketmery 

Předseda BC ČR pošle na ČMKU stížnost na chov štěňat bíglů bez PP v této chovatelské stanici. ( jinak se 

zabývající chovem jiných plemen s PP) 

Schváleno                                          6,0,0 

Aktivní šampion – návrhy změn podmínek získání titulu Aktivní šampion domluví Zuzana Mališová s 

Hankou Šejnohovou. 

Schváleno                                          6,0,0 

 


