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Zápis z členské schůze konané 5. října 2019 na Konopišti 
 

Na začátek schůze v 10.00 se sešlo 19 členů klubu. 

Schůze byla z důvodu nízké účasti prohlášena za neusnášeníschopnou. Byla proto svolána náhradní 

členská schůze na 5. října 2019 od 11.00 na totéž místo. Oznámení o konání náhradní členské schůze bylo 

obratem vyvěšeno na webových stránkách BC ČR. 

 

1) Byl představen jednací řád. Jednací řád byl schválen hlasy 19/0/0. 

2) O post předsedajícího schůze se přihlásila Eva Cenková. Členská schůze ji zvolila hlasy 18/0/1. 

3) Do mandátové komise se přihlásili Alice Čančíková, Jaromír Sedlák a David Kusala. Mandátová 

komise byla zvolena hlasy 18/0/1. 

4) Do volební komise se přihlásili Juan Zamora, Jana Smejkalová a Žaneta Wegielová. Volební 

komise byla zvolena hlasy 19/0/0. 

5) Do návrhové komise pro přípravu usnesení se přihlásili Zuzana Schejbalová, Marcel Stejskal a 

Václav Šícha. Tato komise byla zvolena hlasy 18/0/1. 

6) Jako zapisovatel se přihlásili Karolína Zamora a Jiří Smejkal. Karolína Zamora získala hlasy 9/0/10, 

Jiří Smejkal získal hlasy 8/0/11. Zapisovatelem se stala Karolína Zamora. 

7) Byl představen volební řád. Volební řád byl schválen hlasy 19/0/0. 

8) Byl představen program členské schůze. 

A) shrnutí činnosti klubu od poslední členské schůze 17. 11. 2018, včetně prezentace 

bilance hospodaření klubu, 

B) představení nového webu, případně alespoň jeho funkcionalit, 

C) hlasování o návrzích na změnu stanov a závazných vnitřních předpisů Beagle Clubu ČR 

navržených výborem a členy klubu, 

D) volba členů dozorčí rady, 

E) volná diskuse. 

Karolína Zamora navrhla, aby volba dozorčí rady proběhla před hlasováním o podnětech. Návrh byl 

přijat a schválen hlasy 19/0/0. 

9) Bylo představeno shrnutí činnosti klubu. 

10) Bylo představeno hospodaření klubu za roky 2018 a 2019. 

11) Byla představena účetní závěrka 2017 a schválena hlasy 18/0/1. 

12) Kvůli technickému problému byla navržena změna programu, a to aby volba do dozorčí rady byla 

předsunuta před představení funkcionalit nového webu. Změna programu byla přijata 19/0/0. 

13) Kandidáti do dozorčí rady byly vyzváni, aby se představili. Následovalo tajné hlasování. Volební 

komise se sešla, aby spočítala hlasy. Sešlo se 19 platných volebních lístků. Do dozorčí rady byli 

zvoleni David Kusala (19 hlasů), Marcel Stejskal (15 hlasů) a Zuzana Schejbalová (9 hlasů). Do 

dozorčí rady nebyl zvolen Václav Šícha (8 hlasů). 

14) Karolínou Zamorou byly představeny funkcionality nové webové platformy. Ke smlouvě a 

technickým specifikacím se následně vyjádřil Marcel Stejskal a Jiří Smejkal, kteří měli možnost 

prostudovat připravovanou smlouvu, dále Schejbalová a Sedlák k části návrhů technického řešení a 

Cenková a Smejkalová k historii předchozích řešení a negativním zkušenostem s nimi. Probíhala 

diskuse, při níž se vyprofilovaly dvě klíčové výhrady k aktuálně připravovanému řešení: 

a) Ačkoli produkt zhotovitele představuje funkce, které nabízí i jiné redakční systémy, nemáme 

žádnou konkurenční nabídku pro porovnání výhod a nevýhod nabízeného řešení a nemáme 

srovnání cen. Nevíme tedy, zda by jiné řešení bylo levnější či dražší nebo zda by případnou vyšší 

cenu vyvážilo know-how jeho tvůrce. 

b) Jedná se o proprietární web, což na jednu stranu znamená řadu nadstandardních individuálních 

vylepšení, ale současně nemáme záruku, že v případě, že zhotovitel nebude moci aplikaci dále 

spravovat a rozvíjet, najde se odborník, který dokáže web převzít a v odpovídající kvalitě 

provozovat jeho podporu. 

Převedení webhostingu k jinému provozovateli v případě potřeby není problém. 
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Navrhuje se sestavit pracovní skupinu, nechat si vypracovat konkurenční nabídky a dohodnout se 

na přijatelném harmonogramu, který neprodlouží tvorbu nového webu na několik dalších let. 

15) Členská schůze navrhla, aby k dotažení projektu nového webu byla pověřena pracovní skupina, 

která bude schopná posoudit řešení po stránce kynologické, chovatelské, právní i technologické a 

eliminovat nebo aspoň únosně snížit rizika. Do pracovní skupiny se přihlásili Karolína Zamora, Alice 

Čančíková, Zuzana Schejbalová, Marcel Stejskal a Jiří Smejkal. Složení pracovní skupiny členská 

schůze schválila hlasy 18/0/1. Konkrétní úkoly a termíny jejich plnění zadá pracovní skupině výbor 

BC. Návrh byl přijat hlasy 18/0/1. 

16) Následovalo projednávání a hlasování o návrzích, které došly předsedkyni klubu do 5. září 2019 ze 

strany členské základny. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ KE STANOVÁM 

 

Návrh č. 1 bod o/ 

 

V Článku 3, Činnost klubu a jeho cíle 

Doplnit o/ finanční pomoc bíglům v nouzi, dary spolkům a útulkům 

 

Návrh byl přijat hlasy 18/0/1. 

 

Návrh č. 1 bod 3/ 

 

V Článku 3, Činnost klubu a jeho cíle 

Vyhodit bod 3/ Klub nevyvíjí podnikatelskou činnost. 

 

Návrh byl přijat hlasy 14/0/5. 

 

Návrh č. 2 bod 4/ 

 

V článku 5, Vznik a zánik členství 

 

Členství vzniká podáním přihlášky, zaplacením zápisného a členského příspěvku na daný kalendářní rok. 

Členství vzniká zpětně, ke dni podání přihlášky. Pokud není zápisné a členský příspěvek zaplacen do 

jednoho měsíce od podání přihlášky, členství nevznikne. Výbor může odmítnout člena klubu do čtrnácti dnů 

od splnění poslední podmínky pro vznik členství. 

 

Navrhuji zrušit slovo zápisné, zápisného 

Navrhuji zaměnit za: Členství vzniká ke dni zaplacení členského poplatku. 

 

Nové navrhované znění tohoto bodu: Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku 

na daný kalendářní rok. Členství vzniká zpětně, ke dni zaplacení členského příspěvku. Pokud není členský 

příspěvek zaplacen do jednoho měsíce od podání přihlášky, členství nevznikne. Výbor může odmítnout 

člena klubu do čtrnácti dnů od splnění poslední podmínky pro vznik členství. 

 

Po diskusi byl tento návrh navrhovatelem stažen. Navrhovatel podal protinávrh, aby tento bod stanov zněl: 

Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok. Členství 

vzniká zpětně, ke dni zaplacení členského příspěvku, přičemž za datum zaplacení se považuje datum 

připsání peněz na účet klubu nebo datum, kdy byl členský příspěvek uhrazen v hotovosti do pokladny. 

Pokud není členský příspěvek zaplacen do jednoho měsíce od podání přihlášky, členství nevznikne. Výbor 

může odmítnout člena klubu do čtrnácti dnů od splnění poslední podmínky pro vznik členství. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 19/0/0. 

 

Návrh č. 2 bod 5/ 

 

Výši a splatnost zápisného a členského příspěvku určuje Členská schůze. Příspěvek je vždy splatný 

nejpozději do 31.12. kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, za který se příspěvek platí. V 

případě prodlení se zaplacením příspěvku je Člen povinen uhradit znovu zápisné a členský příspěvek, 

pokud trvá na prodloužení členství v klubu, jinak členství zaniká. Termín splatnosti příspěvku se nevztahuje 

na zahraniční členy klubu. 

 

Navrhuji červeně vyznačené zrušit a doplnit slovo členského. 
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Nové znění tohoto bodu: Výši a splatnost členského příspěvku určuje Členská schůze 

 

Návrh byl přijat hlasy 19/0/0. 

 

Návrh č. 3 

 

Článek 7, Práva a povinnosti Členů 

Bod 8/ 

Členové jsou povinni oznámit výboru do 15 dnů závažné změny související s členstvím (zejm. změnu 

doručovací adresy člena, změny v držbě chovného jedince, apod.) 

 

Navrhuji nahradit do 30 dnů a změny v držbě chovného jedince zrušit. 

 

Návrh byl přijat hlasy 15/2/2. 

 

Návrh č. 4 

 

Článek 11, Způsob svolávání členské schůze 

Bod 5 

Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak 

méně než 7 dní před oznámeným datem zasedání, klub nahradí účelně vynaložené náklady členům, kteří 

se na zasedání dostavili podle pozvánky a požádali o poskytnutí náhrady ve lhůtě 10 dnů ode dne, kterého 

se mělo zasedání konat, pro vyloučení pochybností klub není povinen uhradit takové náklady v případě 

náhradního zasedání členské schůze podle odstavce 8 níže. Výše náhrady se určí podle předpisů o 

cestovních náhradách. 

 

Navrhuji červený text vyřadit, protože žádný odstavec 8 níže neexistuje. 

 

Návrh byl přijat hlasy 19/0/0. 

 

Návrh č. 5 

 

Článek 15, Složení, ustavení a funkční období výboru 

Bod 3/ 

Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Neklesl-li počet členů výboru volených členskou 

schůzí pod polovinu, jmenuje výbor za svého člena, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, 

náhradního člena, do příštího zasedání členské schůze. Skončila-li takto funkce předsedy výboru, volí vždy 

výbor po takovémto doplnění ze svého středu nového předsedu výboru. Do doby zvolení nového předsedy 

plní jeho funkce místopředseda. 

 

Navrhuji změnit ..“do příštích voleb výboru“ 

 

Diskutovalo se o tom, že návrh nového znění dává teoreticky prostor k tomu, že pokud dojde k demisi 

člena hned na začátku funkčního období a bude za něj výborem dosazen někdo jiný, nově dosazený člen 

výboru bude vykonávat svou funkci po několik let (NOZ nařizuje převolení výboru alespoň jednou za 5 let) 

bez mandátu získaného volbou členů klubu. Padl argument, že na uvolněné místo ve výboru klubu se 

primárně dosazuje z kandidátů, kteří ve volbách do výboru neprošli, pouze pokud nemají zájem či žádní 

náhradníci nejsou, si výbor dosazuje člena podle vlastního uvážení. 

 

Návrh byl přijat hlasy 11/6/2. 
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Ve 14.55 příchod jednoho nového účastníka schůze. 

 

Návrh č. 6 

 

Článek 16, Postavení a působnost výboru 

Bod y/ 

rozhodovat o výši členských příspěvků, zápisného a dalších poplatků 

 

Navrhuji zrušit červený text, tedy výbor nemůže rozhodovat o výši členských příspěvků a zápisného. 

 

Návrh byl přijat hlasy 20/0/0. 

 

Návrh č. 7 

 

Článek 17, Rozhodování výboru 

Bod 6/ 

Výbor může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným 

hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod.. Zápis o takovémto způsobem přijatém 

rozhodnutí musí být podepsán přítomnými členy výboru a přiložen k zápisu z nejblíže následujícího 

zasedání výboru, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze 

některého nepřítomného člena na zasedání výboru. 

 

Navrhuji červený text změnit takto: a to písemným hlasováním, prostřednictvím elektronické pošty, či jiných 

nástrojů či aplikací.  

 

Návrh byl přijat hlasy 20/0/0. 

 

Návrh č. 8 

 

Článek 20, Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady 

Bod 3/ 

Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod 

polovinu, jmenuje dozorčí rada za svého člena, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, 

náhradního člena, do příštího zasedání členské schůze. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí 

vždy dozorčí rada po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady. 

 

Navrhuji zaměnit červený text za: …… do příštích voleb dozorčí rady.  

 

Návrh byl přijat hlasy 16/2/2. 

 

Návrh č. 9 

 

Článek 22, Rozhodování dozorčí rady 

Bod 6/ 

Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným 

hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod.. Zápis o takovýmto způsobem přijatém 

rozhodnutí musí být podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se 

užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. 

 

Navrhuji zaměnit červený text takto: Prostřednictvím elektronické pošty či jiných nástrojů a aplikací. 
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Návrh byl přijat hlasy 19/0/1. 

 

Návrh č. 10 

 

Navrhuji zkrácení mandátu členů výboru na 2 roky. 

 

Výsledek hlasování byl 7/10/3. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 10. 

 

Navrhuji zkrácení mandátu členů výboru na 3 roky. 

 

Výsledek hlasování byl 7/9/4. Protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 11 

 

Navrhuji snížení počtu členů výboru na minimální počet stanovený zákonem, tj. 5 členů. 

 

Výsledek hlasování byl 5/11/4. Návrh nebyl přijat. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ K CHOVATELSKÝM PODMÍNKÁM 

 

Návrh č. 1 

 

Fena může mít za svůj život MAXIMÁLNĚ 2 císařské řezy, poté je z chovu vyloučena. 

 

Diskutovalo se o tom, kolik takových případů je a jakým způsobem by klub informaci o císařských řezech 

získával. Z diskuse vyplynulo, že se do přihlášky vrhu přidá kolonka dotazující se na to, zda fena rodila 

císařským řezem, či nikoli. 

 

Návrh byl přijat hlasy 20/0/0. 

 

Návrh č. 2 

 

kontroly vrhů – v jakém prostředí jsou štěňata odchovávána, kontrola skusů, varlat u psů, pupečních kýl, 

abnormalit ocasu a jiných nespecifikovaných vad → kontroly vrhů provádí osoba pověřená a proškolená 

BC 

 

Diskutovalo se o tom, kdo by kontroly vrhů prováděl a jak logisticky a finančně náročné by to pro klub bylo. 

 

Výsledek hlasování byl 5/7/8. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 2: 

Rozšířit přihlášku vrhu o výčet vad u štěňat se zaškrtávacím systémem a požadovat od chovatelů, aby tuto 

část přihlášky veterinář při kontrole vrhu stvrdil razítkem. 

 

V souvislosti s protinávrhem se diskutovalo o tom, že se klub bude snažit o osvětu chovatelů, aby byli sami 

schopní vady rozpoznat. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 19/0/1. 

 

V 15.45 odešel jeden účastník. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ K PODMÍNKÁM ZAŘAZENÍ DO CHOVU 

 

Návrh č. 1 

 

Povinné testování dědičného onemocnění Lafora epilepsie a na základě výsledků zákaz vzájemného krytí 

dvou přenašečů. 

 

Alice Čančíková doplnila, že podle nedávné statistiky Genomie je z celkového počtu jedinců testovaných 

na Laforu 19 % přenašečů a 2 % postižených, a konstatovala, že v minulosti bývaly v této statistice 

specifikovány země, a nyní nejsou. Ovšem vzhledem k tomu, že Česko v minulosti bylo zmiňováno, lze 

předpokládat, že problém u nás přetrvává i nadále. V diskusi k tomuto návrhu bylo zdůrazněno, že není 

vhodné vylučovat přenašeče z chovu. 

 

Výsledek hlasování byl 5/1/13. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 1: 

Při tvoření chovného páru musí být alespoň jeden jedinec otestovaný a prostý onemocnění (N/N). Informaci 

bude chovatel uvádět do krycího listu. Zakazuje se krytí dvou přenašečů a pozitivní jedinec je vyřazen z 

chovu. 

Informace o tom, jací jedinci jsou na Laforu epilepsii testovaní, budou snadno dohledatelné v databázi psů, 

až se spustí nový web a bude adekvátně naplněn. V mezidobí je možné obracet se se žádostí o informaci 

na poradkyni chovu. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 12/0/7. 

 

Návrh č. 2 

 

Povinné testování genetického profilu chovných psů a fen (z důvodu jednoduchého ověření rodičovství a 

identifikace psa) 

 

Výsledek hlasování byl 6/0/13. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 2:  

Rozšířit podmínky zařazení do chovu o doporučení následujícího znění: Z důvodu jednoduchého ověření 

rodičovství a identifikace psa BC ČR doporučuje nechat si u psa otestovat genetický profil. 

 

Výsledek hlasování byl 6/2/11. Protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 3a 

 

Provádět výběr do chovu – bonitaci, kdy pes/fena budou během výstavy pořádané klubem zkontrolováni a 

změřeni českým rozhodčím, který vše zapíše do bonitační karty (příklad obsahu bonitační karty: barva oka, 

výška, skus, pigmentace nosu – vzhledem k barvě psa, vady ocasu, jiné abnormality). Bonitační karta bude 

zveřejněna v databázi. Pes/fena se může bonitace zúčastnit od 9 měsíců. Bonitace probíhá mimo výstavní 

kruh. Bonitace by byla povinná pro uchovnění. 

 

Navrhovatel zdůraznil, že by bonitace mohla probíhat během klubových výstav i MVP. Nebyl by potřeba 

speciální kruh, stačil by stůl. Václav Šícha byl toho názoru, že by bonitace měla probíhat odděleně v jiném 

termínu než výstavy, jako speciální klubová akce. Jana Smejkalová namítala, že výše zmíněné body (barva 

oka, výška, skus…) kontrolují kvalifikovaní rozhodčí ze zahraničí, které klub zve na své výstavy. A pokud 

zahraniční rozhodčí nejsou zvyklí psi měřit a ne vždy to umí, je k měření potřeba přistupovat jako k testu 
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povahy psa. Navrhovatel argumentoval, že ke kontrole abnormalit nepřistupují všichni zahraniční rozhodčí 

důkladně, a tak se v chovu ocitají jedinci s vadami. 

 

Výsledek hlasování byl 5/2/12. Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 3b 

 

Měření výšky mimo kruh, českým rozhodčím „specialistou“ (tzn. rozhodčím, který chová nebo choval bígly), 

měření výšky lze provést na jakékoli výstavě v ČR (dle domluvy s rozhodčím), pes na dané výstavě nemusí 

být vystavován a rozhodčí zde nemusí posuzovat. 

 

Výsledek hlasování byl 2/1/13. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh 1 k návrhu č. 3b: 

K měření výšky psa využít hrazdičku. 

 

Protinávrh 1 byl po diskusi navrhovatelem stažen. 

 

Byl vznesen protinávrh 2 k návrhu č. 3b: 

Psi se nebudou měřit vůbec. 

 

Protinávrh 2 byl po diskusi navrhovatelem stažen. 

 

Byl vznesen protinávrh 3 k návrhu č. 3b: 

Nezměření jedinci se budou měřit mimo kruh na všech výstavách pořádaných BC ČR osobou, kterou klub 

pověří a proškolí. Výsledek měření bude zapsán do PP do ostatních záznamů. Každý jedinec bude změřen 

pouze jednou za život. 

 

Protinávrh 3 byl přijat hlasy 17/0/2. 

 

Návrh č. 4 

 

neprůměrovat naměřené výšky psa – vybrat jen jedno měření 

 

Vzhledem k odhlasovanému znění předchozího návrhu byl tento návrh navrhovatelem stažen. 

 

Návrh č. 5 

 

V závazném vnitřním předpisu č. 2 Podmínky zařazování do chovu v bodě č. 6 doplnit třídu štěňat 

(Posudek na klubové a speciální výstavě pro neuchovněné jedince mimo třídy štěňat a dorostu musí vždy 

obsahovat tyto údaje….).  

 

Návrh byl přijat hlasy 19/0/0. 

 

V 17.10 odešli 2 účastníci. 

 

Návrh č. 6 

 

- variantu I zpřísnit o podmínku získání minimálně dvakrát ocenění velmi dobrý/á z výstav pořádaných BC 

ČR; 

- variantu II zpřísnit o podmínku získání třikrát ocenění velmi dobrý/á z výstav pořádaných BC ČR 
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Navrhovatel na místě upřesnil, že jeho záměrem je, aby pro uchovnění měl každý jedinec ve dvou prvních 

variantách alespoň 3 posudky, aby v případě dvou zcela odlišných posudků existovalo vyjádření ještě 3. 

strany. V první variantě by se tedy jednalo o 3 hodnocení alespoň velmi dobrý z klubových výstav a ve 

druhé variantě by šlo o 2 hodnocení alespoň velmi dobrý z klubových výstav a 1 hodnocení výborný z 

MVP. Třetí varianta zůstává beze změny. 

 

Návrh byl přijat hlasy 11/1/5. 

 

Byl vznesen protinávrh 1 k návrhu č. 6: 

- ve variantu I zpřísnit a požadovat 3 hodnocení alespoň velmi dobrý/á z výstav pořádaných BC ČR; 

- variantu II zrušit 

- variantu III ponechat v současném znění 

 

Byl vznesen protinávrh 2 k návrhu č. 6: 

Ponechat variantu I a III v současném znění a zrušit variantu II. 

 

Vzhledem k tomu, že původní návrh č. 6 byl přijat, se o protinávrzích nehlasovalo. 

 

Návrh č. 7 

 

dokumenty a fotografie zasílat pouze elektronicky 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 7: 

V bodě 5 podmínek zařazování do chovu změnit formulaci „k žádosti o uchovnění doručí majitel jedince 

poradci chovu 2 fotografie (min. 9x13 cm) jedince“ na „k žádosti o uchovnění doručí majitel jedince poradci 

chovu 2 fotografie jedince ve vysokém rozlišení“ 

 

Po diskusi byl původní návrh navrhovatelem stažen. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 17/0/0. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ K ČLENSKÝM PŘÍSPĚVKŮM 

 

Návrh č. 1 

 

Navrhuji změnu týkající se placení členských příspěvků ve smyslu zrušení osvobození členů výboru a 

tajemníka od placení příspěvku, resp. zrušení všech osvobození od placení členského příspěvku. 

 

Výsledek hlasování byl 6/4/7. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 1: 

Stanovit jinou výši příspěvku pro aktivní a neaktivní členy klubu. 

 

Po diskusi, z níž vyplynulo, že určování, kdo je a kdo není v klubu aktivní, by bylo nadmíru složité a 

mnohdy zpochybnitelné, byl protinávrh jeho navrhovatelem stažen. 

 

Návrh č. 2 

 

Navýšení ročního členského příspěvku na 600 Kč. 

 

V diskusi k návrhu padlo, že dříve byl členský poplatek ve výši 600 Kč. Snížen byl nedávno a jako 

kompenzace zdrojů klubu byly zavedeny poplatky za štěňata s myšlenkou, že klub chovatelům musí 

poskytnout servis, tak ať je raději placeno za tento servis. 

 

Výsledek hlasování byl 2/0/15. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 2: 

Navýšení ročního členského příspěvku na 500 Kč. 

 

Výsledek hlasování byl 6/0/11. Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 3 

 

Udělení čestného členství všem členům, kteří jsou členy BC ČR 20 let a déle 

 

V diskusi zaznělo, že čestné členství by se mělo udílet za mimořádné zásluhy. Pokud by se čestným 

členem stal každý, kdo je v klubu více než 20 let, postupně by to vedlo k úbytku platících členů, tedy 

finančních zdrojů klubu. 

 

Výsledek hlasování byl 4/8/5. Návrh nebyl přijat. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 3: 

20leté členství nazvat jinak než čestné a takovýmto dlouhodobým členům udělit nějaké ocenění. 

 

Z následné diskuse vyplynulo, že pokud by protinávrh prošel, výbor by ještě musel definovat přesná 

pravidla. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 16/0/1. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ K AKCÍM 

 

Návrh č. 1 

 

Zrušení závazného vnitřního předpisu č. 4 

 

Výsledek hlasování byl 1/10/6. Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 2 

 

– pořádání seminářů pro začínající chovatele a nadšence 

- náplň seminářů: reprodukce psů, genetika, etologie, … 

- alespoň 1x ročně 

 

Tento návrh byl předložen pouze k diskusi, nikoli k hlasování. 

V diskusi zazněly podněty, jak osvětové semináře zasadit do 21. století formou webinářů či pomocí 

klubového kanálu youtube. Bylo by možné natočit instruktážní a edukační videa zaměřené hlavně na 

začínající chovatele, jak se kontrolují sestouplá varlata, jak rodí fena atd. Zároveň by bylo možné využít 

nástroje youtube k ústní prezentaci různých podmínek a pravidel stanovených klubem. 

 

Návrh č. 3 

 

Na akcích pořádaných BC, kde je zadáváno pořadí psů (výstavy, zkoušky, sportovní akce,…), zřídit 

„fotokoutek“ (stupínky/čísla před plakátem nebo najít „hezké pozadí“) 

 

Vzhledem k tomu, že k projednání tohoto návrhu není nutné vyjádření členské schůze, bude návrh 

(podmínky a pravidla fungování, zodpovědné osoby atd.) projednán mezi navrhovatelem a výborem. 

 

V 18.00 odešel 1 účastník. 

 

Návrh č. 4 

 

Návrh na Druhé česko-slovenské setkání bíglů. Termím konání: 30.5.2020 Místo: Kohútka Program (zatím 

jen přibližně): vycházka ke kříži (cca 1km) - tam odpočinek, představení pejsků a jejich páníčků, pak cesta 

zpět a dále k hotelu Portáš (cca 2km) - tam společné posezení u hotelu a nějaký program (napadlo mě 

udělat např. pejskům test IQ, případně jiný program, přemýšlím a pracuji na tom ). Na Portáši se lze 

občerstvit a najíst, je zde možnost i ubytování se psem (1 pes 100,- Kč) Chtěla bych sraz opět pořádat pod 

záštitou BC, určitě budu potřebovat nějaké propagační materiály klubu, zajistila bych výrobu nějakého 

upomínkového přívěsku a pod. Ráda bych, aby setkání bylo zařazeno do plánu akcí BC a opět by bylo 

dobré kontaktovat i slovenský BC (Milan Potrok už předběžný termín zná) 

 

Vzhledem k tomu, že k projednání tohoto návrhu není nutné vyjádření členské schůze, bude návrh 

projednán mezi navrhovatelem a výborem. 
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PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ K SOUTĚŽI KLUBOVÝ ŠAMPION 

 

Návrh č. 1 

 

upravit bodové ohodnocení pro získání Klubového šampiona BC – neudělovat body za známku VD (velmi 

dobrá) 

 

Výsledek hlasování byl 4/1/11. Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 2 

 

Návrh na zrušení bodu 6. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR: Navrhuji změnu znění v podobě 

zrušení bodu č. 6. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR a ve znění „6. BC ČR si vyhrazuje právo 

neudělit titul bez udání důvodu.“ 

 

Návrh byl přijat hlasy 14/0/2. 

 

Návrh č. 3 

 

Návrh na změnu znění bodu 10. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR: Navrhuji změnu znění v 

podobě zrušení nebo přeformulace bodu č. 10. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR, aktuálně ve 

znění: „10. Pro získání titulu musí být započítány body minimálně ze dvou výstavních sezón..“ 

 

Výsledek hlasování byl 3/5/8. Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 4 

 

Návrh na změnu znění bodů 11. a 12. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR: Navrhuji změnu znění v 

podobě zrušení bodu č. 12. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR a doplnění bodu 11. následovně: 

současné znění požaduje, aby „12. Zájemce, který se chce soutěže zúčastnit, zaslal na konci výstavní 

sezóny tj. do 31.12. daného roku na e-mailovou adresu: beagleclub.sampion@seznam.cz rozpis 

výstavních úspěchů psa s bodovým ohodnocením, úplné kopie výstavních posudků, kopii průkazu původu, 

jméno, adresu a kontakt majitele (telefonní číslo, email)“ a doplnění bodu 11. pravidel na znění: „11. Soutěž 

je klubem vyhodnocována jednou ročně, a titul se uděluje vždy na zimní Klubové výstavě.“ 

 

Výsledek hlasování byl 6/4/6. Návrh nebyl přijat. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ K SOUTĚŽI TOP VÝSTAVNÍ BÍGL 

 

Návrh č. 1 

 

– soutěž TOP Bígl - body započítávat JEN z výstav konaných v ČR (národních, mezinárodních, speciálních 

a klubových výstav) 

- upravit bodování – stejný počet bodů za BOB pro psa ze třídy mladých, mezitřídy, otevřené, 

pracovní, šampionů/vítězů a veteránů (nyní znevýhodněni mladí a veteráni) 

- přidat body za 4. a 5. místo ve skupině (BIG); za 1., 2. a 3. místo v soutěži Junior BIG, Junior BOD 

a Junior BIS (v současné bodové tabulce zcela chybí, případně obodovat další tituly, které tam v 

současné době není uvedeno a na výstavách se běžně zadává) 

- sčítání bodů provádí pověřená osoba BC na základě výsledků z výstav a určuje se pořadí 10-ti 

nejlepších 

- více kategorií – např. výstavní, lovecký, sportovní 

 

(Pokud by 1 člověk sčítal body všech psů přihlášených v daném roce na výstavách v ČR , potom by 

výsledky byly více objektivní. Automaticky by se vyhlásilo 10 nejlepších, a tudíž by nedocházelo k 

opomenutí poslání výsledků majitelem psa.) 

 

Návrh byl po diskusi navrhovatelem stažen. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 1: 

Dojde ke změně systému bodování tak, aby bylo zohledněno, v počtu kolika soupeřů daný jedinec zvítězil. 

Navrhovatel spolu s výborem projedná konkrétní realizaci změny. Body do této soutěže budou 

započítávány pouze z výstav v ČR. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 15/1/0. 

 

Návrh č. 2 

 

V soutěži Top Bígl roku započítávat pouze výsledky získané na výstavách v České republice 

 

Vzhledem k výsledku hlasování u návrhu č. 1 byl tento návrh navrhovatelem stažen. 
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PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ K INICIATIVĚ BÍGL V NOUZI 

 

Návrh č. 1 

 

Navrhuji oddělení činnosti Beagle Clubu od činnosti iniciativy Bígl v nouzi. 

 

V diskusi se argumentovalo tím, že iniciativa Bígl v nouzi je pro klub skvělým PR nástrojem. Všude, kde se 

Bígl v nouzi angažuje, propaguje klub. Na okraj bylo zmíněno, že existují chovatelé, kteří podporují své 

odchovy v nouzi a o nichž se nemluví. Pokud by došlo k oddělení, znamenalo by to více administrativy. Na 

závěr vyplynulo, že by Bígl v nouzi měl více propagovat vstup do klubu. Romana Přikrylová přislíbila, že v 

rámci FB skupiny Bígl podnikne kroky, aby byli členové skupiny vybídnuti ke vstupu do klubu. 

 

Výsledek hlasování byl 1/11/4. Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh č. 2 

 

Využívání státních/krajských/obecních dotací pro spolky - např pro Bígl v nouzi, apod. 

 

Navrhovatel upřesnil, že tento návrh formuloval spíše jako dotaz, nikoli jako podnět k hlasování.  

Úskalím této otázky je, že BC ČR je celorepubliková organizace, takže není vázaná na konkrétní kraj. 

Navrhovatel se informuje o situaci na krajském úřadě v Moravskoslezském kraji a bude výbor informovat. 

 

Návrh č. 3 

 

Dary lze odečítat od základu daně, podmínkou je, aby příjemce vystavil potvrzení (smlouva, příjmový 

doklad, apod.), možná by se dalo nějakým způsobem zautomatizovat takové vystavování dokladů pro 

transparentní účet Bígl v nouzi. Třeba by bylo atraktivnější pro přispěvatele, kdyby si mohli odečítat dary z 

daní. Potvrzení by asi stačilo 1x ročně. 

 

Navrhovatel upřesnil, že tento návrh formuloval spíše jako dotaz, nikoli jako podnět k hlasování. 

Předsedkyně spolku reagovala, že byla nedávno upozorněna účetní, že potvrzení za dary je potřeba 

vystavovat. Vzhledem k tomu, že dary chodí na transparentní účet a ne vždy je snadné identifikovat, kdo je 

dárce (někdo může dokonce darovat za někoho jiného), bude pro vystavení potvrzení o daru vždy potřeba, 

aby dárce o potvrzení zažádal. 

 

V 19.00 odešel 1 účastník. 
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PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ K VÝSTAVÁM 

 

Návrh č. 1 

 

posudek na klubových výstavách obsahuje následující údaje: ČLP, číslo mikročipu (příp. tetování); datum 

narození psa, katalogové číslo, NEOBSAHUJE: jméno, jméno majitele, jméno chovatele, jméno rodičů 

 

Z diskuse vyplynulo, že přijetím tohoto návrhu by se klubu usnadnila administrativa. Ovšem nevíme, zda by 

pak nevyvstal problém s uplatňováním titulu CAC apod. Je tedy potřeba se nejprve informovat. 

Návrh byl nakonec navrhovatelem stažen. 

 

Návrh č. 2 

 

Na výstavách pořádaných klubem možnost dohlášení soutěží na místě v den konání výstavy za vyšší 

poplatek (soutěže: dítě a pes, páry, chovatelská skupina, plemeník) 

 

V diskusi byl zmíněn dopad přijetí tohoto návrhu na počet cen. Pokud návrh projde, bude potřeba, aby se 

pro finální soutěže vždy počítalo s větším množstvím cen, které případně zbudou do další výstavy. 

 

Návrh byl přijat hlasy 9/0/6. 

 

Návrh č. 3 

 

Na výstavách pořádaných BC možnost přihlášení psa do soutěže dítě a pes, který nebyl na dané výstavě 

přihlášen. 

 

Návrh byl po diskusi navrhovatelem stažen. 

 

Byl vznesen protinávrh k návrhu č. 3: 

Na přihlášce na výstavu se uvádí pouze jméno dítěte. 

 

Protinávrh byl přijat hlasy 11/0/4. 
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PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ ZE SEKCE RŮZNÉ 

 

Návrh č. 1 

 

Zvážení postihů anonymů (stále se opakujících), které špiní dobré jméno BC.  

 

Navrhovatel upřesnil, že tento návrh byl míněn spíše k diskusi než k hlasování. 

Diskutovalo se o tom, zda předem nestanovit sankci pro toho/ty, kdo poškozují jméno BC ČR zasíláním 

anonymů, pokud by se někdy v budoucnu přišlo na to, o koho se jedná. 

Z diskuse nakonec vyplynulo, že pokud bude BC anonymními dopisy systematicky poškozován, podá 

trestní oznámení. 

 

Návrh č. 2 

 

Častější poskytování informací řadovým členům o tom, co se ve výboru děje a projednává, aby členové 

chovali v klub důvěru a v klubu byli spokojení. Konkrétně navrhuji zveřejňování čtvrtletních zpráv 

(zveřejnění na webu a rozeslání mailingem) zahrnujících informace o hospodaření klubu, naplňování 

rozpočtu, zápisy z výborových schůzí, informace o členské základně a proběhlých akcích. Ráda bych, aby 

sebemenší činnost, kterou klub (výbor nebo řadový člen s podporou klubu) vyvine, byla vidět. 

 

Navrhovatel upřesnil, že tento návrh byl míněn spíše k diskusi než k hlasování. Z diskuse vyplynulo, že 

členové výboru se mezi sebou dohodnou, v jaké formě a v jakém časovém intervalu bude o činnosti klubu 

informovat členskou základnu. 
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17) Schůze byla ukončena diskusí. (a) Byl vznesen dotaz, zda by všichni členové výboru mohli mít 

jednotné e-maily na jedné doméně. V současnosti někdo komunikuje přes gmail, někdo přes 

seznam, někdo si ponechává svou osobní schránku. Prakticky všechny webhostingy nabízejí až 10 

e-mailových adres v rámci ročního poplatku za umístění domény. Z diskuse vyplynulo, že s 

přechodem na nový web se výbor zařídí, aby každý jeho člen, včetně dozorčí rady měl e-mailovou 

adresu XYZ@beagleclub.cz 

(b) Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné dělat verzování dokumentů, tzn. již neplatná znění 

ponechávat vyvěšená s přeškrtnutím a nová znění přidávat barevně. Dotaz mířil především na 

oficiální dokumenty klubu, nikoli na formuláře typu krycí list, kde by verzování bylo irelevantní a 

dokument by znepřehledňovalo. Diskuse na toto téma nedospěla k žádnému závěru. 

 

 

Zapsala Karolína Zamora 

 

Ověřili Zuzana Schejbalová 

Marcel Stejskal 

Václav Šícha 
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USNESENÍ K VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI BEAGLE CLUBU KONANÉ 5. 10. 2019 

 

Dne 5. 10. 2019 v Hubertově salonku restaurace Nová Myslivna na Konopišti na náhradní členské schůzi 

Beagle Clubu ČR byly projednány body a přijaty nebo zamítnuty následující rozhodnutí a úkoly. Všechny 

schválené změny vejdou v platnost od 1. 1. 2020. 

1) Členská schůze projednala a schválila jednací řád schůze. 

2) Členská schůze projednala a schválila předsedajícího schůze. 

3) Členská schůze projednala a schválila mandátovou komisi. 

4) Členská schůze projednala a schválila volební komisi. 

5) Členská schůze projednala a schválila návrhovou komisi. 

6) Členská schůze projednala a schválila zapisovatele. 

7) Členská schůze projednala a schválila volební řád. 

8) Členská schůze projednala a schválila program členské schůze s úpravou pořadí dle K. 

Zamora. 

9) Členská schůze vzala na vědomí shrnutí činnosti klubu za uplynulý rok. 

10) Členská schůze vzala na vědomí bilanci hospodaření klubu za uplynulý rok. 

11) Členská schůze projednala a schválila účetní závěrku za r. 2017. 

12) Členská schůze projednala a schválila změnu programu týkající se pořadí projednávaných 

bodů a rozhodla o přesunutí volby dozorčí rady před bod seznámení s webem. 

13) Členská schůze projednala a schválila dozorčí radu. 

14) Členská schůze vzala na vědomí informace o krocích podniknutých k vytvoření nového webu a 

o jeho navrhovaných funkcionalitách. 

15) Členská schůze projednala výhrady k připravovanému webu, rozhodla o vytvoření pracovní 

skupiny, pro niž výbor stanoví konkrétní úkoly, včetně termínů jejich plnění, a schválila ji. 

16) Členská schůze pověřila pracovní skupinu pro nový web posouzením a vyhodnocením 

navrhovaného řešení z hlediska správného hospodáře, doporučením vhodného dodavatele a 

zajištěním podmínek pro podpis smlouvy. 

17) Členská schůze projednala návrhy členů BC ČR a: 

 

1. schválila první část návrhu č. 1 ke Stanovám; 

2. schválila druhou část návrhu č. 1 ke Stanovám; 

3. první část návrhu č.2 ke Stanovám byla stažena a členská schůze schválila protinávrh k tomuto 

bodu; 

4. schválila druhou část návrhu č. 2 ke Stanovám; 

5. schválila návrh č. 3 ke Stanovám; 

6. schválila návrh č. 4 ke Stanovám; 

7. schválila návrh č. 5 ke Stanovám; 

8. schválila návrh č. 6 ke Stanovám; 

9. schválila návrh č. 7 ke Stanovám; 

10. schválila návrh č. 8 ke Stanovám; 

11. schválila návrh č. 9 ke Stanovám; 

12. zamítla návrh č. 10 ke Stanovám i protinávrh k tomuto bodu; 

13. zamítla návrh č. 11 ke Stanovám; 

 

Členská schůze pověřila předsedkyni klubu zapracováním všech schválených úprav do Stanov a jejich 

publikováním. 

 

14. schválila návrh č. 1 k Chovatelským podmínkám; 

15. zamítla návrh č. 2 k Chovatelským podmínkám a schválila protinávrh k tomuto bodu; 
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Členská schůze se usnesla, že pro tento účel bude upraven formulář Přihláška vrhu a pověřila 

poradkyni chovu jeho úpravou. Výčet vad, které se budou evidovat, připraví poradkyně chovu ve 

spolupráci s výborem. 

 

Členská schůze doporučila výboru klubu šířit mezi chovateli (v rámci členské základny) osvětu 

ohledně rozpoznání příslušných vrozených vad. 

 

16. zamítla návrh č. 1 k Podmínkám zařazení do chovu a schválila protinávrh k tomuto bodu; 

17. zamítla návrh č. 2 k Podmínkám zařazení do chovu i protinávrh k tomuto bodu; 

18. zamítla návrh č. 3a k Podmínkám zařazení do chovu; 

19. zamítla návrh č. 3b k Podmínkám zařazení do chovu a schválila protinávrh č. 3 k tomuto bodu; 

20. návrh č. 4 k Podmínkám zařazení do chovu byl stažen; 

21. schválila návrh č. 5 k Podmínkám zařazení do chovu; 

22. schválila návrh č. 6 k Podmínkám zařazení do chovu, o protinávrzích se tudíž nehlasovalo; 

23. návrh č. 7 k Podmínkám zařazení do chovu byl stažen a členská schůze schválila protinávrh 

k tomuto bodu; 

 

Členská schůze pověřila poradkyni chovu zapracováním všech schválených úprav do 

Chovatelských podmínek a Podmínek zařazení do chovu a jejich publikováním. 

 

24. zamítla návrh č. 1 k Členským příspěvkům; protinávrh k tomuto bodu byl stažen; 

25. zamítla návrh č. 2 k Členským příspěvkům i protinávrh k tomuto bodu; 

26. zamítla návrh č. 3 k Členským příspěvkům a schválila protinávrh k tomuto bodu; 

 

Členská schůze pověřila členy výboru dopracováním přesných podmínek a podoby ocenění za 

dlouhodobé členství. 

 

27. zamítla návrh č. 1 k závaznému vnitřnímu předpisu č.4 Organizování akcí; 

28. návrh č. 2 k Organizování akcí byl projednán, ale nehlasovalo se o něm; 

29. návrh č. 3 k Organizování akcí byl projednán, ale nehlasovalo se o něm; 

 

Členská schůze pověřila výbor a navrhovatele dopracováním podmínek a pravidel pro realizaci. 

 

30. návrh č. 4 k Organizování akcí nebyl projednán; 

 

Členská schůze pověřila výbor klubu dopracováním návrhu společně s předkladatelem. 

 

31. zamítla návrh č. 1 k soutěži Klubový šampión; 

32. schválila návrh č. 2 k soutěži Klubový šampión; 

33. zamítla návrh č. 3 k soutěži Klubový šampión; 

34. zamítla návrh č. 4 k soutěži Klubový šampión; 

35. návrh č. 1 k soutěži Top výstavní bígl byl po diskusi stažen; členská schůze schválila protinávrh 

k tomuto bodu; 

 

Členská schůze pověřila navrhovatele a výbor klubu dopracováním přesných podmínek návrhu. 

 

36. návrh č. 2 k soutěži Top výstavní bígl byl s ohledem na schválení předchozího protinávrhu k návrhu 

č.1 stažen; 

37. zamítla návrh č. 1 k iniciativě Bígl v nouzi; 

38. návrh č. 2 k iniciativě Bígl v nouzi byl projednán, ale nehlasovalo se o něm; 
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Členská schůze pověřuje navrhovatele prověřením dostupných možností k tomuto návrhu a 

následným podáním informací výboru. 

 

39. návrh č. 3 k iniciativě Bígl v nouzi byl projednán, ale nehlasovalo se o něm; 

 

Předsedkyně klubu informovala, že o vystavení potvrzení o daru musí dárce vždy zažádat. 

 

40. návrh č. 1 k Výstavám byl po projednání stažen; 

41. schválila návrh č. 2 k Výstavám; 

42. návrh č. 3 k Výstavám byl po projednání stažen a členská schůze schválila protinávrh k tomuto 

bodu; 

 

Členská schůze pověřuje výbor realizací schválených úprav podmínek Výstav. 

 

43. návrh č. 1 ze sekce Různé byl projednán, ale nehlasovalo se o něm; 

44. návrh č. 2 ze sekce Různé byl projednán, ale nehlasovalo se o něm. 

 

Členská schůze pověřila výbor propracováním návrhu a následnou realizací. Termín nebyl 

stanoven. 

 

18) Členská schůze projednala v rámci Diskuse (a) dotaz, zda by výbor mohl sjednotit e-mailové 

adresy v rámci jedné domény (stávající situace různých, často podobných adres, různých 

domén, je velmi nepřehledná). Zazněl návrh sjednotit vše na doménu xyz@beagleclub.cz. 

Námět bude vzat do úvahy při výstavbě nového webu BC. (b) Členská schůze projednala 

v rámci Diskuse dotaz na možnost verzování klubových dokumentů. Dotaz byl pro 

nejednoznačnost řešení zatím odložen. 

  

mailto:xyz@beagleclub.cz
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Členská schůze projednala celkem 42 návrhů a 16 protinávrhů a 2 diskusní dotazy. 

Schváleno bylo 23 návrhů a protinávrhů. 

Zamítnuto bylo 18 návrhů a protinávrhů. 

Staženo bylo 11 návrhů a o 2 se nehlasovalo. 

K dopracování byly doporučeny 4 návrhy. 

 

Byly uloženy následující úkoly:  

Č. komu znění termín 
1 Prac. skupina Web Posoudit, vyhodnotit řešení, doporučit 

dodavatele a připravit podmínky pro 
smlouvu 

Stanoví výbor 

2 Předsedkyně Zapracovat schválené úpravy do Stanov a 
zajistit publikaci nových Stanov 

1. 1. 2020 

3 Poradkyně chovu Upravit formulář Přihláška vrhu 
1. zaškrtávací okénko pro porod/císařský 
vrh) a 
2. seznam vad (zaškrtávací tabulka) + 
komentář (potvrzení veterinářem) 

1. 1. 2020 

4 Poradkyně chovu Aktualizovat Chovatelské podmínky a 
Podmínky zařazování do chovu a zapracovat 
všechny schválené úpravy 

1. 1. 2020 

5 Výbor Dopracovat podmínky pro ocenění za 
dlouhodobé členství 

1. 1. 2020 

6 Výbor Dopracovat návrh na zajištění fotokoutku Nebyl definován 
 

7 Výbor Dopracovat návrh akce 2. čes.-slov. Setkání 
na Kohútce 

Nebyl definován 
 

8 Navrhovatel Prověřit možnost využití/získávání dotací 
(obecních, krajských) určených pro spolky 
pro iniciativu Bígl v nouzi a informovat 
výbor. 

Nebyl definován 
 

9 Výbor Navrhnout a realizovat návrh pro lepší 
informování členské základny o činnosti 
výboru 

Nebyl definován 

 

 

Zpracovala: návrhová komise, Z. Schejbalová 

 

Marcel Stejskal 

Václav Šícha 

 


