Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 14
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu května až června 2010
Do diskuze se zapojili: Loučka R., Pasler P., Půlpánová H., Šimek B. Švarcová M., Malínská B. a
Sochorová S.
1. Pavel Pasler požádal o uvolnění z funkce ve výboru z časových důvodů. Redakci zpravodaje
Borderholic by si ponechal. O tuto funkci projevil zatím zájem jen Václav Mazánek, ovšem s tím, že by
účetnictví bylo svěřeno profesionálovi, kterému by klub za to platil.
Rozhodnutí: Do programu pozvánky na členskou schůzi doplnit bod "doplňující volby".
2. Odběry krve a následné vyšetření DNA CEA u firmy Genomia. Protože se vyskytly případy, kdy
odběr nebyl z krve a navíc ani nebyl potvrzen původ vzorku, výbor považuje za nutné připomenout
rozhodnutí v zápise členské schůze BCCCZ z roku 2008. Dále upozorňujeme, že se zatím uznávají
pouze výsledky od firem Optigen a Genomia.
Rozhodnutí: Výsledky DNA testu na CEA se uznávají pouze z krve psa odebrané veterinářem, který
zároveň potvrdí totožnost psa.
3. Odvolání H. Koníčkové k rozhodnutí neuznat výsledek DNA odebraného ze slin.
Rozhodnutí: zamítnuto
4. Odvolání a požadavek na zrušení rozhodnutí výboru uvedené v zápisech z jednání výboru č.11/6,
z 29.11.2009 a dále č. 13/5 a č. 13/6 z 20.5. 2010, které podali manželé Linkovi a p. Nováková.
Rozhodnutí: Výbor BCCCZ považuje požadavek poplatku za krytí feny Bonita Chiquita od Zlatonosné
říčky psem Aaron Bashmar bez platného krycího listu za oprávněný. Odvolání bylo zamítnuto.
Rozhodnutí v zápisech výbor nehodlá měnit.
5. Přípravy dnů BCCCZ v Brně ve dnech 7.-8.8.2010. Úkoly rozděleny, vše zatím probíhá bez
komplikací. Program schůze byl doplněn o doplňující volby a schválení návrhu výboru na čestné členy
klubu.
Rozhodnutí: výbor navrhuje hlasovat na členské schůzi jednotlivě pro bývalé dlouhodobé členy
výboru: M. Krejčího, N. Hanačíkovou a I. Bartka.
Úkol: připravit pro čestné členy „dekret“ (a to i pro ty již dříve schválené, tedy M. Koška a manžele
Čečilovi), aby jim mohl být na členské schůzi předán, poslat jim osobní pozvánku (Šimek)
6. Podzimní bonitace proběhne v neděli 31.10. v Žižicích u Slaného (změna termínu, původně byla
bonitace plánována na sobotu). Jako rozhodčí byl nominován M. Krinke, delegaci již potvrdil.
7. Klubová výstava a Den BOC
Rozhodnutí: v roce 2011 bude ve Zbraslavi 24.-25.9., jako rozhodčí bude pozván J.P.Karihuel (zajistí
Loučka)
8. Oběžník ČMKU pro výstavy v r. 2011. Odesláno H. Půlpánové
Úkol: zpracovat (H. Půlpánová)
9. Výstava britských pasteveckých plemen
Rozhodnutí: souhlasíme, nutno dojednat podmínky, doporučujeme zimní období, podmínka CAC,
zatím nejlepší se jeví varianta 1x za 2 roky
10. Pracovní certifikáty. OB do velkého certifikátu zahrnuto nebylo. Dostali jsme však návrh, že by pro
BOC platil i malý certifikát s tím, že by byl za splnění OB1.
Rozhodnutí: BCCCZ o doplnění o malý certifikát za OB1 žádat nebude
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11. Doporučení pro chovatele jak odchovat štěňata, aneb chovatelské desatero – vypracovala M.
Švarcová. Uloženo na WEB
12. R. Loučka referoval o jednání komise FCI pro pasení, proběhlo ve dnech 22.-24.5.2010 v Bernu.
Skutečnosti, které z toho vyplývají jsou na WEB stránkách klubu.
13. Jitka Vancová nabídla překlady z jazyků Maďarština, Angličtina, Italština, Němčina. Překladatelkou
je majitelka psa z její chov stanice.
14. Nové WEB stránky již mají svou podobu a v nejbližších dnech budou na internet vyvěšeny.
15. Borderholic je hotov, jde do tisku a z tiskárny přímo členům klubu. Na přípravě BH se základními
informaci se pracuje průběžně. Dokončen bude i na základě výsledků jednání na členské schůzi, která
může změnit směr dalšího chovu a celkové činnosti klubu.
Rekapitulace
Rozhodnutí: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Úkol: 5, 8, 13/9, 13/14, 11/9, 11/20 (ostatní úkoly lze považovat za splněné)
Dne 1.7. 2010, zapsal: Radko Loučka
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