Zápis č. 28 – listopad – prosinec 2012

Jednání proběhlo korespondenčně v listopadu-prosinci 2012.
Zúčastnili se členové výboru: R. Loučka, D. Rájová, P. Opočenská, M.Švarcová, H. Půlpánová,
členové krk: B Malinská, S. Sochorová, J. Janků
1.
Jednotné chovné podmínky s KCHMPP
D. Rájová odeslala jednotné ch.podmínky por. chovu pro boc v KCHMPP p. E.Rokosové
v listopadu 2012. Ta bohužel smlouvu nepředala k podpisu předsedovi J.Rudolfovi. D. Rájová
tuto smlouvu opětovně zaslala doporučeně přímo J.Rudolfovi dne 10.1.2013, ten ji následně
podepíše, odešle zpět D.Rájová pro BCCCZ a kopii zašle do 31.1.2013 na vědomí ČMKU.
2.
Databáze BCCCZ
Po přezkouzmání stížnosti H.Svobodové, že pro databázi není dostatek prostoru na našem
webhostingu se zjistilo, že problém s ukládáním dat do databáze není ve volném prostoru,
nýbrž v počítači H.Svobodové. Ta již zjednala nápravu. Za případné komplikace v tomto
období se výbor všem omlouvá. Nyní se opět data doplňují.
3.
Minas Las Veritas – pozdní zaslání přihlášky vrhu
P.P.Jandová odchovala ve výše uvedené ch.stanici vrh nar. 11.12.2011, přihlášku vrhu však
zaslala 10.10.2012. Za tento velmi pozdní zápis štěňat výbor BCCCZ uložil p. Jandové
napomenutí a v případě, že se toto jednání bude opakovat vystavuje se chovatelka možnosti
zákazu chovatelské činnosti. Dále p.Jandorová uhradí klubu sponzorský dar ve výši 3.000,-Kč,
splatný na účet klubu.
4.

Žádost Beaty Štýbrové o doporučení pro rozšíření aprobace rozhodčí pro
plemeno Border kolie
Výbor dá Beatě Štýbrové doporučení pro rozšíření aprobace rozhodčí pro Boc. Zároveň
vyzval p.Štýbrovou k účasti na dnech Border kolií 2013. Za BCCCZ doporučení zaslala na
ČMKU D. Rájová.
5.
Zápisní řád ČMKU
Klub BCCCZ byl vyzván k připomínkování zápisního řádu ČMKU do 30.11.2012. Za klub
připomínky odeslal R.Loučka. Citace připomínek:
Proč je Z registr bez znaku FCI? Proč nejsou v Z Reg do původu zapisováni jedinci ISDS, když jejich
původ je známý. Plemenná kniha ISDS je dokonce podstatně starší než FCI. ISDS není přece
disidentskou organizací, a o původu zvířat není pochybnost.
Jak to, že v mnoha členských zemích FCI border kolie v průkazech původu mají znak FCI i předky ISDS?
JAk to, že když nějaká členská země přijme do své řádné plemenné knihy psa s původem ISDS někde
do třetí denerace, tak ČMKU ho zařadí do Z Reg?
To ve Švédsku, Norsku, Holandsku, Dánsku aj. mají jiné předpisy FCI?

Konec citace

6.
Řád pro přiznání titulu Šampion práce
Klub BCCCZ byl vyzván k připomínkování Řádu pro přiznání titulu Šampion práce. K tomuto
řádu jsme neshledali žádné připomínky.
7.
Kalendář akcí na rok 2013
21.12.2012 odeslala D.Rájová mailem zpracovaný kalendář akcí na rok 2013 Janě Malinské.
Kalendář obsahuje i akce pasení, které pořádají jiné kluby. Kalendář by měl být v nejbližší
době uveřejněn na webu klubu.
8.
Evropská speciální výstava britských ovčáckých plemen
BCCZ se bude na pořádání této výstavy podíletet. Výstava je plánovaná na 25.10.2014
v Olomouci.
9.
Klubové předměty
Garant za klubové předměty – S. Lefnerová byla vyzvána odevzdat do 31.12.2012 tržbu za
prodej klubových předmětů na účet klubu a zároveň odeslat hospodářce P.Opočenské
inventuru. Dosud tak neučinila, je pravidelně urgována.

Dne 18.1.2013

zapsala Daniela Rájová

