Zápis č. 30 – duben až červenec 2013

Jednání proběhlo korespondenčně v dubnu až červenci 2013.
Zúčastnili se členové výboru: R. Loučka, D. Rájová, P. Opočenská, M. Švarcová, H. Půlpánová,
členové KRK: B. Malinská, S. Sochorová, J. Janků
1.
Nové označení mikročipem feny Rose Gulden Land
Na základě žádosti majitele feny Rose Gulden Land – p. Z. Klímy, výbor vzal na vědomí
přečipování feny z důvodu nečitelnosti čipu původního. Majitel zajistí zápis do PP a následně
oznámí změnu na ČMKU.
2.
Účetnictví BCCCZ
Výbor rozhodl vedení účetnictví svěřit novému daňovému poradci poradci Ing. Juchelkovi,
ev.č. 0485. Radaně Píšťkové výbor velmi děkuje za dosavadní práci pro klub. P. Juchelka
účetnictví zpracoval a řádně podal daň. přiznání za rok 2012. Následně P. Opočenská
účetnictví zaslala J. Janků ke kontrole.
3.
Podpora členů BCCCZ při reprezentaci na MS obedience 2013
Žádost o podporu podaly: Lada Richterová s fenou Cat Ballow Hardy Horde a Dana Valešová
s fenou Andromeda Sub Tilia.
Výbor podpoří obě reprezentantky částkou 2.500 Kč s podmínkou viditelného umístění loga
klubu na oblečení a následně po akci shrnutí závodu – vč. fotografií. Obě podmínky byly
splněny a částky byly vyplaceny.
4.
Podpora člena BCCCZ při reprezentaci na ME pasení 2013
Žádost o podporu podal M. Koško se psem Glen, další jeho pes Nick jako náhradník. Výbor
M. Koška podpoří částkou 5.000 Kč s podmínkou viditelného umístění loga klubu na oblečení
a následně po akci shrnutí závodu – vč. fotografií. Po splnění podmínek bude částka
vyplacena.
5.
Databáze border kolií a databáze epilepsie
Heleně Svobodové výbor děkuje za dosavadní práci na databázi. Databázi již plně převzala
Ilona Morávková.
Byla vytvořena samostatná databáze epilepsie, odkaz na ni byl přidán na web BCCCZ. Její
správou je pověřena Veronika Rákosová. Oběma správkyním databází děkujeme a přejeme,
ať se daří.
6.
Žádosti o opakovaná spojení
- p. Mazánek žádal o povolení 4. opakovaného spojení feny Annie Ivelbero´s Darling a psa
Kuhaylan´s OZ - Cuba Libre – W.
Výbor tuto žádost zamítl.
- p. Doškářová žádala o povolení 3. opakovaného spojení feny Genta Slezký Hrádek a psa Just
in Time Gasko Prim.
Výbor této žádosti vyhověl a krytí povolil.
- p. Brunclíková žádala o povolení 3. opakovaného spojení feny Jamaica Ambra Professional a
psa I´m Just Yours Gasko Prim.

Výbor tuto žádost zamítl.
7.
Návrh na změnu systému bonitací – D. Rájová
D. Rájová podala podnět zvážit změnu systému bonitací v BCCCZ. Navrhla nastavit kriterium
genetických a zdravotních testů pro uchovnění a případně jen slovní popis jedince, dále
nechat volný chov. Výbor zamítl, systém vyhovuje.
8.
Odměna B. Malinské za organizaci schůze výboru 3.3.2013
Výbor odsouhlasil jednorázovou odměnu B. Malinské za organizaci schůze výboru ve výši
1000 Kč.
9.
Dny border kollií 2013
Pracuje se na přípravě dnů border kolií 2013. P. Opočenská zakoupila letenky pro rozhodčí.
H. Půlpánová zaslala Fitminu návrh sponzoringu – Fitmin odsouhlasil. Spuštěno přihlašování.
Jana Malinská navštíví areál a zjistí finanční podmínky pronájmu.
Internetový obchod Zviratanakupuji.cz projevil zájem o umístění stánku. K dohodě nedošlo.
10.
Uznání genetických testů z Laboklinu
Výbor odsouhlasil možnost provádění gen. testů v laboratoři Laboklin. Seznam testů:
http://www.laboklin.de/pages/html/cz/Genetic/main_races.html
11. Změny ve výkladu Bonitačních karet
Výbor odsouhlasil úpravu výkladu bonitačních karet – viz http://www.bcccz.cz/vyklad.html
12.
Nové průpisné Bonitační karty
P. Opočenská nechala vytisknout nové průpisné Bonitační karty, které zjednoduší a urychlí
zápis při bonitaci. Podklady připravila M. Švarcová.
13.
Neoprávněné udělení titulu Český šampion feně Australis Cincinnati Dream
D. Rájová poslala žádost na ČMKU o odebrání neoprávněně uděleného titulu Český šampion
feně Australis Cincinnati Dream, maj. A. Tesárková. Titul byl udělen při výstavě Duocacib
Brno tohoto roku. Žádost byla na ČMKU zaslána mailem 29.3.2013. Bohužel i přes několik
urgencí se k situaci nikdo z ČMKU nevyjádřil.
14.
Zrušení MR boc ve frisbee
Na základě žádosti hl. pořadetele P. Šafáře výbor souhlasil se zrušením mistrovství z důvodu
nízkého počtu přihlášených závodníků.
.

Dne 1.8.2013

zapsala Daniela Rájová

