
Zápis výboru č. 36 z jednání výboru únor - duben 

Jednání proběhlo formou emailové korespondence. 

Zúčastnili se členové výboru: L. Svobodová, S. Balogová, I. Morávková, M. Švarcová a J. Janků, 

členové KRK: P. Opočenská, L. Kernerová a S. Sochorová 

 

Výbor schválil: 

- nákup reklamních předmětů pro potřeby klubu a klubem pořádané akce. 

 

- jedinci mohou získat titul Klubový  šampion  v BCCCZ i KCHMPP.    

 
- zpracovat posudek od právníka na transformaci border klubu dle nového občanského 

zákoníku. 
 

- pro rok 2014 zpracuje účetnictví klubu BCCCZ firma Účetnictví Janků.  
 

- příspěvek pro reprezentační tým na MS Obedience ve Finsku 10 000Kč. 
 

- žádost paní Bedlánové o schválení nechtěného krytí feny Clea z Nečtinského podhradí a Devil 
dog Tennant, výbor schválil doložení výborného zdravotního stavu feny od MVDr. s ohledem 
na věk feny. Paní Bedlánová pak informovala p.ch. že fena nezabřezla. 

 
- nové stanovy klubu s poznámkami členů výboru byli předloženi právníkovi. Na konečné verzi 

stanov se pracuje ve spolupráci s právníkem, KRK a R. Loučkou. Členové klubu s konečnou 
verzí budou včas seznámeni na webových stránkách klubu a na členské schůzi budou 
předloženy ke schválení. 

 
Výbor informuje: 

- plemenná kniha ČMKU informovala náš klub, že laboratoř Vetascien stále není vedena jako 
akreditovaná laboratoř a tudíž výsledky z této laboratoře nebude zapisovat do průkazu 
původu. Výbor BCCCZ  schválil, že z tohoto důvodu nebude nadále certifikáty vystavené touto 
laboratoří uznávat. Jedinou laboratoří, kde půjde zhotovit oficiální DNA test CEA tedy zůstává 
Optigen - USA (popř. Laboklin). Pro potřebu BCCCZ* se budou uznávat certifikáty - DNA CEA 
Vetascien - vystavené nejpozději  20. 3. 2014 /včetně.     *jeden z rodičovského páru musí být 
DNA CEA normal 
 

- Rozesílání klubového kalendáře 2014 pro nové členy bude ukončeno k 30. 4. 2014. 
V současné době je možné kalendář zakoupit za sníženou cenu 150,-- Kč + 30,-- Kč poštovné, 
u H. Sklenaříkové. 
 

- Petra Opočenská v březnu 2014 poslala na účet BCCCZ peněžní hotovost, kterou měla u sebe 
od výstavy ve Vraném. 

 
- byla aktualizována smlouva BCCCZ s MVDr. Ekrem.  



- na Veterinární komoru v Brně byla odeslána žádost o vypracování jednotné metodiky pro 

posouzení OCD, ramenního kloubu a spondylózy páteře.  Výbor BCCCZ zároveň oslovil ČMKU 

– MVDr. Lubomíra Širokého o podporu v této věci a bylo nám odpovězeno z ČMKU, že vzali 

na vědomí . 

 

- stížnost od Nikoly Tvrdé a Zory Haškovcové na ch. s. Nebeský sen Jiřího Hlavačky ohledně 
nedodržení časové lhůty na odeslání PP jeho odchovu -vrh E. V zápisu č. 35 výbor tento 
přestupek řešil a pan Hlavačka musel podat vysvětlení jak pro PCH, tak pro PK ČMKU. Dopis 
od pí Tvrdé a Haškovcové přišel až po zveřejnění zápisu. 35. Pan Hlavačka byl s touto stížností 
vyrozuměn a nebude již toto pochybení opakovat. 

 
- Vědomé  porušení  ch. Řádu BCCCZ / článek 2 chov a jeho řízení  - opakované / čtvrté / krytí 

feny  Erish Blue Tennant  a psem  Cool With Bohemia Alké  - majitelka obou jedinců je Jitka 

Holková.  Výbor navrhl řešení této situace, kterou J. Holková odmítla. Krycí list není platný.  

Tato záležitost  není  k dnešnímu datu uzavřená. Budeme informovat v zápise č. 37. 

 

Dne 24. 4. 14 zapsala Ilona Morávková 


