Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 52

Jednání proběhla v období říjen – listopad 2016 formou e-mailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Organizační a provozní záležitosti
1. Výbor BCCCZ přijal žádost o rozšíření aprobace výstavní rozhodčí pí. Lenky Folget
Klímové. Tuto žádost přijal výbor kladně s podmínkou hospitace při bonitaci a klubové
nebo speciální výstavě BCCCZ se zadáváním CAC a 1x CAC (min. 2x CAC je podmínkou
ČMKU).
2. Kalkulace pro výrobu stolního kalendáře pro rok 2017. Schváleno.
3. Výbor upřesnil na žádost pana R. Poláška své rozhodnutí o neudělení výjimky v
podmínkách pro udělení titulu klubového šampiona.
4. Účetnictví za rok 2016 zpracuje kancelář Jany Janků. Schváleno.
5. Výbor rozhodl o vystoupení BCCCZ z SKK (členství nepřinášelo spolku žádné
výhody) a zažádat o členství spolku přímo pod ČMKU. Zástupce klubu podnikne
nezbytné kroky s tím spojené.
6. Upozornění na konání valné hromady ČMKU, a to ve dne 25.3.2017.
7. Upozornění na konání členské schůze BCCCZ, a to ve dne 12.3.2017 v Helvíkovicích
v zasedací místnosti firmy Dibaq (Fitmin). Součástí schůze bude seminář věnovaný
výživě a zdraví psů, případně i zajímavosti ohledně dopadů jejich domestikace.
8. Bylo rozhodnuto o udělení všech navržených odměn za pomoc při řízení chodu
BCCCZ ve formě DPP dle dříve dohodnutých regulí

B. Chov
1. Výbor přijal žádost pí. K. M. Heděncové o možnost předložit k bonitaci psa Little Taff
Fiammante Astro doplnění vyjádření stmatologa/specialisty, vzhledem k tomu, že díky
ztrátě zubů nebylo možné prokázat skus psa přímo na bonitaci. Pí. Heděncová

následně předložila lékařskou zprávu, na jejímž základě se výbor rozhodl umožnit psu
první zkušební vrh. Po přezkoumání skusu potomků bude rozhodnuto o další chovnosti
psa.
2. Výbor podal ČMKU připomínku k návrhu klauzule ČMKU týkající se zákazu převozu
psa k budoucímu majiteli třetí osobou. Žádá lepší formulaci klauzule.
3. Pan M. Daďourek poslal vyšetření jeho psa Xantos Miveko u MVDr. J. Beránka, které
není prosté onemocnění PRA. Klub náklady na toto vyšetření uhradí podle předchozí
domluvy. Vzorek krve byl zaslán na Genomii, kde bude uložen pro případné další
testování.
4. Majitelka psa bPP E. Guttenbergová zažádala o zařazení svého psa do registru ČMKU
z důvodu předpokladu kvalitního genetického materiálu a prospěšnosti pro chov
border kolií. Z důvodu nedostatečných informací o zdravotním a genetickém profilu
psa výbor žádost zamítl.
5. Majitelka psa Almond Ex Sortis podala stížnost na chovatelku pí. Zuzanu Zourkovou
pro nedodání průkazu původu psa. Výbor vyzval chovatelku k neprodlenému vydání PP
odchovaného psa.
C. Sport a výstavy
1. Paní Petra Malá požádala o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč, a to na nezbytné
výdaje při pořádání M BCCCZ v dog dancingu (na pronájem haly - úklid, příprava,
ozvučení a obsluhu aparatury). Výbor této žádosti vyhověl.
2. Do roku 2017 povolila ČMKU dvě výstavy. Zároveň potvrdila přesunutí plánované
speciální výstavy z května na první víkend v září ve Zbraslavi u Brna (v tomto termínu
bude tedy speciální výstava a klubová výstava se zadáním KV). Pozváni budou opět
rozhodčí z Anglie.
3. Po předchozí komunikaci s Disc Dog klubem ČR se výbor rozhodl nenavázat na
předchozí spolupráci v pořádání M BCCCZ v dog frisbee, a to pro neshodné představy
ve financování akce. Mistra v dog frisbee vyhlásí BCCCZ jiným způsobem. Výbor taktéž
k účtu DDK ČR uhradil zbývající částku za pořádání M BCCCZ v dog frisbee 2016.
4. Výbor tímto děkuje pořadatelům uskutečněných mistrovství BCCCZ v obedience
(Ladě Richterové) a dog dancingu (Petře Malé) za bezvadnou práci i reprezentaci
spolku BCCCZ. Dík patří všem, kteří mistrovství pomáhali organizovat i těm, kteří se jich
účastnili.

D. Usnesení
1. Schválena žádost o rozšíření aprobace L. F. Klímové.
2. Schválena účetní kancelář pro rok 2016.
3. Schválena chovnost psa Little Taff Fiammante Astro pro první vrh.
4. Schváleno proplacení nákladů na odborné vyšetření na DOV u psa postiženého PRA.

5. Žádost o zařazení psa bPP do registru ČMKU. Zamítnuto.
6. Žádost o příspěvek 3000 Kč na pořádání M BCCCZ v dog dancingu. Schváleno.
7. Odměny za pomoc při řízení chodu BCCCZ. Schváleno.
Zápis výborem schválen: 30. 11. 2016

