Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 59
Jednání proběhla v období prosinec 2017 až leden 2018
formou e-mailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Sport a výstavy
1. Výbor vzal na vědomí úpravu výstavního řádu ČMKU.
2. Výbor upozorňuje pořadatele M BCCCZ v roce 2018, aby dbali pokynů sponzorů
dojednaných Spolkem BCCCZ a tyto dodržovali. Vyhnou se tak následnému odmítnutí
sponzorství v roce 2019 a usnadní podporu sobě i dalším pořadatelům.
3. V rozporu s dřívějším příslibem ČMKU nepovolila BCCCZ pořádání čtyř výstav v roce 2018
(kdy Středoevropská výstava měla být akcí „navíc“). BCCCZ se proti tomuto rozhodnutí
odvolal, ČMKU odvolání projednala, námitky BCCCZ přijala a termíny výstav v roce 2018
tedy zůstávají nezměněny.
4. Pořadatel M BCCCZ v dog frisbee požádal výbor o změnu termínu konání akce, a to
z organizačních důvodů a blízkého termínu ME v dog frisbee. Výbor jeho argumenty
přijal. Termín M BCCCZ v dog frisbee se proto posouvá na 18.-19. srpna 2018.
5. Výbor obdržel žádost paní L. Gabrielové o sponzoring členů BCCCZ coby účastníků české
reprezentace na MS v obedience v roce 2018. Výbor žádost zamítl z důvodu úsporných
opatření v roce 2018 a doporučil obrátit se na příslušný klub zabývající se tímto sportem.
Stejně tak upozorňuje i ostatní reprezentanty dalších psích sportů a jiných aktivit, aby s
individuálním sponzoringem své reprezentace ze strany BCCCZ pro rok 2018 nepočítali
a obraceli se přímo na kluby zaštiťující tyto konkrétní aktivity. Děkujeme za pochopení.
B. Chov

1. Paní N. Kubů požádala výbor o získání PP pro kastrovaného psa bPP ze spojení Arwen
The Guardians of Albion x Ezar Blue z Bengasu, který se narodil 27.5.2013. Důvodem
žádosti byla účast na českých a zahraničních závodech v agility. Výbor projednal tuto
žádost i případnou možnost zařazení psa do pomocného registru ČMKU, kdy se obě
tyto možnosti rozhodl nepodpořit. V případě cesty dodatečného vystavení PP se výbor
postavil zamítavě i z důvodu značné časové prodlevy – kdy sama „chovatelka“ neměla
zájem PP tomuto vrhu vystavit.
Pro zařazení psa do p. reg. pes nesplňuje žádnou z podmínek, navíc kastrovaný pes
nemůže nijak přispět do chovu a registrace takového psa není v zájmu chovu. Oba
názory podporuje fakt, že border kolie je v České republice hojně rozšířené plemeno,

ročně se narodí více než tisíc štěňat s průkazem původu a toto číslo každým rokem
narůstá. V zájmu spolku proto není dodatečně registrovat jedince, kteří chov nijak
pozitivně neovlivní.
2. Výbor obdržel žádost na prodloužení chovnosti feny Harrissi Mintaka majitelky M.
Topinkové (krytí je plánováno měsíc před dovršením osmi let věku feny). Při splnění
podmínek daných řády ČMKU udělil výbor povolení prodloužení chovnosti na dobu
určitou, tedy do 10.11.2018.
C. Klub
1. Výbor stanovil termín členské schůze BCCCZ, a to na 25. března 2018. Po skončení
schůze je zajištěn seminář Vladimíry Tiché na téma anatomie, reprodukce, posuzování
a aktualit v kynologii. Výbor členy BCCCZ tímto ještě jednou srdečně zve na členskou
schůzi a těší se na viděnou.

D.
1.
2.
3.
4.

Usnesení
Výbor rozhodl o změně termínu pořádání M BCCCZ v dog frisbee na 18.-19. 8. 2018.
Výbor zamítl žádost o sponzoring české reprezentace na MS v obedience.
Výbor zamítl žádost paní N. Kubů o vystavení PP pro pětiletého kastrovaného psa bPP.
Výbor podpořil žádost paní M. Topinkové o prodloužení chovnosti feny Harrissi
Mintaka.
5. Výbor stanovil termín členské schůze BCCCZ na 25. března 2018.

Zápis výborem schválen: 21. 2. 2018

