Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 56
Jednání proběhla v období červen – červenec 2017 formou emailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Sport a výstavy
1. V termínu od 2. do 4. června se uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR v agility BOC
v organizaci V. Janatové. Děkujeme za uskutečněnou akci.
2. Výbor stanovil termín podání žádostí o pořádání sportovních akcí v roce 2018. Žádosti
tak přijímá do konce září 2017.
3. Výbor stanovil termíny pořádání klubových výstav:
26. 5. 2018 – Klubová výstava bez KV s CAC - místo bude upřesněno
27. 5. 2018 - Speciální výstava s CAC - místo bude upřesněno
1. 9. 2018 - Středoevropská v. s CAC - Srbská Kamenice
2. 9. 2018 – Klubová v. s KV s CAC - Srbská Kamenice
4.
5.
6.
7.

Výbor schválil zadávání titulu a ceny pro M BCCCZ v dog frisbee.
Výbor schválil ceny pro M BCCCZ v obedience.
Výbor schválil ceny pro M BCCCZ ve flyballu.
Děkujeme české reprezentaci na MS FCI obedience 2017, které se podařilo umístit
Českou republiku na celkovém 13. místě. Nejlépe se z reprezentace umístila Júlia
Bukovinská s 259,75 body a známkou výborná, a to na 26. místě.

B. Chov

1. Paní Daniela Rájová požádala výbor o udělení výjimky pro vystavení KL na externí vrh
ch. s. Dajavera (fena Runa Wyn Dajavera), a to ze zdravotních důvodů na doporučení
veterinárního lékaře. Výbor po zvážení okolností výjimku udělil s podmínkou doložení
stanoviska veterináře ještě před uskutečněným krytím a dále s podmínkou, že fena
nebude mít v následujícím roce žádný vrh.
2. Výbor upozornil chovatele T. Macourka, ch. s. JESIMA, na podezření z chovu psů bez
průkazu původu, které vyplývalo z jeho internetových stránek. Pan Macourek toto
podezření vysvětlil odchovem jeho manželky a vrh psů bPP odstranil z internetových
stránek vlastní chovatelské stanice.
3. Výbor doporučuje vydání PP pro vrh „E" Asbrete chovatelky p. Labíkové narozený 12.
prosince 2016, a to pod podmínkou platby za vícenáklady ve výši 3000,- Kč na účet

klubu. Důvodem je značné zpoždění doložení podkladů pro plemennou knihu ČMKU ze
strany chovatelky.
4. Na podnět I. Morávkové, majitelky krycího psa, která vznesla pochybnosti o otci vrhu
„B“ Cream Chocolate (překrytí jiným psem, ačkoli první, podle jeho majitelky, nakryl),
byla chovatelka A. Dvorská požádána o provedení testu paternity vrhu. Testy
z laboratoře Genomia s.r.o. potvrdily otce uvedeného chovatelkou A. Dvorskou na KL.
Upozorňujeme majitele krycích psů, aby, mají-li podezření na uskutečněné krytí, vždy
požadovali vyplnění KL.
C. Usnesení
1. Výbor určil uzávěrku podávání žádostí pro konání sportovních akcí na 30. září 2017.
2. Výbor schválil ceny pro M BCCCZ v dog frisbee, obedience a flyballu.
3. Výbor stanovil termíny pro pořádání klubových výstav v roce 2018.
4. Výbor doporučuje vydání PP pro vrh „E“ Asbrete s podmínkou.
5. Výbor uděluje výjimku pro vystavení KL pro fenu Wyn Dajavera s podmínkou.
Zápis výborem schválen: 10. 08. 2017

