
Zápis výboru č. 38 z jednání výboru srpen - září

Jednání  proběhlo  formou  emailové  korespondence.
Zúčastnili se  členové  výboru:  L.  Svobodová,  S.  Balogová,  M.  Švarcová  a  J. Janků, I.  Morávková

Členové  KRK:  S.  Sochorová,  L.  Kernerová,  P.  Opočenská

Výbor schválil:

- rozhodčí na klubovou výstavu Annete Rettie se měsíc před výstavou omluvila z vážných rodinných 
důvodů. Předsedkyně BCCCZ  zařídila  R. Tunnicliffa jako náhradního rozhodčího. 

- příspěvek pro M. Koška 3 000,--  na MS v pasení. Příspěvek bude poskytnut po podání zprávy z akce, 
včetně fotodokumentace. Provede hospodářka

- poskytnutí příspěvku formou klubových předmětů na akci pasení Martínkovice, hlavní organizátor 
pan Vostřez a na akci pasení Wallachia Open, hlavní organizátor paní Gavendová. 

- odsouhlaseno, že při vznesení pochybnosti o paternitě složí žadatel na účet BCCCZ zálohu ve výši 
2 000,--Kč.  V případě potvrzení podezření tato záloha bude vrácena. Současně je možné, aby na 
podnět výboru byl kontrolován jakýkoliv vrh. 

- schválena úprava podmínky pro udělení klubového šampiona a klubového šampiona výkonu. A to 
následujícím způsobem: článek 2 – podmínky pro udělení titulu, odstavec d) majitel psa/feny musí být
v době podání žádosti alespoň dva roky (minimálně 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) členem
klubu BCCCZ  

Výbor informuje:

- hospodářka klubu ve spolupráci s hlavním pořadatelem podala předběžnou informaci o vyúčtování 
MR agility ve Strážnici. MR agility skončilo ztrátou 7 494,-- Kč, prozatím bez odvodů srážkové daně. 

- na základě žádosti slečny Parolkové, majitelky původního krycího psa Ultraspeedy Foxy Fox, bylo 
nařízeno vyšetření paternity vrhu „K“ Devon Exe. Výsledky vyšetření - otcem celého vrhu je  
Wendevick Keepsake. 

- na základě Skype konference ze dne 26. srpna 2014 bylo domluveno,  aby předsedkyně klubu, 
zaslala dotaz na OFA jak probíhá vyšetření a diagnostika OCD. Dotaz byl odeslán 28.8. Poradkyně 
chovu napsala na OFA  27.8. Odpověď OFA je k nahlédnutí u jednatelky BCCCZ, včetně korespondence
předsedkyně s OFA. 

Na základě připomínek členské schůze o úpravách stanov v závislosti s novelou OZ – připomínky P. 
Opočenská, R. Loučka, zjištění podmínek zasedání mimořádné členské schůze, zasedání mimořádné 
členské schůze ihned po ukončení řádné členské schůze, je tímto úkolem pověřena předsedkyně.  



Komentář ke Klubovým výstavám ve Zbraslavi: 

Při skypové konferenci 26. 8. zjistily ostatní členky výboru, že hlavní pořadatelka organizačně 
nezvládla přípravu klubových výstav ve Zbraslavi a začaly okamžitě na jednotlivých úkolech pracovat 
společně. S velkým nasazením všech, se krizovou situaci podařilo ustát a obě klubové výstavy 
proběhly, i přes drobné nedostatky, důstojně. 

Dne 25. 9. 2014 zapsala Ilona Morávková 


