
Zápis výboru 39. z jednání výboru říjen – prosinec

Jednání proběhlo formou emailové korespondence.

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

Předložen členům KRK na vědomí: P. Opočenská, S. Sochorová, L. Kernerová

Výbor schválil:

- žádosti o zapsání do pomocného registru ČMKU:

- Moniky Šnajdárkové o zapsáni psa Keanu ISDS CZ/298565 

- Ivany Horské o zapsání psa Spot ISDS CZ/ 323145

- Ivy Jílková pro fenu Dot ISDS PL/321429

- dodatečná úprava znění pro Šampiona pasení (v zápisu č. 38 je jen KŠ a ŠV )  schválena 
úprava podmínky pro udělení klubového šampiona a klubového šampiona výkonu a 
šampiona pasení. 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 

- termín a místo na bonitaci – neděle – 25. 1. 2015 v Praze (Škola psích sportů).

- příspěvek 3000,- Kč pro Radka Loučka na část nákladů cesty delegáta ČR na účast v FCI 
komisi pro pasení ve Finsku. Odkaz na zprávu z jednání FCI komise pasení … 
http://cmku.cz/soubory/dokumenty/1133_priloha_c._3_k_zapisu_z_p_cmku_ze_dne_25.11.
2014_%28zprava_fci_komise_paseni%29.pdf

- schválení odměn pro členy výboru, referenty a matrikářku 

- MR v agility 29. 31. 5. 2015, pořádá pod záštitou klubu Eva Svobodová AK Sokolíci Frýdek-
Místek. Klub dodá poháry, klubové předměty a klubové banery.

- MR v coursingu 20. 6. 2015, pořádá pod záštitou klubu Tereza Frumarová. Klub dodá poháry,
klubové předměty, klubové banery a poskytne jednorázový příspěvek 5000 Kč,-

Výbor informuje:

- Předsedkyně Lenka Svobodová se ze zdravotních důvodů nemůže dočasně věnovat klubu. 



Její úkoly na její žádost přebrala místopředsedkyně S. Balogová a jednatelka I. Morávková od 
28. 9. 2014.

- od 12. 12. 2014 je po nemoci opět ve funkci předsedy klubu Lenka Svobodová

- vytvořena nová Směrnice BCCCZ 4/2014 

SMĚRNICE BCCCZ K ÚPRAVĚ PODMÍNEK PRO PŘEREGISTRACI DO P. REG. FCI PLATNÁ OD 1. 1. 
2015

- nechtěné krytí v ch. s. Nebeský sen - majitel Jiří Hlavačka. Fena Adaike Polední kámen a pes 
Lucky for You Broadway. Vrh bude uznán za splnění těchto podmínek: platba KL jako 
urgentního, testy parentity  (oba rodiče, testy musí být z krve, odběr po označení/očipování 
štěňat), vzhledem k tomu, že fena má druhý vrh v jednom kalendářním roce, v roce 2015 
nesmí mít žádný vrh, poplatek za vícenáklady v částce 1000,- Kč za každé zapsané štěně 
(zaslat na účet BCCCZ) 

- výbor obdržel stížnost na chovatelku Lucii Košťanyovou, ch. s. Moravia Victory produkující 
štěňata bez PP. Klub požádal p. Košťanyovou o vysvětlení, které obratem obdržel. Vzhledem 
k tomu, že jmenovaná chovatelka není členem klubu BCCCZ a nevyužívá jeho chovatelský 
servis, informovali jsme kluby, jejichž chovatelský servis využívá (KCHMPP, WDK ). Stížnost 
nebyla anonymní, ovšem pisatelka si nepřála zveřejnit jméno.

- Veronika Tvrdá – oficiální správce / webmaster BCCCZ za databázi epilepsie

- rozhodčí Annette Walters, která se omluvila s posuzování na dnech BOC stále neuhradila 
klubu letenku kterou jí klub zaplatil

- předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 25. 11. 2014 rozhodlo o rozdělení části zisku 
z Evropské výstavy chovatelským klubům. Poskytnutý příspěvek byl stanoven dle počtu 
jedinců plemen Vašeho klubu, kteří byli vystavováni na EV; v případě více klubů pro jedno 
plemeno byla částka rozdělena v závislosti na počtu odchovů v každém z klubů za minulý rok. 
Na účet klubu BCCCZ byla poslána částka 63 791Kč.

- na Dny BOC přijali pozvání  anglické posuzovatelky Kathie Kinton ch. s. Kinaway a Josie Large
ch. s. Wizaland

- byl vydán kalendář pro členy klubu BCCCZ zdarma, pro další zájemce v celkové ceně 250,- KČ

- v jednání MR ve frisbee

Výbor zamítnul:

- žádost paní Mertové o zapsání do pomocného registru ČMKU pro dva jedince BOC  (jména 
psů v žádosti nebyla uvedena). Klub přihlédl i k vyjádření Plemenné knihy

 Dne 11. 12. 2015 zapsala Ilona Morávková


