Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 55
Jednání proběhla v období duben – květen 2017 formou emailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Organizační a provozní záležitosti
1. Nové stanovy BCCCZ byly v řádném termínu odeslány na Ministerstvo spravedlnosti

ČR. Stanovy spolku byly ministerstvem odsouhlaseny.

B. Sport a výstavy
1. Výbor rozhodl, že pro bodování titulu klubový šampion a šampion výkonu lze od roku
2017 bodovat pouze jednu ze splněných zkoušek vloh ovčáckého psa, a tedy pouze
NHAT nebo ZVOP. Body získané za tyto dvě zkoušky se tedy pro titul klubového
šampiona a šampiona výkonu sčítat nedají.
2. Výbor schválil změnu termínu zkoušky KJ Brno ČR v Boudě v Praze z termínu dne 8.
května na 15. května 2017, a to z organizačních důvodů.
3. Dne 1. dubna proběhlo na ZKO Litoměřice M BCCCZ ve výkonu. 1. místo v IPO3 získal
Ary Norje Dominiky Vítkové, gratulujeme i výhercům ostatních disciplín (výsledky
naleznete
na
http://www.mrbccczvykon.wbs.cz/HISTORIE---vysledky.html).
Pořadatelům děkujeme za hladký průběh akce.
4. Paní Beata Štýbrová požádala výbor o možnost hospitace na KV, nebo SV BCCCZ v r.
2017. Výbor žádost zamítl z důvodu prestižnosti této akce.
Ústně požádala o stejnou možnost p. Lenka Folget-Klímová, i jí byla žádost
zamítnuta. O hospitacích na výstavách při dnech BCCCZ výbor neuvažuje ani
v budoucnu.
5. Sponzorství Mistrovsví světa v obedience – výbor rozhodl, že spolek BCCCZ podpoří
českou reprezentaci 4 členek, každé přísluší 2500 Kč.
6. Výbor schválil ceny pro Mezinárodní mistrovství ČR border collií v agility.
C. Chov

1. Paní Ladislava Skopalová požádala výbor o doporučení při udělení výjimky k
uskutečnění vrhu dvou psů v registru FCI (Mawlch Rusty a Fyhr’s Aibeelin). Výbor
doporučení, pro krytí těchto jedinců, pro ČMKU vydal.

2. Výbor doporučuje vydání PP pro vrh „D“ ch. s. Hvězda Els chovatelky Evy Koubkové, a
to pod podmínkou vysvětlení zpožděného odeslání podkladů a s poplatkem za
vícenáklady v hodnotě 1000,- Kč k účtu BCCCZ.
3. Dne 6. května proběhla na ZKO Litoměřice bonitace, které se účastnilo 51 psů, z toho
jeden bonitací neprošel (z důvodu součtu a závažnosti vad). Děkujeme všem členům
klubu, kteří přidali pomocnou ruku. Odkaz na fotogalerii s bonitačními kódy zde
https://photos.google.com/share/AF1QipNILazUKw-R66tKMu1yo6RqYHulbbkZiyHuE3Qpootr_DMNCAtZJBz8zodM21Lcg?key=RkN6NXA2eEl
zNFg0TWJiVEZITmhTcWVwSHNNdnJ3
4. Na podnět I.M., majitelky krycího psa, která vznesla pochybnosti o otci vrhu „B“ Cream
Chocolate (překrytí jiným psem, ačkoli první, podle jeho majitelky, nakryl), byla
chovatelka požádána o provedení paternity vrhu. V případě že se jako otec potvrdí pes
uvedený na KL, testy uhradí stejnou měrou BCCCZ společně s majitelkou prvního
krycího psa.

D. Usnesení
1. Ministerstvo spravedlnosti ČR schválilo nové stanovy BCCCZ.
2. Výbor rozhodl uznat pouze jednu ze zkoušek ovčáckých vloh pro bodování klubového
šampiona a šampiona výkonu.
3. Výbor zamítl žádost Beaty Štýbrové a Lenky Folget-Klímové o hospitaci při klubové a
speciální výstavě ve Zbraslavi u Brna.
4. Výbor doporučuje vydání PP pro vrh „D“ Hvězda Els.
5. Výbor nařídil p. Adéle Dvorské test paternity vrhu „B“ Cream Chocolate.
Zápis výborem schválen: 09. 06. 2017

