Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 16
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu září a října 2010 a na zasedání 31.10. v Žižicích
Přítomni za výbor: Loučka R., Půlpánová H., Šimek B. Švarcová M.,
Hosté: Pasler P., Lefnerová S.
Do internetové diskuze se dále zapojili: Sklenaříková H., Píšťková R.
Za KRK schválila: Sochorová S.
Nově projednáváno:
1. Uznání výsledku vyšetření
Na bonitaci do Žižic přihlášeni psi, kteří mají DKK udělané i vyhodnocené u MVDr. Deckera a u MVDr.
Snášila.
Rozhodnutí: BCCCZ uznává pouze posouzení od MVDr. Ekra, pokud RTG bude poslán MVDr. Ekrovi a
on ho posoudí, může být výsledek uznán.
2. Individuální bonitace importovaného psa BRAVE CLYDE v Českých Budějovicích dne 9.10.2010.
Rozhodnutí: schváleno, další předvedení v Žižicích není nutné
Výsledek: bonitace se uskutečnila, pes je chovný
3. Cena individuální bonitace
Rozhodnutí: Minimálně dvojnásobná vzhledem k ceně řádné bonitace s tím, že pokud náklady budou
vyšší, majitel psa je uhradí.
4. Jmenování bonitační komise pro bonitaci v Žižicích 2010
Monika Švarcová – vedoucí
Helena Půlpánová – člen za BCCCZ
Milan Krinke – rozhodčí ČMKU
Výsledek: Bonitace 2010 v Žižicích proběhla. Bylo bonitováno 63 psů, neprošel jeden (agrese) a jeden
(monorchid), jeden nebonitován (odloženo z důvodu povahy)
5. Nová bonitační karta
Rozhodnutí: bude jednostranná, kopie s průpisem, je nutné dopsat změnu názvu barvy červená na
australská červená
6. Jak hodnotit např. pozitivní nález OCD pro bonitaci
Doporučení jak hodnotit konkrétní případ zaslal MVDr. Ekr. Pokud není OCD mezi vyřazujícími
vadami, pes může být chovný. Pokud pes má více závažných vad, měl by přispět tento nedostatek
k nezařazení psa do chovu. Nález bude zapsán poradcem chovu do poznámek a na Bonitační kartu.
Platí i pro ostatní dědičné vady.
7. Návrh testovat DNA CEA u psů, kteří po 3 generace nemají vyšetření (ale jsou geneticky normal po
pra prarodičích).
Důvod: vyskytla se chyba v hodnocení. Už by se nikdy neodhalila a nemoc by se mohla v chovu šířit.
Rozhodnutí: odloženo
Jedním z důvodů je i nejistota v možnostech testování (již jsme na www.bcccz.cz informovali o
pozastavení testace v Genomii od 3.11.2010 z důvodu zkoumání patentu).
8. Finanční záležitosti
- Vícenáklady na akce.
Rozhodnutí: Pokud zůstane např. anglický rozhodčí v ČR déle, protože mu např. neletí letadlo hned
další den, nabídneme mu, aby byl naším hostem a proplatíme vícenáklady s jeho cestou i tomu, kdo
se mu bude věnovat.
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- Předání funkce hospodáře, včetně všech dokladů – je v řízení. V Žižicích předal P. Pasler R. Loučkovi
šanony účetnictví do roku 2008. Rok 2009 již odeslal včetně přihlášek do klubu H. Sklenaříkové,
zbytek, tedy účetnictví 2010, předá R. Loučkovi dne 2.11. v Praze. Dne 20.11. je R. loučka předá H.
Sklenaříkové a R. Píšťkové. Tím bude již veškerá finanční agenda předána.
9. Zrušení složenek typu C
Rozhodnutí: schváleno s okamžitou platností, tedy od 1.11.2010
Nebudou se přebírat, bez výjimek. Na internetových stránkách klubu bude tučně napsáno, že
složenkou typu C (na fyzickou osobu) nelze platit klubové poplatky (krycí list, členství v klubu, inzerce,
...), výjimky povoleny nebudou, peníze nikdo nepřebere a vrátí se tomu, kdo je poslal. Složenkou typu
C bude možné platit pouze vložné na akce, kde to bude výslovně uvedeno.
10. Členské příspěvky
Po zaplacení členského příspěvku každý obdrží členskou průkazku na daný rok. Je to účelné?
Rozhodnutí: Ano, průkazka zůstává, ale lze se prokázat i dokladem o zaplacení.
Termín i způsob zaplacení na rok 2011 zůstává stejný, tedy lze platit od 1.11.2010 do 28.2.2011, pak
již nutné u prodloužení členství opět zaplatit vstupní příspěvek
11. Borderholic
Do konce listopadu vydat (počet dle předpokládaného počtu členů k únoru 2011.
Měl by obsahovat také informace jak platit (ne složenky typu C), Seznam všech šampionů a klubových
vítězů a zprávy o dění za poslední půl rok činnosti v jednotlivých sportovních a chovatelských
odvětvích (to je i koncepce do budoucna – 2 BH za rok se zákl. informacemi za uplynulý půl rok).
Nulté číslo připravit na začátek roku 2011 (leden) – 400 ks
12. Klubové předměty (KP)
- Není provedena celá inventarizace a předány peníze za rok 2010
Úkol: Šimek a Lefnerová - Udělat záznam o předání předmětů, včetně vyčíslení počtu vodítek a
obojků -– do konce roku 2010.
- Co koupit a jaký je limit? Sandra L. předala návrh. Přepracuje ho dle dispozic do 14 dnů.
Návrh bude rozeslán členům výboru a KRK k vyjádření. Je třeba mít více času na rozmyšlení.
- Logo na malých předmětech může být jen jako samolepka.
- Upomínkové dárky pro rozhodčí a hosty (víno, tužky, apod.) - žádné zvláštní dárky se připravovat
nebudou, v případě potřeby se využijí KP, které jsou k dispozici.- KP jako ceny – pořadatel požádá
předem jednatele nebo předsedu klubu o schválení, převzetí musí podepsat.
- J. Lejsková požádala o odstranění fotek, kde je pro klubové předměty jako modelka - Jejímu přání se
vyhovuje. Do budoucího katalogu KP budou uváděny jen fotografie předmětů, ne včetně osob, které
je nosí.
- Dražší předměty na objednávku (např. bundy) – budou součástí katalogu a budou se objednávat dle
požadavků kupujících. Aby si mohli kupující KP na objednávku tzv. osahat, lze objednat cca 15 ks
v různých velikostech a barvách pro ženy a do 10 ks pro muže (KP mohou být případně i na prodej,
ale pak je nutné je rychle doobjednat).
- Internetový obchod s KP – doporučuje se, ale je nutné požádat P. Burdíka o zadání.
- Cena KP bude dána dohodnutou nákupní cenou (po započtení množstevní slevy), povýšenou o cca
10 % (klubová přirážka, která částečně pokryje náklady na manipulaci a prodej).
- Cestovné tomu, kdo bude KP prodávat nebo dopravovat bude proplaceno v plné výši, pokud se však
dotyčný účastní akce také z jiného důvodu, než pouze z důvodu prodeje nebo předání KP (např. bude
vystavovat svého psa), pak si cestovné účtovat nebude, případně může dostat proplacenu polovinu
cestovného, ale po předchozí dohodě a zdůvodnění předpokládaného úspěchu při prodeji KP).

13. Termínový kalendář akcí BCCCZ na rok 2011 – návrhy
- Bonitace - 3.4. na zámku v Kvasinách (M. Krinke), odpovědná osoba S. Klímová
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- 10.7. v Žižicích (M. Krinke),
- 25.9. ve Zbraslavi u Brna (A. Grygarová),
- Výstavy - klubová 24.9. ve Zbraslavi u Brna,
- speciální KCHMPP ???,
- KV bez zadání titulu KV 30.4. v Opatovicích
- Sport MR BOC
- agility 10.-12.6. Rozkoš
– flyball 25.9. ve Zbraslavi u Brna,
- ve výkonu a v obedience v Nymburce (3.-4.9. ?)
- pasení v Rakousích (27. a 28.8. ?),
Co MR BOC v tanci a frisbee? Doporučuje se jako samostatné akce, tanec v hale, frisbee venku.
Co Klubové setkání (jen víkend, nebo celý týden? – mnoho klubů takové setkání organizuje a moc si
ho chválí) – program: mohl by tam být seminář (?? o čem??, koho pozvat ??), školení (třeba i
v pasení, pokud tam budou ovce, které se s tím nesetkávají poprvé), hry, apod. –
Výzva: hledáme pořadatele a pomocníky, případně náměty na výše uvedené akce. Nahlašte jednateli
případný zájem o pořádání akce
Úkol: R. Loučka a P. Pasler - Napsat výzvu do WEB stránky klubu a do BH
14. Sponzorování klubu
V minulých letech a v plánu i na příští rok sponzorství Dibaq, a.s., výrobce krmiv Fitmin – sponzoruje
vybrané klubové akce chovatelské i sportovní
- agility 10.-12.6.2011 Rozkoš - Panda Plus
– flyball 25.9.2011 ve Zbraslavi u Brna, Proplan
- ve výkonu a v obedience v Nymburce (3.-4.9. ?) - ???
- pasení v Rakousích (27. a 28.8. ?),
- bonitace – All4dogs
Mediálně klub podporuje časopis Pes přítel člověka, navíc na vybrané akce zajišťuje až 30% slevu na
poháry – pořadatelé – je třeba této možnosti využít.
Výzva všem pořadatelům: hledejte sponzory, jednejte s nimi.
15. Nová databáze BOC a WEB stránky klubu
Současný stav: v listopadu 2009 se tvorby db a nových internetových stránek ujal Petr Burdík
(pet@petujek.net). Stále ale na tom ještě pracuje. Výbor jednal o tom, zda ve spolupráci pokračovat
nebo ne. Protože P. Burdík si své problémy částečně vyřešil a začal opět komunikovat, bylo
dohodnuto, že počkáme ještě jeden měsíc na zprovoznění, jinak se vrátíme k původní db, což ale
bude spojeno s velkým úsilím, protože bude nutné doplnit údaje za tři čtvrtiny roku. Výbor také
požádal P. Burdíka, aby v nové db zachoval původní funkce, tedy přehlednost, kompletní třídění a
hladně ověření vhodnosti párů ke krytí a s uvedením koeficientu příbuznosti, bez toho nemá význam
novou db zprovozňovat.
Dílčí výsledek: R. Loučka si dohodnul s P. Burdíkem schůzku na 20.11., kde se oba pokusí o uvedení
klubových stránek a db do provozu.
Výzva všem členům klubu: sehnat pomocníky pro zápis do db, případně i pro tvorbu WEB stránek.
16. Doplnit body za dogdance do hodnocení pro titul Šampión výkonu BCCCZ.
Rozhodnutí: schváleno, doplněno dle návrhu.
17. Zveřejňování výsledků zdraví
Většina členů výboru souhlasí. Požádali jsme ale ČMKU a časopis Pes přítel člověka o právnický rozbor
– obě instituce slíbily pomoc. S rozhodnutím tedy vyčkáme na jejich vyjádření.
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Kontrola předchozích úkolů:
1. Zatím není u MV provedena změna Stanov BCCCZ, schválená na členské schůzi v Brně.
Úkol: odeslat požadavek do 14 dnů - Šimek
Ostatní úkoly splněny nebo převedeny na jednání v tomto zápise.
Rekapitulace
Rozhodnutí: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16
Úkoly: 12, 13
Výzvy: 13, 14, 15
Dne: 31.10. 2010, zapsal: Radko Loučka
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