Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 20
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu července až září 2011 a následně krátce po konání
členské schůze ve Zbraslavi u Rosic
Loučka R., Půlpánová H., Šimek B., Švarcová M., Sklenaříková H., D. Rájová, S. Sochorová
Nově projednáváno:
A: do členské schůze
1. Žádost o určení podmínek
Jitka Jelínková podala žádost o určení podmínek pro zapsání psa Kenny narozeného 13.08.2008 s
čipem 978101080058420 (matka Anita Suleana, otec Jitka Had) do Registru FCI
Rozhodnutí: Zapsání do registru FCI v PK ČMKU výbor BCCCZ doporučí za těchto podmínek:
a) Dvě posouzení od dvou mezinárodních rozhodčích s výsledkem minimálně velmi dobrý
(alespoň jedno posouzení na bonitaci nebo na klubové výstavě BCCCZ).
b) Výsledek IHT2 v pasení vyšší než 70 bodů, nebo v jiném sportu výkonnostní stupeň 3 + zkouška
pasení HWT.
c) testy parentity (tj. obou rodičů).
2. Info o Web4U
Společnost Web4U, která spravuje doménu a stránky BCCCZ, byla vyhodnocena jako nejlepší
registrátor českých domén. Web4U v hodnocení získalo všech 5 hvězdiček a zároveň jako jediný z 49
registrátorů .cz domén obdrželo 100 % hodnocení. Společnost Web4U nám nabízí na omezenou dobu
doménu .eu zdarma. Nabídku využijeme. Zajistí Loučka.
3. Zdraví
Při dnech BOC tj. 24.9. – 25.9 ve Zbraslavi u Brna (areál MSKS) proběhne sběr krevních vzorků (+
odběry krve) pro laboratoře Genomia a Optigen. Po dohodě je možné odebranou krev i zaslat
poštou. Zajistí Monika Švarcová.
4. Z ČMKU žádají o informaci o chovatelských podmínkách
Dodáme po členské schůzi (to kdyby byly změny).
5. Mistrovství BCCCZ v obedience
Proběhlo ve Dvoře Králové. Počasí více než přálo. Rozhodčí chválila účastníky, že odvedli opravdu
skvělé výkony. Výsledky jsou na stránkách http://mrbocob.webnode.cz/vysledky/. Děkujeme Ladě
Richterové za pořádající Canis klub Trutnov o.s. Vyúčtování bylo schváleno.
6. Mistrovství ČR v pasení pod organizací BCCCZ
Proběhlo v Rakousích. Děkujeme manželům Lánikovým za organizaci. Výsledky jsou na stránkách
www.bcccz.cz. Vyúčtování bylo schváleno.
7. Mistrovství BCCCZ v dogfrisbee
Proběhlo v Hradci Králové. Děkujeme Veronice Makovské za organizaci. Výsledky jsou na stránkách
www.bcccz.cz. Vyúčtování bylo schváleno.
8. Mistrovství BCCCZ ve výkonu IPO
Proběhlo v Kladně. Děkujeme ZKO Švermov za organizaci. Výsledky jsou na stránkách www.bcccz.cz.
Vyúčtování bylo schváleno.
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9. Ceny klubových předmětů
Schválený návrh
Předmět
Dámské tričko 120 ks
Pánské tričko 50 ks
Unisex tričko 30 ks
Soft shell dámská 16 ks
Soft shell pánská 10 ks
Vesta 100 ks
Kšiltovka 100 ks
Taška na dokumenty 80 ks
Nerez hrnek 80 ks
Termoska 30 ks
Button / Odznak 250 ks

Cena Kč/Ks
133,46
146,578
112,858
1178,37
1178,37
410,372
83,9
50,925
88,375
220,818
9

Návrh
200
200
150
1250
1250
450
100
80
100
250
15

10. Příprava členské schůze, KV a bonitace
Info: proběhla bez komplikací, každý má své úkoly. Vše běží dle programu uvedeném v BH i na WEB
stránkách klubu BCCCZ.
11. Kandidátka výboru pro volby na členské schůzi
Návrh výboru: ve stejném složení jako dosud výbor (Loučka, Půlpánová, Šimek, Švarcová,
Sklenaříková) i KRK (Sochorová, Malínská B., Opočenská).
Úkol pro B. Šimka: oslovit členy výboru a KRK, jestli souhlasí s kandidátkou.
12. Rozšíření aprobace
Zuzana Brotánková požádala výbor o souhlas s rozšířením aprobace o plemeno BOC
Rozhodnutí: výbor souhlasí s výhradami, odešleme následující dopis:
Vážená pani Brotánková.
probrali jsme Vaši žádost ve starém a následně i v novém výboru. Výsledek je následující:
Protože nikdo z výboru nezná jak posuzujete, členové výboru by Vás nejprve rádi pozvali na bonitaci,
nebo na klubovou či speciální výstavu, kde bychom se s Vámi seznámili a prodiskutovali výklad
standardu BOC. Pak teprve bychom vyslovili souhlas. Termíny jsou na našich WEB stránkách a budou
průběžně upřesňovány.

B: Po členské schůzi
1. Proběhly volby
Místo B. Šimka byla do výboru zvolena Daniela Rájová. Rozdělení funkcí.
Rozhodnutí: D. Rájová přebírá všechny funkce, které měl B. Šimek. Jmenovitě se jedná o funkci
jednatele (především evidence šampionů, klubových i ČMKU), funkci sportovního referenta (najít
k sobě lidi, kteří by zastupovali jednotlivé sporty), garanci za WEB stránky a klubové předměty,
jednání se sponzory. Je třeba, aby D. Rájová převzala od B. Šimka co nejdříve (nejpozději do konce
října) všechny materiály a dokumenty.
Předseda klubu poděkoval B. Šimkovi za jeho dosavadní dlouholetou práci ve výboru a popřál D.
Rájové mnoho zdaru ve vykonávání těchto náročných a zadpovědných funkcích.
Úkol: předseda klubu oznámí změny na ČMKU.
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2. Finanční záležitosti
H. Sklenaříková požadala, aby každý referent vedl sešit příjmů a výdajů, včetně inventarizace jemu
svěřených věcí, a to i samostatně dle akcí. Finanční záležitosti by měl každý vyřizovat do dvou týdnů
po skončení velké akce, případně zhruba jednou za čtvrt roku.
Sandra Lefnerová byla požádána o pravidelné účtování klubových předmětů po každé velké akci a
drobné účtování jednou za tři měsíce. S tímto požadavkem souhlasila.
3. Zhodnocení Dnů BOC 2011
Vše proběhlo dle plánu. Je třeba velmi poděkovat správci areálu i zaměstnancům restaurace, že nám
ve všem ochotně vyšli vstříc a zapůjčili nám vybavení pro pořádání KV, bonitace i členské schůze.
Areál byl moc pěkný, v okolí les a kilometry asfaltových cest lesem, po kterých nikdo nejezdí – ideální
pro venčení psů, počasí přálo. Co víc jsme si mohli přát.
Úkol: předseda klubu oficiálně poděkuje MSKK.
4. Změna podmínek pro chov - TNS
Dle návrhu plána členské schůze se rozšiřují podmínky pro chov BCCCZ následovně:
Rozhodnutí: Podmínky stejné jako pro CEA, tedy jeden z rodičovského páru musí být DNA TNS
normal (ne povinně pro každého). Bude platit od 1.1.2012, s tím, že již vydané KL platí v plném
rozsahu (tj. rok od vystavení). Bude doplněno do podmínek chovnosti pro BOC. Předseda klubu
oznámí změny na ČMKU a KCHMPP.
5. Testy OCD a DLK
Výbor zvažoval možnost povinně testovat OCD a snímkovat psy i na DLK. Rozhodnutí bylo odloženo
s tím, že nejprve požádáme o vyjádření odborníků veterinářů.
Úkol: předseda klubu napíše dopis MVDr. Ekrovi.
6. Plán akcí na rok 2012
Termíny a místa akcí je třeba co nejdříve doplnit.
Do plánu akcí zahrnout i přátelská setkání. Je třeba vymyslet, jak organizovat naučné semináře (např.
zdraví, výživa, příprava na výstavy), případně školení, které by členy zajímaly a byly by pro ně
poučením (např. klikr, pasení, čichací práce, tanec). Pro členy klubu by byly tyto akce výrazně
zvýhodněny. Bylo by dobré tyto akce dělat v různých částech ČR, každým rokem obměňovat místa.
Úkol nejen pro členy výboru: najít místo a dohodnout termín
7. Komunikace v rámci výboru a KRK
S. Sochorová tlumočila přání KRK, aby všichni členové KRK dostávali průběžně k vyjádření i průběžná
rozhodnutí výboru (nejen čtvrtletní zápis), případně aby je výbor zapojil i do diskuze (samozřejmě bez
hlasování). Byla domluvena i interní komunikace v rámci výboru mezi jednotlivými členy. Výbor
souhlasí a požadavku vyhoví. Bylo by dobré, kdyby si každý zařídil Skype.
8. Klubové předměty
Ve Zbraslavi byly poprvé předvedeny nové klubové předměty. Dle zájmu o ně bylo vidět, že se líbily.
Budou prodávány i prostřednictvím e-shopu. Jen je to nutné nejprve nastavit na WEB stránkách
klubu.
9. Čtečka čipů
Klubová čtečka se rozbila v záruční době. Výrobce, fy Altercan nám nabídla výkonnější typ iMAX+
s doplatkem. Standardní cena iMAX+ je 6755,- Kč, na čtečku by nám poskytli mimořádnou slevu
1600,-. Kč. Rozdíl k doplacení 987,- Kč vč. DPH.
Rozhodnutí: výbor souhlasí.
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10. Změna organizace Dnů BOC 2012
Návrh D. Rájové, že by v neděli místo bonitace probíhaly semináře, ukázky a soutěže (přičemž se
sama nabídla to zorganizovat), byl přijat.
11. Změna klubových poplatků od 1.1.2012
Rozhodnutí: Pro členy zůstávají stejné, pro nečleny se zvyšují na úroveň, která je ovšem poloviční ve
srovnání s těmi, které má KCHMPP, tedy bonitace pro nečleny bude za 1500 Kč, krycí list expres ve
lhůtě do 5 dnů 1500 Kč. Krycí list v normální lhůtě do dvou týdnů bude za 500 Kč.
Zdůvodnění: klub bude věnovat více pozornosti a tím i prostředků informovanosti a osvětě všech
majitelů BOC, tedy i těch, kteří nejsou členy BCCCZ. Kromě toho se zvyšují nároky na pořádání akcí,
včetně bonitace a to klub stojí hodně peněz navíc. Klub službu nečlenům dělat musí, oni pak tedy
musí počítat s tím, že se na zaplacení všech výdajů musí adekvátně podílet.

Dne: 30.9.2011, zapsal: Radko Loučka
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