Zápis č. 33 z jednání výboru říjen – listopad 2013
Jednání proběhlo formou skype konference dne 12. 11. 2013 v 15:15
Pozváni byli: L. Svobodová, M. Švarcová I. Morávková, J. Janků, B. Malinská, členi KRK
Omluvila se: B. Malinská
V průběhu konference byla přizvána Stanislava Balogová.
1. Administrativa
- Minulý výbor BCCCZ předal současnému výboru klubovou administrativu (včetně
písemností a razítek).
8. 11. 2013 Petra Opočenská, prostřednictvím svého muže, předala klubové předměty a
platební kartu k běžnému účtu Janě Janků. Inventarizace klubových předmětů je
v pořádku.
- Bylo odsouhlaseno, že Petra Opočenská dokončí přípravu dokladů a vyúčtování akcí za
rok 2013 ve spolupráci s účetní firmou, která účetnictví klubu vedla v roce 2012 a 2013.
- Změny kontaktů nového složení výboru a změna stanov, byly zveřejněny na webu BCCCZ,
a oznámeny na ČMKU. Změny stanov byly písemě oznámeny na MV.
- 29. 9. 2013 jednatelka Ilona Morávková navštívila ČMKU, včetně plemenné knihy č. 1.
- 8. 11. 2013 v Pardubicích byly převedeny užívací práva účtu BCCCZ na L. Svobodovou a J.
Janků.
2. Rezignace
- 10. 11. 2013 Blanka Malinská oznámila výboru odstoupení z funkce místopředsedkyně
BCCCZ.
- 12. 11. Na funkci místopředsedkyně klubu BCCCZ byla kooptována Stanislava Balogová.
- Po odstoupení Blanky Malinské z funkce místopředsedy BCCCZ byla 12. 11. 2013 do
funkce výstavního referenta pro BCCCZ zvolena Lenka Svobodová.
3. Výbor schválil:
- Úpravu webových stránek webmasterkou Janou Malinskou. Úpravu navrhla
webmasterka Jana Malinská.
- Na žádost Aleny Kynclové zaslání klubových předmětů jako ceny pro závodníky na
zkoušky v pasení Budišově n. Budišovkou 2. 10. 2013.
- Garanci a podporu BCCCZ pro MR v obedience v roce 2014 ve Dvoře Králové nad Labem.
Hlavní organizátorkou je Lada Richterová.
- Kárný postih pro Daniela Kučeru, za neuposlechnutí rozhodnutí výboru udělat testy
paternity pro všechna štěňata a zajistit tak třeba jen části štěňat PP.
Na ČMKU byl podán návrh na pozastavení činnosti jeho chovatelské stanice „Beautiful
live“ a to na dobu dvou let.
BCCCZ p. Kučerovi pozastavuje vydání krycího listu po dobu dvou let to od 1. 11. 2013
do 1. 11. 2015.
Návrh byl zaslán na ČMKU a přijat. Vyrozuměn byl i klub KCHMPP.
- Kárný postih pro Alenu Vincurovou chovatelská stanice „Bohemia Max“, za porušení
chovatelského řádu FCI (chov psů bez PP) .
BCCCZ p. Vincurové pozastavuje chovatelský servis, a to na dobu jednoho roku od 1. 11.

2013 - 1. 11. 2014.
Návrh byl zaslán na ČMKU a přijat. Vyrozuměn byl i klub KCHMPP.
- Žádost Petry Opočenské o legalizaci neplánovaného vrhu pro její fenku Simaro Angela
Lansbury.
Rozhodnutí: výbor souhlasí, ukládá podmínky, které platily i za podobné prohřešky v
minulosti. Vzhledem k tomu, že fena již měla jeden vrh v r. 2013, nesmí mít žádný vrh v r.
2014.
- Klubový Šampion a Šampion výkonu - úprava tabulek, doplnění nově platných zkoušek a
přidání Dog Dancingových zkoušek, na základě rozhodnutí členské schůze.
Konzultováno s odborníky na dané odvětví kynologie. Tímto jim ještě jednou děkujeme
za spolupráci.
- Změna Organizačního řádu BCCCZ.
- Schválen příspěvek 2500,-. Kč p. R. Loučkovi na účast na třídenním zasedání FCI komise
pasení v Talheimu (D)
4. Výbor neschválil:
- Žádost paní Jančaříkové – změna bodování Klubového Šampiona výkonu – návrh zařadit Český pohár ZTV, ZVP a ZZS do článku 3 bod 4. Za 40 bodů.
Po konzultaci s p. J. Sedlákem návrh zamítnut.
Dne 12. 11. 2013 zapsala Ilona Morávková

