Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 48
Jednání proběhlo v září až prosinec 2015 formou e-mailové
korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Petra Opočenská
Zápis sepsán: 26. 01. 2016
Jednání se zúčastnil výbor i KRK.
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1

Organizační a provozní záležitosti
1.1

Klubové předměty budou ve stejném režimu jako v loňském roce, tzn., že nebudou
vyráběny do zásoby, ale rovnou na akci dle požadavků pořadatelů. Proběhla diskuze o
nákupu propagačních předmětů a klubového vybavení pro pořádání akcí. Z důvodu
problematického skladování a logistiky byl jejich nákup odsunut.
1.2 Výbor odsouhlasil výrobu klubového kalendáře na rok 2016. Každý člen může zakoupit další
kalendář za 180 Kč, ale pouze jeden. Nečlenům bude prodáván za cenu 240 Kč.
1.3 Přístup k účtu u ČS byl převeden na nově zvolenou hospodářku Moniku Šnajdárkovou a
předsedu Radko Loučku.
1.4 Rozdělení referentských funkcí:
- Výstavní referent, evidence šampionů – pí Balogová
- Sportovní referent –
pí. Opočenská
- Referent pro klubové předměty –
sl. Šnajdárková
- Webmaster –
p. Šíp
- Správce databáze psů –
pí. Morávková
- Matrikářka –
pí. Sklenaříková
- Borderholic –
pí. Paulino

1.5

Předseda R. Loučka zaslal jménem klubu Předsednictvu ČMKU prostřednictvím P. Márové
z dozorčí rady ČMKU požadavek na změnu výstavního řádu, týkající se zrušení nutnosti
hlavního rozhodčího (který neposuzuje) na KV, když posuzuje rozhodčí zahraniční.

Závěr VK ČMKÚ z 26. 11. 2015:
VK navrhuje úpravu v části bodu Výstavního řádu článku 15 bodu e) a to následovně:
Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a jedním
z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční rozhodčí,
může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří pouze předseda klubu
a ředitel výstavy.
1.6
1.7

1.8

MR BOC ve frisbee se uskuteční ve spolupráci s discdog klubem v rámci Mistrovství ČR
v termínu 27. - 28. 08. 2016.
MR BOC agility 2016 – Organizaci MR BOC agility pro rok 2016 nabídla pí. Janatová. Výbor
nabídku odsouhlasil. Mistrovství se bude konat 03. – 05. 06. 2016 v Třebíči.
Akce 2016

Pro rok 2016 byly schváleny termíny těchto klubových akcí:
Agility
Mistrovství BCCCZ - 03. - 05. 06. 2016, Třebíč
Flyball
Mistrovství BCCCZ – 23. – 24. 07. 2016, Litoměřice
Dogdancing
Mistrovství BCCCZ - 05. 11. 2016, Horní Počernice
Obedience
Mistrovství BCCCZ – 17. 09. 2016, Dvůr Králové
Frisbee
Mistrovství BCCCZ – 27. – 28. 08. 2016
Výkon
Mistrovství BCCCZ – 02. 04. 2016, Litoměřice
Pasení
Mistrovství BCCCZ - 20. - 21. 08. 2016, Rakousy
Bonitace
24. 01. 2016 – Praha
08. 05. 2016 – Litoměřice
25. 09. 2016 – Zlín
Výstavy
Speciální výstava BCCCZ - 07. 05. 2016, Litoměřice
KVP se zadáváním KV - 21. 08. 2016, Zbraslav u Brna
KVP bez zadávání KV - 20. 08. 2016, Zbraslav u Brna
VK doporučuje ke schválení klubové akce na rok 2016 za předpokladu, že v roce 2017
nebude povolena KVP bez KV.

1.9

DPP pro členy výboru a referenty za práci nad rámec jejich funkcí byly schváleny v plné výši.
Výkon funkce ve výboru je bezplatný.
1.10 Výbor schválil vydání dalšího čísla Borderholicu v elektronické podobě. Výbor děkuje
šéfredaktorce Martině Paulino za perfektně provedenou práci.
1.11 Výbor schválil zařazení titulu BOS do bodovací tabulky na KŠ.
1.12 Byla podepsána nová smlouva s ČMKU ohledně spolupráce s PK č. 1. Smlouva po schválení
na ČMKU bude zveřejněna na stránkách BCCCZ.
1.13 Proběhla diskuze ohledně změn požadavků na klubového šampióna s požadavkem na
zpřísnění podmínek, případně vyžadování zkoušky z pasení – zatím odloženo.
1.14 P. Šíp se své odměny za období, kdy byl kooptován do funkce místopředsedy, vzdal a navrhl
věnovat tyto prostředky na pořízení telefonu pro PCH. Výbor přivítal návrh p. Šípa a
schválil proplacení nákupu mobilního telefonu pro poradkyni chovu M. Švarcovou v
hodnotě 3999,- Kč.
1.15 18. 12. byla poslána Žádost o přeregistraci klubu k rejstříkovému soudu. Bylo požádáno o
tyto změny:
Změna názvu
Změna sídla
Změna stanov
Změna statutárního orgánu
Změna KRK
1.16 P. Šíp aktualizoval údaje na webhostingu u firmy Web4U. Nyní je webhosting evidován na
předsedu klubu Radka Loučku.
1.17 R. Loučka nahlásil změny kontaktů na ČMKÚ.
1.18 Výbor schválil uveřejnit na webových stránkách poptávku na vylepšení funkčnosti databáze
psů.
1.19 Start psů bez průkazu původu na sportovních akcích BCCCZ. Výbor schválil, že psi bez PP FCI
nemohou na akcích BCCCZ startovat. Výjimku mají pouze psi s PP ISDS, kteří mohou
startovat na akcích pasení.
1.20 Výbor děkuje pí. Balogové a pí. Morávkové za organizaci Dnů BCCCZ 2015 ve Svojanově.

2

Žádost o uznání vrhu p. Javůrka
Výbor projednal žádost p. Javůrka o uznání vrhu feny Alžběta z Vysokého Újezdu a psa Coudy od Aničky.
Krytí bylo uskutečněno bez krycího listu.
Závěr: Vrh bude uznán jako nechtěný, poplatek za vícenáklady 1000,- Kč za každé zapsané štěně,
testu parentity, platba urgentního KL. Majiteli krycího psa se vyslovuje napomenutí z důvodu
nakrytí bez platného KL.
Hlasování: Výbor návrh schválil.

3

Žádost o uznání vrhu p. Doškářové
Výbor projednal žádost pí. Doškářové o uznání nechtěného vrhu feny As Avalanche Bohemia Patrix a
Just in Time Gasko Prim. Dle majitelky došlo ke skrytému hárání feny. Jedná se o druhý vrh v roce
2015, 7 vrh feny v době chovnosti a z toho 5 vrh stejného spojení.

Závěr: Vrh bude uznán jako nechtěný, poplatek za vícenáklady 1500,- Kč za
každé zapsané štěně, testu parentity, platba urgentního KL.
Hlasování: Výbor návrh schválil.
4

Žádost o sponzoring MČR DD
Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že klub BCCCZ primárně podporuje klubové akce nebo akce
určené primárně pro border collie.

5

Návrh na ustanovení a program chovatelské komise
Paní B. Štýbrová zaslala návrh na ustanovení a program chovatelské komise. Návrh se u členů výboru
a KRK nesetkal s příznivým hodnocením zejména ohledně návrhu selekce psů a ustanovení elitních
chovů. Výbor totiž naopak prosazuje rozmanitost genů a zdraví psů. Nicméně se tím výbor bude dále
zabývat.

6

Žádost p. Topinky
Výbor obdržel od p. Topinky žádost a sdělení vyúčtovaní klubových akcí pasení. Žádosti bylo
vyhověno.

7

Žádost pí. Šimůnkové
Výbor obdržel žádost od p. Šimůnkové, aby mohla jménem BCCCZ zažádat o koberce po skončení
výstavy ČMKU. Žádosti bylo vyhověno.

8

Žádost o příspěvek na zasedání FCI komise
Výbor schválil p. Loučkovi příspěvek 5 000,- Kč na zasedání FCI komise pasení, které se uskutečnilo
v Holandku.

