Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 53

Jednání proběhla v období prosinec 2016 – leden 2017 formou e-mailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Organizační a provozní záležitosti
1. Prací M. Švarcové vznikly kalendáře BCCCZ pro rok 2017. Výbor odsouhlasil náklady
na jejich výrobu.
2. Výbor podnikl kroky nutné pro vystoupení BCCCZ z SKK (Spolek kynologických
klubů) a změnu v přímé členství spolku pod ČMKU. Důvodem je absence komunikace,
neinformovanost a v neposlední řadě i nepřizvání BCCCZ na valnou hromadu ČMKU.
Přímé členství přinese spolku více výhod.
3. Výbor zajistil účast BCCCZ na VH ČMKU (25.3.2017), zástupcem BCCCZ bude Radko
Loučka.
4. Výbor schválil uvolnění zálohy pro administrativní účely ve výši 8000 Kč k účtu
matrikářky H. Sklenaříkové.
5. Ing. M. Planý zažádal o sdílení programu na výpočet koeficientu inbreedingu COI z
databáze BCCCZ. Spolek však nemá k této věci pověření. Sdílení programu tímto není
možné.
6. Upozornění na změnu konání členské schůze BCCCZ, a to ze dne 12.3.2017 na den
19.3.2017 v Helvíkovicích v zasedací místnosti firmy Dibaq (Fitmin). Součástí schůze
bude seminář věnovaný výživě a zdraví psů, případně i zajímavosti ohledně dopadů
jejich domestikace. Tato schůze bude volební. Výbor schválil vlastní kandidátku do
funkce předsedy a jednatele. Písemné návrhy se jmény kandidátů do výboru spolku a
KRK a návrhy na zařazení bodu do programu výbor přijímá do 5.3., později podané
návrhy mohou být přijaty pouze po hlasování členské schůze.
7. Předseda BCCCZ Radko Loučka předložil výboru návrh na změnu jednacího a
volebního řádu BCCCZ, který výbor přednese na členské schůzi.
8. Paní Z. Drncová podala dotaz na možnost uhrazení a přiznání zpětného členství v
BCCCZ z důvodu přihlášení do soutěže Pes roku. Přiznání výjimky však není možné.

9. MVDr. H. Prausová zažádala o možnost inzerce na testy progesteronu.
Odsouhlaseno - cena pro podnikatele bude 200 Kč na měsíc.
10. Ing. Emil Krupa předložil návrh na změny databáze BCCCZ zpracovaný podle
požadavků výboru. Členové výboru společně s Ilonou Morávkovou, která databázi
obsluhuje, návrh prostudovali a činí potřebné kroky pro jeho úpravu či schválení.
B. Chov
1. Výbor obdržel stížnost na nedodání PP chovatelkou Zuzanou Zourkovou (ch. s. Ex
Sortis) majitelce Andree Lenert psa Almond Ex Sortis (nar. 11.2.2016). Výbor vyzval
chovatelku Z. Zourkovou k okamžitému vydání PP a upozornil na vážné porušení
zápisního řádu ČMKU. Chovatelka po apelaci jednatelkou zkontaktovala majitelku psa a
uvědomila výbor, že svou chybu napravila a PP odeslala. Majitelka toto potvrdila.
3. Uznání vrhu ch. s. Drakonit pod podmínkou vysvětlení zpožděného odeslání
podkladů a s poplatkem za vícenáklady v hodnotě 1000,- Kč k účtu BCCCZ.
4. Z důvodu zahraniční cesty poradkyně chovu M. Švarcové budou v únoru vydávány
krycí listy pouze v urgentních případech (zajistí A. Hrochová). Posílání žádanek a
přihlášek vrhů dojde po domluvě s PK se zpožděním.
5. Dne 22.1.2017 proběhla bonitace v pražském Pet Center, kterou posuzoval Milan
Krinke. Posouzeno bylo celkem 69 psů, z nichž dva nebyli uchovněni (důvodem byla
vada skusu u jednoho a součet vad u druhého psa). PP odeslány druhý den po akci. Ve
spolupráci PCH M. Švarcové a fotografky V. Tvrdé vznikla přehledná galerie
posouzených psů i s výsledky. Děkujeme všem, kteří se na bonitaci podíleli.
6. Majitelka psa Amore Matter of the Heart V. Fišerová požádala výbor o opakování
bonitace svého psa, který nebyl uchovněn z důvodu součtu vad. Výbor tento
požadavek zamítl.
7. Paní I. Kochová požádala výbor o vymazání jejího psa Keen ze seznamu OCD
pozitivních psů MVDr. J. Ekra uveřejněné na webových stránkách BCCCZ. Výbor však
není oprávněn k takovému zásahu do souboru (přepisu dat), která je exportem
databáze MVDr. J. Ekra. Navrhl proto p. I. Kochové kontaktování přímo MVDr. J. Ekra.
Pokud on změní data ve své databázi, změní se i v excelovském souboru pravidelně
zveřejňovaném na stránkách spolku. Ve vlastní databázi přímo spravované spolkem
BCCCZ je pes Keen uvedený jako OFA normal, a to podle výsledků předložených při
registraci psa.
8. Výbor schválil zpožděnou žádost o uznání průkazů původu externího vrhu „F“ ch. s.
Thiwahe chovatelky L. Vaňkové pod podmínkou vysvětlení zpožděného odeslání
podkladů a s poplatkem za vícenáklady v hodnotě 1000,- Kč k účtu BCCCZ.
C. Sport a výstavy

1. Výbor jako členský subjekt ČMKU odsouhlasil převzetí koberců Janou Janků z
Hanácké národní výstavy výstavy 2017. Koberce jsou určeny k využití v kryté hale
využívané pro psí sporty s možností k využití spolkem BCCCZ.
2. Paní V. Janatová zaslala ke schválení rozpočet pro Mezinárodní mistrovství ČR v
agility BOC s dalšími organizačními návrhy a informacemi o sponzorech i průběhu
organizace akce. Výbor návrh rozpočtu schválil v plné výši, kdy výdaje i příjmy byly
propočítány na 160 000 Kč, rozpočet byl tedy v návrhu vyrovnaný. Výbor schválil
odeslání zálohy ve výši 100 000 Kč a vydání pověření pro p. V. Janatovou.
D. Usnesení
1. Schváleny náklady na výrobu spolkových kalendářů, kalendáře byly následně
vyrobeny a rozeslány k adresám platných členů BCCCZ.
2. Výbor podnikl kroky nutné pro vystoupení BCCCZ z SKK a zajistil účast na VH
ČMKU.
3. Výbor zve k účasti na volební schůzi BCCCZ a semináři k výživě a zdraví BOC v datu
19.3.2017 v Helvíkovicích.
4. Výbor uznal zpožděný vrh ch. S Drakonit s podmínkou.
5. Schválen vyrovnaný rozpočet MČR v agility BOC.
6. Výbor společně s Ilonou Morávkovou pracuje na spuštění nové přehlednější verze
databáze BCCCZ.
7. Výbor zamítl opakování bonitace psa Amore Matter of the Heart.
8. Výbor schválil zpožděný vrh „F“ ch. s. Thiwahe s podmínkou.
Zápis výborem schválen: 31. 1. 2017

