Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 58
Jednání proběhla v období říjen-listopad 2017 formou emailové korespondence a komunikace přes on-line nástěnku
Trello
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Sport a výstavy
1. Výbor projednal nabídky na pořádání M BCCCZ v pasení, z dostupných návrhů rozhodl
pořádání této akci svěřit do rukou J. Motyčkovi. Mistrovství BCCCZ v pasení se bude
konat dne 11. a 12. srpna 2018 v Nové Vsi.
2. Výbor schválil rozpočet pro Elév Cup a BCCCZ Cup 2018 v pořadatelství Daniely Rájové,
který se uskuteční 8.-11. září 2018.
3. Výbor projednává úsporná finanční opatření platná pro rok 2018, která se
pravděpodobně dotknou omezené finanční podpory reprezentantů ve vrcholových
sportovních soutěžích z řad členů spolku, nižší budou v příštím roce také finanční dotace
při pořádání jednotlivých mistrovství.
B. Chov

1. Výbor rozhodl o uznání vrhu „M“ chovatelky S. Balogové, ch. s. Lusika, ve které došlo
k nechtěnému nakrytí feny, a to pod podmínkou testu paternity, finanční represí
v hodnotě 1000 Kč za zapsané štěně v plemenné knize ČMKU před zasláním přihlášky
vrhu k účtu BCCCZ a s podmínkou zákazu krytí feny Jasmine Flower Tennant v roce
2018.
2. O prodloužení chovnosti u feny Hottie Grant Bohemia Alké nar. 30. 4. 2010 požádala
Eva Koubková, ch. s. Hvězda Els. Při splnění podmínek daných řády ČMKU udělil výbor
povolení prodloužení chovnosti na dobu určitou do 31.10.2018.
3. Výbor obdržel od p. A. Janouškové upozornění na plánovaný vrh bez PP na feně Dixi
Czech Imp. Výbor zahájil komunikaci s majitelkou feny p. M. Prägerovou, která
vysvětlila důvody svého jednání. Výbor se rozhodl odebrat feně chovnost na dobu dvou
let.
C. Klub
1. Členka výboru BCCCZ a hospodářka spolku Renata Zelyczová ze zdravotních důvodů
ukončila své působení v obou činnostech BCCCZ, a to k 31. říjnu 2017. Výbor rozhodl o

kooptování dosavadní členky KRK Martiny Paulino, a to do obou zmíněných funkcí.
Novou členkou KRK se stala též kooptací (KRK) Petra Novotná, výbor toto rozhodnutí
vzal na vědomí.
2. Kalendář BCCCZ pro rok 2018 je již v distribuci. Děkujeme M. Švarcové za jeho
kompletaci.
3. Výbor obdržel dopis od právního zástupce p. A. Dvorské, která rozporuje okolnosti
rozhodnutí BCCCZ o testu paternity vrhu B Cream Chocolate. Výbor tento dopis vzal na
vědomí. Předseda spolku R. Loučka se rozhodl odpovědět na dopis, učinil tak za svou
osobu.

D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usnesení
Výbor rozhodl o pořádání M BCCCZ v pasení.
Výbor schválil rozpočet pro Elév Cup a BCCCZ Cup 2018.
Výbor rozhodl o uznání vrhu „M“ chovatelky S. Balogové, ch. s. Lusika.
Výbor rozhodl o prodloužení chovnosti u feny Hottie Grant Bohemia Alké.
Výbor rozhodl o odebrání chovnosti feně Dixi Czech Imp na dva roky.
Výbor přijal rezignaci Renaty Zelyczové, výbor jmenoval novou členku Martinu Paulino
a přidělil jí funkci hospodářky. KRK kooptoval Petru Novotnou, výbor vzal toto
rozhodnutí na vědomí.

Zápis výborem schválen: 12. 12. 2017

