Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 71 - srpen 2020 až listopad 2020

Předseda spolku: Ing. Radko Loučka, Csc.
Členové výboru: Stanislava Balogová, místopředsedkyně; Monika Švarcová, poradkyně chovu; Ing.
Martina Paulino, hospodářka klubu, Ing. Kolečková Radka, jednatelka klubu
Členové kontrolní a revizní komise: Bc. Radek Šíp, předseda; Simona Sochorová, Mgr. Petra
Novotná
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková
Forma jednání: e-mailová korespondence

Sport a výstavy

1. Ve dnech 19.9. - 20.9. se konala Klubová a Speciální výstava BCCCZ v Kácově, přes nepříznivou
situaci související s pandemií COVID 19 se přihlásilo 309 jedinců. Posuzovaly paní Alexandra
Grygarová a paní Lenka Klímová.
2. Výborem byly schváleny předběžné termíny výstav pro rok 2021, a to: 8.5. Klubová výstava bez
KV; 9.5. Speciální výstava v Litoměřicích; 1.10. Speciální výstava při WDS v Brně; 2.10. Klubová
výstava s KV v Herolticích.
3. Výbor vyhověl žádosti organizátorky paní Petry Malé a schválil přesun termínu konání MR border
collií v dogdancingu původně z 31.10.2020 na nový termín 16.1.2021, a to z důvodu
přetrvávajících vládních nařízení v souvislosti s pandemií. Ze stejných důvodů byl schválen přesun
závodu a změna propozic pro Mistrovství BCCCZ v obedienci na 13.12.2020 organizátorkou
Ladou Richterovou.
4. Klub zaslal ČMKU výhrady k funkčnosti systému Dog O ce, zejména v roli organizátora výstav, a
s ČMKU dále jedná o vyřešení nahlášených problémů.

Chov

ffi

1. Poslední bonitace letošního roku se konala 11.10.2020 v Lovosicích, přihlášeno bylo 73 jedinců,
dostavilo se 69 , z toho neuchovněno 5. Posuzovatelem byl p. Miroslav Krinke.
2. Výbor obdržel žádost chovatelky Beaty Kaňkové o uznání testů u laboratoře Genomia v souvislosti
s aplikací nového čipu. Djinnie Blue Dabbeeco byla testována na DNA CEA, SN a LOKUS M v
laboratoři Genomia, kde bylo zjištěno, že původní čip je nefunkční. Nový čip 203093490022803,
nahradil původní č.203093490021540. Výbor žádost odsouhlasil.
3. Paní Alexandra Grygarová podala žádost o uznání neplánovaného vrhu (nar. dne 14.9.2020)
chovné feny Victress for Bohemia Alké, CMKU/BOC/9592/16/18. Žádost byla schválena za
podmínek: platby krycího listu jako urgentního, vyhotovení parentity celého vrhu tj. všech štěňat,
uhrazení poplatku za vícenáklady klubu, a to ve výši 1500 Kč za každé zapsané štěně. Žádost o
uznání bukálních stěrů byla zamítnuta. Dále se výbor usnesl, že v roce 2021 nesmí mít fena
Victress for Bohemia Alké žádný další vrh.
4. Výbor vyhověl žádosti o individuální bonitaci psa Hob-and-nob Bohemia Alké CMKU/BOC/
13002/19, který byl genetickými testy potvrzen jako otec neplánovaného vrhu feny Victress for
Bohemia Alké CMKU/BOC/9592/16/18. Bonitace se konala dne 22.11.2020. Psa posuzovala paní
Monika Švarcová, v bonitační komisi byli dále 3 členové výboru klubu. Chovnost psa bude
potvrzena po doložení výsledků potřebných očních vyšetření.
5. Na základě odvolání se proti výsledku bonitace bylo vyhověno a umožněno znovu posouzení
neuchovněným jedincům: Diamond Kathy CMKU/BOC/13365/-19/18, Kiwi Quick Angel,

29.7.2018, CESSY OD ROUBENKY CMKU/BOC/12722/19 a Ashari Tarlet CMKU/BOC/11504/18
Tato možnost se omezuje na další dvě bonitace tj. na první dvě bonitace roku 2021.
6. Výbor obdržel pozdní informace o proběhlém krytí Fantají Hamyfa CMKU/BOC/7507/14/17 a psa
Clarin Fuerte Sevenfold a následně i pozdní informaci o narození štěňat. Chovatelka byla
upozorněna, že porušila zápisní řád ČMKU a chovatelský a zápisní řád BCCCZ a uhradila
vícenáklady klubu související s řešením této záležitosti ve výši 1000 Kč.

Klub

1. Výbor schválil příspěvek na nákup mobilního telefonu ve výši 3288 Kč pro poradkyni chovu
Monice Švarcové, která soukromý mobilní telefon ve velké míře využívá pro řešení klubových
záležitostí.
2. Klub schválil nové znění Chovatelského a zápisního řádu, změny byly učiněny v tomto rozsahu:
Změny učiněny v čl. 5 body 1,6,8,11, čl. 6 body 2,14, čl. 7 bod 4, čl. 9 bod 3.čl. 14 bod 5.,
Odstraněn bod 11 čl. 4. Dokument je v novém znění s barevným označením provedených změn k
dispozici na webu BCCCZ.
3. Členská schůze výboru se konala v rámci Klubové výstavy BCCCZ v Kácově. Součástí schůze byl
i seminář přednesený společností Genomia na téma genetických pro lů. Po ukončení přednášky
bylo odhlasováno přítomnými členy zařazení genetických pro lů jako povinný podklad k uchovnění
psa/feny s účinností od 1.1.2021. Celý zápis členské schůze je zveřejněn na webu BCCCZ.
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Zápis výborem schválen dne 3.12.2020

