
Zápis z výborové schůze, Mnichovice, 12. 2. 2006 

 

Zahájení: 10,30 hod 

Přítomni:           - výbor - Nikol Hanačíková, Michal Krejčí, Ivo Bartek, Šárka Barcalová, Radana Píšťková 

                           - KRK - Lenka Vojtěchová, Petra Ušelová, Tomáš Lerl 

                           - Redakce - Jana Lejsková 

Nepřítomni: 0  

 

1) AKCE 2006 

 

Bonitace 2006: 

 - 9.4. Pardubice 

 - 6.8. Brno 

 - říjen Praha 

Na dubnovou bonitaci je již domluven rozhodčí Milan Krinke. 

Bonitace v roce 2006 proběhnou opět tři, v případě že bude stále narůstající počet psů na bonitacích, 

od roku 2007 bude počet bonitací navýšen. 

 

Výstavy 2006:                        

 - 7.5. Speciální výstava - Pardubice 

Na tuto výstavu jsou již zajištěni dva rozhodčí - Angela Kováčová SK a Milan Krinke. Pro tuto výstavu 

je potřeba zažádat na ČMKU o požádání zahraničního rozhodčích SKJ (Kováčová) - Hanačíková                             

 - 5.8. Klubová výstava - Brno 

Výbor klubu rozhodl zajistit na klubovou výstavu rozhodčího z Velké Británie na posuzování tříd se 

zadáváním CAC. Pro ostatní třídy chce klub pozvat rozhodčí paní Ridarčíkovou (v případě nesouhlasu 

paní Ridarčíkové jiného rozhodčího ze zahraničí) 

- Nutno zajistit pozvání paní Ridarčíkové  - Helena Půlpánová 

- Zjistit možnosti pozvání rozhodčího z Velké Británie (pozvání, doprava, ubytování) - Krejčí,  

   Hanačíková 

 

Mistrovství BCCCZ v agility a výkonu 

 - termín této akce je 3.- 4.6., místo akce Litoměřice 

Akci organizačně zajišťuje Stanislava Balogová. 

Rozhodčí na akci: pro agility Antonín Diviš, pro výkon Vilém Babička 

Mistrovství se uskuteční na místním kynologickém cvičišti, ubytování pouze ve stanech. 

Nutno zjistit finanční požadavky na pronájem prostoru - St. Balogová, zajištění překážek, cen, atd... - 

Píšťková 

 

Dny Border Collií 

Akce se bude konat tradičně první srpnový víkend v Brně na kynologickém cvičišti KK Zetor. 

Je potřeba zajistit pronájem areálu. Již bylo předběžně domluveno s paní Liškovou, potřeba ověřit - 

Bartek 

Součástí Dnů BC bude Klubová výstava, členská schůze BCCCZ, bonitace, Mistrovství BCCCZ ve flyballu 

a ukázka frisbee. 

 



Mistrovství BCCCZ ve flyballu 

Toto Mistrovství bude otevřené pro všechna plemena, organizovaná společně s Flyball klubem ČR. 

Výbor klubu rozhodl, že tento rok bude akce tvořena z dvou částí - oficiální a neoficiální. 

 - Oficiální část - pouze týmy, pro závodníky s licencí a řádně přihlášené, dle pravidel Flyball klubu. 

 - Neoficiální část - pouze pro Border collie (s PP), pro začátečníky nemající flyballovou licenci, jako 

možnost vyzkoušet si závodní atmosféru. Na tento neoficiální závod se bude možné přihlásit i na 

místě. 

Konkrétní podmínky budou uvedeny v propozicích - zajistí Lerl 

 

Pasení 

Organizačně zajišťuje Radko Loučka 

 - Mistrovství ČR v pasení bude klub pořádat dne 20.8.2006 v Sobotce, 

rozhodčí : Martin Kosa 

 

Vztahy mezi BCCCZ a KPOP (Klub pracovních ovčáckých psů) jsou v kompetenci Radka Loučky. 

 

 2) Klub KPOP (Klub pracovních ovčáckých psů) požádal o zveřejnění jejich akcí 2006 na webu i ve 

zpravodaji BCCCZ. Výbor rozhodl tuto žádost vyřešit zveřejněním odkazu na jejich webové stránky - 

Lejsková 

 

 3) WEB - plemenná kniha 

Výbor diskutoval o vzhledu a funkčnosti vytvářené aplikace "webové plemenné knihy Border Collií". 

 

závěr:    Funkčnost je třeba dodělat za spolupráce Marcely Poláškové a Lenky Cábové. Je potřeba  

postupně doplňovat a upřesňovat základní informace - Hanačíková 

Design - potřeba vzhled aplikace přizpůsobit stávajícímu vzhledu webových klubových  

stránek - Krejčí + Lejsková + Čečil 

 

4) Výbor odsouhlasil s okamžitou platností zrušení povinnosti absolvovat před bonitací alespoň jednu 

výstavu vyššího typu. Pro uchovnění BC je tedy zapotřebí absolvovat bonitaci (včetně povinných 

zdravotních vyšetření), nikoliv však již výstavu. 

- oznámit rozhodnutí o zrušení výstavy pro chovnost PK ČMKU, aktualizovat chov.podmínky v 

text.podobě - web, zpravodaj - Hanačíková 

 

5) Výbor odsouhlasil zavedení povinných vyšetření štěňat na CEA. Chovatel musí zajistit vyšetření 

celého vrhu ve věku 5-7 týdnů. Doklady o oftalmologickém vyšetření se budou muset povinně 

přikládat k přihlášce vrhu. 

 

Klinické vyšetření štěňat NEBUDE povinné, pokud chovatel doloží k přihlášce vrhu certifikát o 

provedeném genetickém testu (minimálně jednoho z rodičů) z firmy OPTIGEN s výsledkem 

GENETICKY ČISTÝ (DNA CEA NORMAL). Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.1.2007 (štěňata s 

datem narození 1.1.2007 a dále). 

 

6) Nikol Hanačíková dala na vědomí výboru, že se narodila štěňata v vrhu "C" v chov.stanici HAFKINS. 

Jednalo se o vrh, který byl povolen na výjimku projednávanou v říjnu 2005 výborem. 



 

7) Výbor se dohodl, že agendu členů bude evidovat pokladní klubu Radana Píšťková. 

Je tedy nutné dát na vědomí členům i zájemcům o členství tuto změnu - informovat na webových 

stránkách a ve zpravodaji o tom, že přihlášky nových členů (ale i nahlašování změn v adrese či jiném 

kontaktu stávajících členů) vyřizuje nyní  Radana Píšťková. 

 

8) Radana Píšťková seznámila členy výboru s problémem rozlišováním plateb na složenkách typu A. 

Pošta často uvádí neúplná jména a platby tak nelze přiřadit k jednotlivým členům. Výbor se rozhodl 

tyto platby zveřejňovat jako neidentifikovatelné spolu s aktuálním seznamem členů na webu BCCCZ. 

Kdokoliv z členů, který se nenajde v seznamu a platil ve dnech neidentifikovatelných plateb, by měl 

kontaktovat pokladní klubu paní Píšťkovou a svou platbu tak pomoci určit. 

 

9) Výbor odsouhlasil proplácení nákladů konzultací týkajících se klubového účetnictví s auditorem 

popřípadě daňovým poradcem. 

 

Schůze ukončena v 18,30 hod. 

 

Zapsala: Hanačíková 

 


