Zápis z jednání výboru - Mnichovice, 27.10.2001
Přítomni: N. Hanačíková, M. Krejčí, I. Bartek, Š. Barcalová, L. Kernerová, R. Loučka
Byly předneseny 2 body nutné k projednání:
a) termíny akcí na rok 2002
b) finanční situace klubu
Ad a) Termíny akcí na rok 2002
1) bonitace v roce 2002 budou opět 3, a to v termínech:
13.4.2002 Pardubice (pokusíme zajistit, aby byl přítomen MVDr. Beránek)
17.8.2002 Brno (při Dnech BC)
říjen 2002 Praha Uhříněves, Rychety - termín bude včas upřesněn
2) výstavy klubové a speciální na rok 2002 byly již domluveny v srpnu 2001pro nutný zápis u
ČMKU, projednávaly se pouze možnosti zajištění atd.
- Výstava klubová Praha Uhříněves, Rychety - 8.5.2002 - rozhodčí Milan Krinke
- Výstava speciální Brno - 17.8.2002 - rozhodčí Gerhard Prenner
3) Mistrovství republiky - border collií v agility byl přednesen návrh uspořádat od roku 2002
samostatné Mistrovství ČR v agility pro Border collie, s vyloučením jiných plemen. Jednalo by tak
spíše o akci pro majitele border collií, kde by kromě klasických závodů byly i soutěže neformální 
hry, na které při vysokém počtu závodníků na jiných závodech již nezbývá čas. Mohlo by se spojit také
se závodem ve flyballu. Jednalo by se o výhradně klubovou akci. Tento bod je však ještě v jednání
výboru, kde a kdy tuto akci pořádat.
4) Dny Border Collií - pro úspěch Dnů BC v srpnu 2001 v Brně, se klub rozhodl tuto akci znovu
uspořádat na brněnském cvičišti Zetor, a to ve dnech 17.-18.8.2002. Součástí Dnů BC bude Speciální
výstava, bonitace, ukázky pasení, agility, flyballu, schůze členů klubu, atd.
5) Letní výcvikový tábor agility - v minulých letech byl klub pořadatelem LVT na Smržovce, vloni byl
dokonce třítýdenní. Tábor však nebyl pouze pro borderky, zúčastňovali se ho majitelé i jiných plemen
psů. V roce 2000 to bude tak, že náš klub bude pořádat ve dnech 21.-27.7. tábor pouze pro majitele
borderek. Ti se mohou zúčastnit i LVT agility pro majitele všech plemen psů, který bude v termínu
14.-20.7. (od 7. do 13.7. budou ve Smržovce chovatelé belgických ovčáků).
6) Akce v pasení - MR v pasení by mělo být v Mladějově u Sobotky v termínu 28.-29.9., školení a
zkoušky ZVOP a ZPOP plánujeme uspořádat ve dnech 20.-21.4. v Rovečném, 18.-19.5. v Rokytnici v
Orlických horách, 14.-15.9. ve Lhůtě. Dále bychom chtěli uspořádat samostatné školení pro české
ovčáky v Rakousku na farmě manželů Klafflových a na podzim na farmě Poldy Kunora v Lípě u Zlína
(to by měla být školitelem rozhodčí ze Skotska pani Jones, chystá se totiž opět posuzovat v Rakousku
a mohla by si svůj pobyt prodloužit).

Pozn. Termíny i místa pořádání akcí jsou předběžné, mohou se měnit. Prosím informujte se u
pořadatelů (akce chovatelské a výstavy: Nikol Hanačíková a Helena Půlpánová, akce pasení a agility
Radko Loučka).
Ad b) Finanční situace Klubu
1) Výbor vyslechl zprávu pokladní Lenky Kernerové. Stav pokladny po zaplacení faktury za vydání
zpravodaje bude nulový, proto nový zpravodaj bude financován z příspěvků roku 2002.
2) Výbor rozhodl, že pokud nový člen při vstupu do Klubu bude mít zájem o stará čísla Borderholiku,
může si je od Klubu koupit (za 50 Kč).
3) Od roku 2002 budou zpravodaje vydávány pravidelně 3x ročně (jaro, léto, podzim)
Různé
Po projednání hlavních bodů schůze proběhla diskuse o přefocování DKK u psů vyhodnocené před
březnem 2001. Přerentgenování DKK u psů - pro chovatelské účely - je možné po osobní dohodě s
MVDr. Ekrem. Nový výsledek bude zapsán s datem posouzení do závorky za bonitační kód (zapsání
nebude možné - viz násl. články pozn. redakce).
V Mnichovicích, dne 27.10.2001
zapsala: Nikol Hanačíková

