Zápis z jednání výboru BCCCZ 23.3.2002 v Telnici
Začátek v 9 hod.
Přítomni: Krejčí, Bartek, Hanačíková, Barcalová, Loučka. Omluveni: Kernerová, Vojtěchová
Program:
1.
Právní záležitosti.
- Chovatelský řád a Etický kodex BCCCZ byly schváleny ÚKOZ Praha bez připomínek.
Úkol: Tuto skutečnost písemně oznámit na sekretariát ČMKU (Krejčí).
- Byla sepsána nová smlouva o spolupráci a reklamě s firmou Fitmin v roce 2002 uhradí Fitmin
klubu fakturu ve výši 20 tisíc Kč, oproti roku 2001 však již Fitmin nebude zpracovávat a tisknout
Borderholic. Poslat fakturu na Fitmin (Kernerová).
2.

Klub, stav členské základny, placení příspěvků, stav financí BCCCZ.

K 21.3. bylo identifikováno 94 plateb členských příspěvků, 39 bývalých členů ještě nezaplatilo. Řešeny
některé nejasnosti v informacích, příp. kompetencích.
Všem, kteří čl. příspěvky zaplatili, byla odeslána členská legitimace poštou.
Rozhodnutí:
a) Potvrzena povinnost zaplatit základní poplatek v případě, že členský příspěvek nebude uhrazen do
konce února.
b) Jestliže někdo vstoupí do klubu po prvním červnu, platí jen poloviční členský příspěvek, tedy 250
Kč. Povinnost současně uhradit základní poplatek 100 Kč zůstává.
c) Pokud BH zbude, může se prodat za cenu 50 Kč, případně se může věnovat vybraným osobám
(např. host, klubu, sponzor, inzerent apod.).
Úkoly:
a) Vyzvat ty, kteří ještě neplatili, aby tak učinili (Barcalová).
b) Seznam členů pravidelně (nejméně jednou za čtvrt roku) posílat všem členům výboru a na PK
ČMKU (členové BCCCZ mají poplatky za úkony PK poloviční). Seznam zveřejnit v BH11 s číslem člena a
místem bydliště, v každém dalším BH seznam doplňovat (Barcalová).
c) BH posílat, kromě platících členů, také rozhodčím exteriéru (Krinke, Mojžíš, Řehánek, Holmerová),
na PK ČMKU a na SCHOK (Barcalová).
d) V BH11 uveřejnit stav financí k 31.12.2001 (Kernerová, Loučka).
3.

Zplnomocnění.

Pověřit Helenu Půlpánovou právem jednat jménem klubu v aktivitách týkajících se výstav.
Úkol: Napsat oficiální pověření a zaslat jej Heleně Půlpánové (Krejčí, Barcalová).

4.

Chovatelské záležitosti, ISDS, DKK, PRA/CEA.

Vedeme jednání s ČMKU o registraci psů ISDS přímo prostřednictvím PK ČMKU (zatím to bylo možné
jen přes prostředníka, tedy Kennel Club v Londýně).
Předsednictvo ČMKU zrušilo Chovatelskou komisi ČMKU i Komisi pro DKK při ČMKU a ustanovilo
novou komisi s názvem KOMISE PRO ZDRAVÍ A CHOV ČMKU. Jednotné chovatelské podmínky platí i
nadále.
Dle jednotných chovatelských podmínek byl u KCHMPP bonitován první pes. Kladně hodnotíme, že
byl plně přijat kód hodnocení i tiskopis BCCCZ.
Klub má zájem o opětovné vyšetření feny, u níž bylo stanoveno CEA.
Úkoly:
a) Dále jednat s ČMKU o přímé registraci psů ISDS v PK ČMKU (Krejčí).
b) Napsat dopis na PK ČMKU, že upozorňujeme na to, aby v rámci jednotného systému kontroly
dědičnosti zdraví byly do PK zapisovány jen ty vrhy, kde rodiče štěňat splnili požadované hodnoty při
vyšetření DKK a očí dané jednotnými chovatelskými podmínkami ČMKU pro plemeno border collie.
Nelze připustit, aby jedinec, který nebude uznán jako chovný v jednom klubu, byl uznán chovným v
klubu jiném (Hanačíková). Poznámka: Zatím se tak podle našich informací nestalo.
c) Požádat MVDr. Beránka o seznam posuzovatelů očních vad a seznam zveřejnit v BH11 (Loučka).
d) Napsat dopis chovatelce, u jejíž feny bylo zjištěno CEA, ve kterém ji nabídne, že pokud nechá fenu
vyšetřit na CEA do konce května, uhradí ji klub poplatek 400 Kč za vyšetření (Hanačíková).
e) Doporučit chovatelům, aby nechali vyšetřit oči všem štěňatům ještě před jejich předáním novým
majitelům. Svědčí to o solidnosti chovatele. Zachytí se při tom především CEA. Že jsou štěňata
předávána novým majitelům již s vyšetřením očí, uvádět i např. v inzerátech. Při každé příležitosti
tento postup propagovat (všichni).
5. Kalendář klubových akcí 2002, jejich zabezpečení.
Úkoly: Pomoc při přípravě a vlastní organizaci. Jednat s potenciálními sponzory (všichni).
a) Výstavy (Hanačíková, Půlpánová)
- 8.5. Speciální výstava klubu BCCCZ bez udílení CAC, Praha 10 - cvičiště Rychety, rozhodčí
p.Krinke.
Úkol: Zkontrolovat, zda jsou si všichni přihlášení vědomi toho, že se jedná o výstavu bez
udílení CAC, která se například nedá použít jako výstava pro bonitaci (Půlpánová).
- 17.8. Klubová výstava BCCCZ, Brno cvičiště Zetor, rozhodčí p. Gerhard Prenner.
b) Bonitace (Hanačíková, Půlpánová)
- 13.4. Pardubice, za ČMKU p. Mojžíš,
- 18.8. Brno, za ČMKU p. Mojžíš,
- 19.10. Praha Rychety, za ČMKU p. Krinke.

c) Sportovní dny borderek, 2.-4.8. Litoměřice (Bartek, Balogová)
- 3.8. Mistrovství republiky v agility border collií vložné 300 Kč
- 4.8. Soutěže flyball, obedience, tanec se psem, BC olympiáda, apod., případně jednoduchá
zkouška dle KJ. Vzhledem k tomu, že se jedná především o agilitní akci, nesmí být při zkouškách
použito střelby, biče, nebo jiných rušivých aktivit, na které nejsou speciálně připravené border
collie zvyklé.
d) Dny border collií, 16.-18.8. Brno - cvičiště Zetor (Bartek, Hanačíková)
- 17.8. Klubová výstava od 9 hod., členská schůze od 18 do 19 hod.
- 18.8. Bonitace (v průběhu celé dvoudenní akce doprovodný program)
e) Agility
- 14.-27.7. Letní tábor Smržovka, od 21.7. pro BC (Loučka, Novotná),
- 3.8. MR v agility border collií v Litoměřicích (viz bod 5c).
f) Pasení
- Plánovaná akce (školení a zkoušky) v Rovečném byla zrušena.
- 18.-19.5. školení a zkoušky v Rokytnici v Orlických horách, ovce zušlechtěná valaška, školitel
M. Koško, rozhodčí J. Zadrobílek (zodpovídá Loučka, Grund),
- 1.-2.6. školení v Langenlois v Rakousku, školitelé Ingrid a Willy Klafflovi, úkol sehnat
překladatele (organizuje Loučka).
- 22.-23.6. školení a zkoušky v Nečtinech - západní Čechy u Manětína, bývalá ovčácká škola,
ovce plemene charollais zvyklé na BC, školitel M. Koško, rozhodčí V. Brunclíková (organizuje
Loučka).
- 15.9. zkoušky ve Lhůtě u Vysokého Mýta, pro velký úspěch v roce 2001 opakovaná akce, ovce
romanovky, rozhodčí M. Slunéčko, (organizuje Loučka, Procházka)
- 28.-29.9. Mistrovství republiky, Sobotka, rozhodčí Ingrid Klaffl (organizuje Loučka).
- 17.-19.10. Zkoušky vloh, ukázky, Praha Letňany, rozhodčí V. Procházková, (organizuje Loučka).
6.

Informace, propagace

- Desky BC
Desky (celkem 1000 kusů) jsou v tiskárně, během 14 dní budou vyzvednuty. Do desek budou
vkládány různé klubové materiály, např. i diplomy apod. (Loučka).
- Borderholic
Připravuje se číslo 11, barevná obálka je již hotová (140 ks). Zatím jsme nesehnali tiskárnu, která by
vyhovovala po stránce ekonomické a kontaktů při zpracování, proto bylo dohodnuto, že se základní
verze vytiskne a bude se xeroxovat (ve Fitminu se tiskla přímo na laserové tiskárně). Bohužel
fotografie ztratí polostíny, ale doba od ukončení práce na obsahu do vytisknutí zpravodaje se
podstatně zkrátí.
7. Závěr. Schůze skončila v 17 hodin. Zapsal: Loučka

