Zápis z jednání výboru v Mnichovicích dne 22.2.2003
Přítomni: Š. Barcalová, I. Bartek, N. Hanačíková, L. Kernerová, M. Krejčí, manž. Vojtěchovi
1) Michal Krejčí seznámil výbor se zasláním úplného překladu z ANJ (ze země původu - VB) standardu
plemene Border Collie na ČMKU. Doposud ČMKU využívala překlad standardu z němčiny – švýcarská
verze, čímž došlo k nepřesnostem v jeho výkladu.
ČMKU zaslala potvrzení o přijetí návrhu na změnu standardu, bude se jím v nejbližší době zabývat.
2) Michal Krejčí přečetl dopis z ČMKU, ve kterém ČMKU vyhovuje žádosti našeho klubu o změnu
statutu BCCCZ z přidruženého klubu na řádný klub ČMKU.
3) Výbor klubu souhlasil s tím, že pro styk s ČMKU se bude na žádost ČMKU používat jako kontaktní
adresa RNDr. Michala Krejčího (doporučené zásilky).
4) ČMKU si vyžádala parafování všech dokumentů předsedou klubu – výbor tuto žádost akceptuje a
bude dodržovat.
5) Michal Krejčí přečetl dopis z ČMKU, kterým ČMKU reagovala na žádost klubu a uznala pracovní
zkoušky a vydávání pracovních certifikátů (pro možnost zařazení na výstavách do třídy pracovní) pro
plemeno Border Collie. ČMKU také uznala udělování titulu "Mistr ČR" při pořádání Mistrovství ČR v
ovládání ovčáckých psů v pasení (resp. TRIALU).
6) Mistrovství ČR BC v agility, výkonu a otevř. mistr. ve flyballu – záležitosti ohledně zajištění haly,
cvičiště, cen, propozic apod. bude mít na starosti Nikol Hanačíková + Michal Krejčí; zajištění překážek,
organizační chod – pomocníci, natažení koberce atd. má na starosti Ivo Bartek spolu s pomocí Stáňy
Balogové. Nikol Hanačíková seznámila výbor s předběžným rozpočtem na tuto akci.
7) Výstavy – výbor dostal zprávu od Heleny Půlpánové ohledně speciální a klubové výstavy v roce
2003.
- Speciální výstava bude 8.5.2003 v Pardubicích – rozhodčí pan Krinke
- Klubová výstava bude součástí Dnů BC v Brně dne 9.8.2003 – rozhodčí paní Poschacher (Rakousko)
8) Výbor určil termíny bonitací pro rok 2003:
- 6.4. Pardubice (Mojžíš), 10.8. Brno (Krinke + as. Řehánek)
- podzim - Praha (Krinke), termín bude upřesněn.
9) Dny BC v Brně – Ivo Bartek prověří zablokování terminu pro konání Dnů BC na kyn. cvičišti Zetor
Brno. Součástí Dnů BC bude v sobotu Klubová výstava BC a volební členská schůze, v neděli pak
bonitace BC.
Dne 22.2.2003, zapsala Nikol Hanačíková

