Zápis z jednání výboru BCCCZ ze dne 6.12.2003
Přítomni: Barcalová Šárka, Bartek Ivo, Hanačíková Nikol, Kernerová Lenka, Krejčí Michal, Loučka
Radko, Loučková Eva, Vojtěchová Lenka
1) Byly upřesněny termíny akcí pro rok 2004:
Výstavy BCCCZ
- 8.5.2004 - Speciální výstava BCCCZ Pardubice - na tuto výstavu ČMKU potvrdilo možnost zadávání
CAC
- 7.8.2004 - Klubová výstava BCCCZ Brno - při Dnech border collií
Bonitace
- 4.4.2004 - Pardubice
- 8.8.2004 - Brno - při Dnech border collií
- říjen 2004 - Praha - přesný termín bude upřesněn během roku 2004
Pasení
- 1.-2.5. Dub u Prachatic - školitel M. Hrdlička, rozhodčí S. Sochorová - ZVOP, ZPOP (org. p. Plevková)
- 24.-25.5. Sobotka, školitel a rozhodčí M. Koško - ZVOP, ZPOP
- 3.-4.7. Lípa u Zlína, školitel M. Hrdlička, rozhodčí R. Loučka + ZVOP, ZPOP
- 4.-5.9. Nečtiny, školitel a rozhodčí M. Hrdlička, ZPOP, soutěž TRIAL
- 18.9. Lhůta, rozhodčí: J. Zadrobílek, ZVOP, ZPOP, soutěž TRIAL
- 9.-10.10. MR - Sobotka, rozhodčí: R. Loučka, V. Axmanová, S. Sochorová, TRIAL
- 18.-19.10. Lípa u Zlína, rozhodčí M. Kosa - ZVOP, ZPOP, soutěž TRIAL
Ostatní akce BCCCZ
- 16.-18.7.2004 - Evropský pohár BCCCZ border collií v agility a výkonu - Ústí nad Labem
- 7.-8.8.2004 - Dny border collií – součástí bude Klubová výstava, bonitace, Mistrovství BCCCZ ve
flyballu, členská schůze.
2) Na schůzi byla projednávána 2 neplánovaná krytí, nahlášená majiteli chovných fen. Výbor řešil
jejich žádosti o výjimky a možnosti zapsání vrhů a vystavení průkazů původu štěňat.
a) Neplánované nakrytí feny Forth Bohemia Alké psem Ted from sc. Roy vom Beutenhof. Oba rodiče
jsou uchovněni, bez příbuzenského vztahu. Problémem bylo, že fena již v roce 2003 jeden vrh měla,
tudíž se jednalo o druhý vrh v roce 2003. Výbor jednohlasně rozhodl o povolení výjimky za těchto
podmínek: v roce 2004 nebude mít fena povolen žádný vrh, za každé štěně je dána sankce 1.000,-Kč,
která musí být splacena na účet BCCCZ.
b) Neplánované nakrytí feny Henriet Czechmate psem Cassidy Fantasy z Černobílých. Fena je
uchovněna, pes vzhledem ke svému věku 12 měsíců nemá do dnešního dne splněny podmínky
(vyšetření) pro uchovnění. Výbor jednohlasně povolil výjimku za těchto podmínek: pes musí dodělat
vyšetření nejpozději do konce roku 2003. Pokud vyšetření budou v pořádku a pes splní podmínky pro
uchovnění, štěňatům budou vystaveny tet.čísla a můžou jim být vystaveny PP. Za každé štěně je dána
sankce 1.000,-Kč, která musí být splacena na účet BCCCZ. Pokud vyšetření psa nebudou v pořádku
(pozitivní PRA/CEA, nebo DKK vyšší než 2/2), štěňatům nebudou přidělena tet.čísla, a štěňata tudíž
zůstanou bez PP.

3) Výbor byl seznámen s dopisem z ČMKU, kde ČMKU oznamuje zrušení vydávání malých pracovních
certifikátů pro border collie (resp. pro všechna plemena, která potřebují na titul Interchampion velký
pracovní certifikát). Výbor odsouhlasil žádost na ČMKU, kde klub BCCCZ žádá o zpřísnění podmínek
pro udělování titulu Český šampion. Klub navrhl změnu ze stávajících 2 x CAC nutných pro tento titul
na povinných 4 x CAC, s tím, ž mezi prvním a posledním CAC musí být minimálně 365 dnů (přičemž 1
CAC může být nahrazen získáním 3x res.CAC). 2 x CAC musí být získán na Mezinárodní výstavě,
zbývající CAC mohou být z výstav národních, klubových nebo speciálních. Samozřejmě nadále platí
kromě titulů CAC mít i složenou zkoušku nutnou pro tento titul a vystaven příslušný pracovní
certifikát.
Zapsala: Nikol Hanačíková
Hospodaření BCCCZ v roce 2002
Základní údaje o hospodaření BCCCZ:


Celkové příjmy klubu za rok 2002 byly ve výši téměř 200 tisíc korun (199.000,-Kč), z toho
připadalo na členské příspěvky pouze 70 tisíc korun a na vlastní činnost klubu již 129 tisíc
korun.



Náklady na činnost klubu činily za toto období 162 tisíc korun.



Hospodaření našeho klubu v roce 2002 bylo velmi pozitivní a celkový disponibilní zůstatek
účtu a pokladny na konci roku 2002 činil 54 tisíc korun.

Z výše uvedených základních údajů o hospodaření našeho klubu jasně vyplývá správně nastavený
trend stálého zvyšování výnosů klubu jeho aktivní činností a zároveň snižování podílu příspěvků, které
v počáteční fázi byly jediným finančním zdrojem klubu.
V případě vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte výbor klubu, který vám umožní seznámit se
s úplnou zprávou o hospodaření klubu BCCCZ za rok 2002.
Ing. Lenka Kernerová – hospodářka klubu

