Přítomni:
Omluveni:

Zápis z výborové schůze 13.11.2004, Mnichovice
Nikol Hanačíková, Michal Krejčí, Ivo Bartek, Lenka Kernerová, Lenka Vojtěchová,
Tomáš Lerl, Radko Loučka
Šárka Barcalová

1) Byly navrženy termíny akcí na příští rok 2005
Bonitace:
- 9.4.2005 Pardubice
- 7.8.2005 Brno
- říjen 2005 Praha (přesný termín bude upřesněn během roku 2005)
Výstavy:
- 6.8.2005 Klubová výstava při Dnech BC, Brno
Pro Klubovou výstavu bylo dohodnuto, že vzhledem k narůstajícímu počtu vystavovaných BC,
budou v roce 2005 pozváni 2 zahraniční rozhodčí pro posuzování.
- BCCCZ nebude v roce 2005 pořádat speciální výstavu, jelikož byla pro rok 2005 přidělena Klubu
málopočetných plemen psů dle písemného vyrozumění od CMKU.
6.-7.8.2005 Dny border collií
Součástí Dnů border collií bude v sobotu 6.8. Klubová výstava a Volební členská schůze, v neděli
7.8.2005 pak bonitace a Mistrovství BCCCZ ve flyballu.
Mistrovství BCCCZ v agility a výkonu - předběžný termín byl dohodnut na 11.-12.6.2005, Ivo Bartek
prověří možnost pronájmu areálu ve Zbraslavi u Brna - zda vůbec a zda v tomto termínu. Dále je
potřeba zajistit překážky pro parkur agility a také pomocníky pro organizační záležitosti - zajistí Ivo
Bartek.
7.8.2005 Mistrovství BCCCZ ve flyballu, při Dnech border collií v Brně.
Pasení (předběžné termíny a předběžná delegace rozhodčích):
23.-24.4.2005
Dub u Prachatic – zkoušky (rozhodčí: Sochorová)
7.-8.5.2005
Podkost – zkoušky (Koško)
25.-26.6.2005
Lípa u Zlína – zkoušky, soutěže (Loučka)
10.9.2005
Silůvky u Brna – zkoušky, soutěže (Kosa)
18.9.2005
Lhůta u Vys.Mýta – zkoušky, soutěže (Zadrobílek)
2.10.2005
Sobotka – zkoušky, soutěže (Gavendová)
2) Nikol Hanačíková seznámila ostatní členy výboru s probíhajícími úpravami na webových stránkách
klubu BCCCZ. Aktualizace stránek již upravuje a bude dále zpracovávat slečna Jana Lejsková,
webmasterem zůstává pan Ludvík Čečil. Byl dohodnut a odsouhlasen nový obsah webových stránek
v ANJ verzi – zajistí Jana Lejsková a Nikol Hanačíková
3) Výbor schválil změnu redakční rady, tedy že zpracovatelem zpravodaje Borderholiku již nebude
pan Radko Loučka, ale slečna Jana Lejsková. Změna byla iniciována žádostí Radka Loučky, pro kterého
bylo již časově příliš náročné v této práci dále pokračovat. Výbor oslovil členku klubu BCCCZ Janu

Lejskovou , která tuto funkci přijala. Veškeré materiály do Borderholiku již tedy členové mohou
zasílat přímo sl.Lejskové na adresu: Jana Lejsková, Lípa 3, 763 11 Zlín 11, kontakt: tel.777308869, email: jana@bcccz.cz
Radko Loučka prověří možnosti tiskárny v Žamberku – cenu 1 ks výtisku zpravodaje, možnost balení a
rozesílání zpravodajů přímo z tiskárny členům klubu.
Nejnovější číslo Borderholiku (sportovní číslo), je již v tiskárně a je nutné jej před rozesláním doplnit
o Zápis z členské schůze 7.8.2004, Zápis z výborové schůze 13.11.2004, upozornění na změnu
hospodářky a pokladní klubu a o složenku na zaplacení ročního členského příspěvku pro rok 2005 –
zajistí Šárka Barcalová.
4) Nikol Hanačíková seznámila výbor s usnesením ČMKU19/04/04 ze dne 7.10.2004, kdy bylo uznáno
dvojí možné označování štěňat. Štěňata mohou být tetována nebo čipována a celý vrh musí být vždy
označen stejným způsobem. U již tetovaných štěňat je povoleno další označení čipem. Výbor
odsouhlasil zavedení této změny do Chovatelského řádu BCCCZ a oznámení tohoto rozhodnutí na
ČMKU – zajistí Nikol Hanačíková.
5) Nikol Hanačíková výboru oznámila, že předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 4.11.2004
schválilo zařazení zkoušky ZPOP1 do seznamu zkoušek pro vystavení velkého pracovního certifikátu.
Zkouška ZPOP1 musí být splněna na min.70% bodů, tedy na min.70 bodů ze 100 možných. Vydávání
malých certifikátů bylo již zrušeno pro všechna FCI pracovní plemena dle rozhodnutí ČMKU v říjnu
2003 a nebude již pro žádné z těchto plemen obnoveno.
Po obdržení výpisu všech zkoušek uznaných pro velký pracovní certifikát z ČMKU, bude tento seznam
uveřejněn na webových stránkách klubu BCCCZ a také v nejbližším čísle Borderholiku – zajistí Nikol
Hanačíková
6) Lenka Kernerová na schůzi předala výboru kompletní účetnictví roku 1999, 2000, 2001 a 2002
včetně daňových přiznání + Daňové přiznání roku 2003. Kompletní účetnictví 2003 a část roku 2004
bude paní Kernerovou předáno nejpozději do 3.12.2004 včetně zbývající hotovostní částky
v pokladně.
Účetnictví bude předáno Radaně Píšťkové – pokladní a hospodářce klubu BCCCZ a následně
archivováno u jednatelky klubu Šárky Barcalové – předání zajistí Nikol Hanačíková
7) V příštím Borderholiku bude otištěn návrh změn Stanov BCCCZ (změna sídla klubu v návaznosti na
změnu sídla ČMKU). Návrh musí být zveřejněn členům klubu pro možnost jeho odsouhlasení na
členské schůzi v srpnu 2005.
8) Michal Krejčí informoval ostatní členy výboru o převedení účtu klubu z pobočky Spořitelny v Praze
6 na Dejvické ulici do pobočky v Praze 4 – Budějovické náměstí.
Zapsala Nikol Hanačíková

