Zápis z výborové schůze BCCCZ - 3.2.2008 - Zlín
Přítomni: výbor: M. Krejčí, I. Bartek, B. Šimek, N. Hanačíková, R. Píšťková
KRK: P. Ušelová, M. Kučerová
redakce: J. Lejsková, R. Loučka
PPCH: M. Švarcová
omluveni: L. Vojtěchová, H.Půlpánová
1. Bonitace v roce 2008 proběhnou v termínech: 5.- 6.4. Pardubice, 10.8. Brno, podzim – Praha.
Navíc přibude ještě jeden termín pro bonitaci při spec. výstavě v Pardubicích – 3.5.2008.
Na všech bonitacích je nutné zajistit zapisovatele do bonitačních karet.
2. Speciální výstava 3.3.2008 Pardubice – zajištěn rozhodčí Sándor Szabó (Maďarsko), zajištěn je i
tlumočník.
3. Klubová výstava Brno 9.8.2008 - rozhodčí – dosud v jednání. Výbor chce zachovat tradici
posuzování anglickým rozhodčím. Návrhy na osobu takového rozhodčího budou předány
M. Krejčímu, který s vytypovanými vstoupí do jednání. Osoba, která zajistí pobyt a dopravu
rozhodčího v ČR bude finančně odměněna. Monika Švarcová zjistí možnosti a cenu takové
služby.
Na výstavu je nutné zajistit 2 překladatele. Stejně jako v minulém roce budou požádány E.
Lačňáková, E. Chmelíková.
Ivo Bartek zajistí přípravu výstavního kruhu, včetně možnosti umytí rukou rozhodčího.
4. Flyballový turnaj při dnech BCCCZ v Brně – výbor děkuje Tomáši Lerlovi za organizaci uplynulých
ročníků. Osobu, která bude organizovat následující ročník zajistila Míša Bakrlíková.
5. Mezinárodní mistrovství border kolií České republiky v agility – organizace se opět ujali
Míša Bakrlíková a Honza Smoček
- zbylá trička s logem minulého ročníku budou dána zdarma k dispozici na letošní akci. Pro další
ročníky výbor doporučuje netisknout na žádné předměty konkrétní data a čísla.
- rozpočet byl projednán
- objednány obojky a vodítka s logem BCCCZ – použijí se jako ceny i k prodeji
- sponzoři minulého ročníku přislíbili podporu i v tomto roce
- nominovaní rozhodčí – Bernd Hüppe (Rakousko) a Zdeněk Spolek
- k dispozici bude stánek s klubovými předměty BCCCZ – zajistí Bořivoj Šimek
- pořadatelé zajistí veterinární dohled !!!
6. Mistrovství BCCCZ ve výkonu
- výbor děkuje S. Balogové za přípravu dosavadních ročníků
- organizace se nově ujala Renáta Libová
- otevřeny budou 3 kategorie: ZZO, ZVV1, IPO2
- titul Mistr klubu BCCCZ ve výkonu po rok 2008 – získá tým, který dosáhne nejvyššího součtu všech
disciplín v kategorii IPO2
- v kategorii ZVV1 se titul Mistr klubu neuděluje
- startovné - ZZO 200,- Kč

- stopa 150,- Kč
- poslušnost 150,- Kč
- obrana 150,- Kč
- ZVV1 a IPO2 400,- Kč
- nečlen BCCCZ + 200,- Kč
- startovné bude zasíláno na účet klubu
- účastníci ze zahraničí mohou platit na místě
- do všeobecných podmínek doplnit ustanovení o dodržování Zákona na ochranu zvířat
- domluvit finanční podmínky – zajistí Ivo Bartek
7. Pasení – v roce 2008 proběhne 13 akcí
- kromě soutěží proběhne také školení rozhodčích a instruktorů v Sekerkových Loučkách se
školitelkou Marion Fuchs (Rakousko)
- v květnu proběhne v Koclířově závod s nominací na ME v Německu
- v Maďarsku v tomto roce proběhne historicky První oficiální FCI International Trial (dosud takové
závody pořádalo pouze ISDS)
- školení ve Francově Lhotě povede opět Stefan Smidt (Německo)
- MR v pasení - 4.-5.10.08 v Koclířově ve spolupráci BCCCZ a KPOP – rozhodčí z Irska
- uvažuje se o pořádání soutěže v pískání na ovčáckou píšťalku
8. Odměny pro pořadatele a pomocníky
Výbor projednal výši odměn pro pomocníky, organizátory a překladatele na klubových akcích.
9. Členové výboru, KRK, šéfredaktorka Borderholiku, správce webových stránek, pomocník poradce
chovu, referent pro pasení a referent pro výstavy – jsou osvobozeni od placení příspěvků.
10. Cestovné se v souladu s normativy ČMKU upravuje na 6 Kč/km.
11. Zápis OFA DKK do bonitační karty – schválena úprava kolonky na bonitační kartě.
12. Je třeba podniknout kroky pro zviditelnění a propagaci BCCCZ a akcí pořádaných klubem.
Například zveřejňovat termíny klubových akcí (agility, klubové výstavy, flyball, výkon, pasení) ve
specializovaných kynologických časopisech.
13. Výbor projednal podnět majitelů štěňat ze spojení Alf Border Town a Biggi Jane Tennat, u kterých
se vyskytla genetická vada. Výbor po jednání s veterinárními specialisty neodsouhlasí v případném
dalším vrhu feny opakované spojení a v případě jiného spojení u této feny odsouhlasil následující
postup:
- provést kontrolu vrhu v 6 až 7 týdnech věku štěňat
- chovatelka předá klubu kontakty na nové majitele pro možnost kontroly štěňat ve vyšším věku
- v případě objevení stejné vady i u potomků ze spojení s jiným psem bude této feně zrušena
chovnost.
14. Pan Jaroslav Rucki - chovatelská stanice z Ovčí farmy Vedryně - se opakovaně dopustil

závážných porušení Chovatelského a zápisního řádu (chov štěňat bez PP, špatná dokumentace
předchozích vrhů...). Výbor rozhodl, že mu bude zaslán dopis s výzvou k
dodržování všech platných řádů a bude mu uložena pokuta 5000 Kč se splatností do konce
března.
15. Bonitace – vyskytly se problémy s měřením psů. Některé psy ani nebylo možné změřit a
byli z tohoto důvodu nezbonitováni. Výbor proto stanovil pro měření v rámci bonitace
časový limit 5 minut. Nenechá-li se pes v tomto limitu změřit, dostane druhou šanci na další
bonitaci. Nepodaří-li se majiteli ani pro druhou bonitaci připravit psa tak, aby se změřit a
posoudit nechal, nebude pes uchovněn.
16. Výbor projednal a odsouhlasil návrh Radka Loučky a Bořivoje Šimka předložit členské
schůzi ke schválení udělení titulu Čestný člen BCCCZ paní Evě Čečilové, panu Ludvíku
Čečilovi a panu Miroslavu Koškovi za jejich dlouholetou práci pro BCCCZ a propagaci
border kolií.

