
Zápis z členské schůze klubu BCCCZ - Brno, 17. 8. 2002 

Schůzi zahájil předseda klubu pan M. Krejčí. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění vydání řádného 

čísla klubového časopisu, ve kterém měl být uveden Program členské schůze včetně příslušných 

materiálů, přednesl předseda klubu návrh programu členské schůze. 

Přednesl návrh programu ústně, a to následovně: 

1. Schválení programu 

2. Volba návrhové komise, zapisovatele a sčitatele hlasů 

3. Zpráva chovatelské agendy 

4. Členská základna 

5. Ekonomická situace klubu 

6. Zpráva KRK 

7. Klubový časopis 

8. Návrh změny Stanov 

9. Různé 

10. Usnesení členské schůze 

 

ad1) Schválení programu 

Navržený program byl schválen bez připomínek. 

ad 2) Volba návrhové komise, zapisovatele a sčitatele hlasů 

Členové návrhové komise, zapisovatel, osoba pověřená kontrolou zápisu a osoba pověřená sčítáním 

hlasů byli schváleni jednomyslně všemi přítomnými hlasy. 

ad 3) Zpráva chovatelské agendy 

Zprávu o současném stavu a perspektivách chovu plemene přednesla poradkyně chovu Nikol 

Hanačíková. Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

ad 4) Členská základna 

Zprávu týkající se členské základny přednesla jednatelka klubu, která informovala členskou schůzi o 

skutečnosti, že od minulé členské schůze přibylo 54 nových řádných členů. Zároveň požádala 

přítomné členy klubu, aby informovali jednatele klubu o nových telefonních číslech. 

ad 5) Ekonomická situace klubu 

Zprávu o hospodaření klubu vypracovala hospodářka klubu Lenka Kernerová a členské schůzi 

přednesla jednatelka Šárka Barcalová. Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

ad 6) Zpráva KRK 

Ve zprávě KRK, kterou přečetl její pověřený člen T. Lerl, bylo oznámeno, že byla mimo jiné 

zkontrolována pokladna klubu za rok 2001 a nebyly nalezeny žádné nedostatky. Zpráva KRK je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. 

ad 7) Klubový časopis 

Předseda redakční rady Borderholiku R. Loučka informoval přítomné o situaci ve vydávání klubového 

zpravodaje, který již nebude vyráběn v a.s. Fitmin (kromě titulní strany), ale bude se využívat jiných 

možností. R. Loučka připomněl, že při výrobě Borderholicu bylo hodně využíváno sponzorů (Fitmin 

a.s. se bude na vydávání Borderholiku sponzorsky podílet i nadále), že ale by se měli pokusit o 

získávání nových sponzorů i jiní členové klubu. V závěru požádal o pomoc při zpracovávání 

zpravodaje, hlavně při jeho množení a distribuci. 

ad 8) Návrh změny Stanov 

Dalším bodem programu bylo projednání návrhu výboru klubu na změnu Stanov, konkrétně článku 6 

týkající se členství a návazně článku 14 týkajícího se Účast na členské schůzi. Návrh odůvodnil 



předseda klubu M. Krejčí. Tato změna stanov by měla řešit situaci zejména podnikatelů 

v zemědělství, kdy například podnikatel má firmu, která se zabývá chovem ovcí, pořídí pro firmu 

ovčáckého psa, ten je majetkem firmy a jako majetek firmy je veden i v jejím účetnictví. 

Výbor předložil členské schůzi ke schválení návrh změny Stanov BCCCZ v následujícím znění: 

Článek 6 

Podmínky členství 

nové znění: 

1. Členství v klubu je řádné nebo čestné. 

2. Řádným členem družstva se může stát po splnění podmínek určenými Stanovami: 

a. fyzická osoba 

b. právnická osoba 

1. Fyzická osoba, která nedosáhla 18-ti let věku, se může stát členem klubu, pokud s jejím 

členstvím vysloví písemný souhlas její zákonný zástupce. 

2. Čestným členem se může stát ten, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným 

způsobem zasloužil o rozvoj chovu a popularizaci BC. Čestné členství uděluje členská schůze 

na návrh výboru. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 

Článek 14 

Účast na členské schůzi 

nové znění: 

1. v platnosti beze změny 

2. Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen, který zaplatil členské příspěvky pro daný 

kalendářní rok nebo rok předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku 

následujícího. 

3. vypuštěn 

4. Každý člen má jeden hlas. 

Předložený návrh byl schválen jednomyslně, všemi přítomnými hlasy. 

ad 9) Různé 

a. Předání pohárů majitelům nových klubových šampiónů. 

b. A. Grygarová vystoupila s dotazem na udělování certifikátů pro zařazování BC do pracovních 

tříd na výstavách a s kritikou ČMKU v této záležitosti. N. Hanačíková odpověděla, že byl 

podán na ČMKU konkrétní návrh a čeká se na jeho posouzení. 

c. J. Švéda vystoupil na téma pracovní border collie s tím, že by se pracovní linie ISDS měli 

oddělit od �výstavních�. M. Krejčí připomněl jaké důsledky mělo podobné oddělení 

v Austrálii a v Americe. Přitom někdy se těžko dá podle původu poznat skutečně dobrý 

pracovní pes. A to nemusí být jen v oblasti pasení. Jediným průkazným certifikátem jsou 

zkoušky zapsané do PP. V diskusi byla v tomto ohledu připomenuta důležitost zodpovědnosti 

chovatelů při nabídce štěňat co se týče garance jejich vloh. M. Krejčí uvedl, že pro usnadnění 

registrace importů ISDS z Velké Británie je na ČMKU podán návrh na jejich přímou registraci 

bez mezičlánku exportního PP Kennel Clubu. 

d. M. Krejčí seznámil také přítomné s tím, že se chystá vydání katalogu pracovně využívaných BC 

v různých oblastech, začala s tím již Stáňa Balogová při příležitosti MR v agility, ve flyballu a 

ve výkonu BC. Předseda klubu ji zároveň poděkoval za přípravu této úspěšné akce a zdůraznil, 

že pro BC je důležitá jakákoli práce. 



e. I. Bartek informoval členy, že byl zakoupen klubem jeden flyball box, budou se kupovat i 

překážky pro flyball. Zároveň oznámil, že klub organizuje zájezd na MS v agility, zájemci se 

mohou hlásit u něho. 

ad 10) Usnesení členské schůze 

Návrhová komise předkládá členské schůzi návrh usnesení tohoto znění: 

Usnesení členské schůze klubu BCCCZ konané dne 17.8.2002 v Brně: 

I. Členská schůze bere na vědomí: 

- zprávu poradkyně chovu BCCCZ 

- zprávu jednatele BCCCZ 

- zprávu o hospodaření BCCCZ 

- zprávu kontrolní a revizní komise BCCCZ 

II. Členská schůze schvaluje: 

 návrh změny Stanov ze dne 19.09.1999, a to v následující textaci 

Článek 6 

Podmínky členství 

nové znění: 

1. Členství v klubu je řádné nebo čestné 

2. Řádným členem družstva se může stát po splnění podmínek určenými Stanovami 

3. fyzická osoba 

4. právnická osoba 

5. Fyzická osoba, která nedosáhla 18-ti let věku, se může stát členem klubu, pokud s jejím 

členstvím vysloví písemný souhlas její zákonný zástupce 

Čestným členem se může stát ten, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem 

zasloužil o rozvoj chovu a popularizaci BC. Čestné členství uděluje členská schůze na návrh výboru. 

Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 

Článek 14 

Účast na členské schůzi 

nové znění: 

1. v platnosti beze změny 

2. Právo hlasovat na členské schůzi má každý člen, který zaplatil členské příspěvky pro daný 

kalendářní rok nebo rok předchozí, pokud se členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku 

následujícího 

3. vypustit 

4. Každý člen má jeden hlas 

III. Členská schůze pověřuje: 

- výbor klubu aby konzultoval změnu stanov s právníkem a až podle jeho doporučení tuto změnu 

schválil 

 

Zapsala: Eva Loučková 

 

Poznámka: Po konzultaci s právníkem výbor klubu rozhodl neschválit změnu stanov, protože nebyl 

dodržen bod 3 článku 25 Stanov klubu. Změna Stanov bude na programu příští členské schůze. 

 

 

 



Zpráva poradce chovu za rok 2001 

 

Border collie v České republice se podle vzrůstajícího počtu vrhů těší čím dál větší oblibě. Je to ukázka 

toho, že borderky nejsou už jen známy pár zapálencům či odborníkům přes psí plemena, ale že si 

získaly srdce velkého počtu lidí. Jelikož chov BC začal na poměrně malé základně chovných jedinců, 

hrozilo riziko, že je možná se dostat do slepá uličky velké příbuznosti. 

Díky nově importovaným psům a fenám se otevřela možnost výběru vhodných nepříbuzných párů. 

Také díky snaze majitelů fen jet za krycími psy do zahraničí je zde patrný "příliv" nové krve. 

Chtěla bych jen upozornit majitele fen na vhodnost výběru krycího psa (a to nejen u nás, ale také v 

zahraničí). Jen exteriér není vždy vše, je nutné si zkontrolovat, zda má pes vždy nutná vyšetření, a 

také dobrou povahu. Především u výběru krycího psa v zahraničí je vhodné si předem ověřit, zda má 

pes nutná vyšetření (DKK, PRA/CEA). V některých státech - spíše na východ či jihovýchod od naší 

republiky - se běžně neprovádí vyšetření na a někde dokonce není povinné vyšetření kyčlí (DKK). 

Argument majitele psa, že pes má nohy v pořádku, "jinak by neuběhl 5 km u kola", není zrovna 

dostačující. Ačkoli je pes bez daného vyšetření ve svém státě chovný a může tedy krýt i české feny, 

jedná se o obrovské riziko pro chov. Základem kvalitního chovu je vždy především zdraví a vyrovnaná 

povaha! 

Následující tabulky ukazují rozrůstající se počet vrhů a to od samého počátku chovu BC v ČR (tedy od 

prvního evidovaného vrhu v Plemenné knize roku 1994) až po konec roku 2001. 

Výpis počtu vrhů za první polovinu roku 2002 není zahrnut do celkové statistiky, bylo jich stejně jako 

za celý loňský rok, tedy 19, přičemž se narodilo 46 psů a 52 fen, průměrný počet štěňat na 1 vrh je 

zatím 5,2. 

 

  
 



 

 
Zdá se, že se začíná rozmáhat trend dovozu (tedy importování) "nové krve" border collií do České 

republiky, což je prospívá chovu. Po pár dovezených jedincích v úplném začátku chovu nastala tzv. 

krize, kdy téměř celá základna BC byla pokrevně spřízněná. Jediné co bylo možné - buď stále 

opakovat stejná spojení (což není z hlediska budoucnosti to nejlepší), nebo jezdit krýt feny do 

zahraničí, nebo importovat novou krev do ČR. Jsem ráda, že poslední dvě možnosti se začínají 

rozmáhat. Následující výpis border collií importovaných do ČR od samého počátku evidence BC u nás 

je jistě dostatečně mluvící za sebe. Budu jen ráda, když za pár let se tyto řádky zněkolikanásobí. 

Jelikož se jedná o dovoz psů a fen zý různých států a jedná se o různé linie, jsou zde vyznačeny 

původní země zápisu a také, pokud se jedná o přímou ISDS linii, je to zde také uvedeno. 



 
Chovných krycích psů je 37. 

V plemenné knize ČMKU je již evidováno více než 500 záznamů (poslední číslo j 1.8.2002 je 523). 

 

Nikol Hanačíková 


