
Zápis z jednání výroční členské schůze BCCCZ -  24.9.2011 Zbraslav u Brna 
 
Výroční členskou schůzi zahájil předseda klubu Radko Loučka. Schůze se zůčastnilo 36 členů 
klubu a 5 hostů. 
 
1) Seznámení s programem schůze a jeho následné schválení 36 hlasy. 
 
2) Volba orgánů schůze (volební komise, návrhová komise, zapisovatel, ověřovatel zápisu) 
 
3) Jednatel Bořivoj Šimek přednesl zprávu ze sportovní činnosti klubu, poděkoval všem 
organizátorům i sponzorům proběhlých akcí ( MR agility, MR fresbee, MR obedience, MR ve 
výkonu ).  
 
4) Místopředsedkyně Helena Půlpánová přednesla zprávu ohledně proběhlých výstav, plán 
na rok 2012. Připoměla změny v řádech ČMKU ohledně udělování titulu Český šampion. 
 
5) Poradkyně chovu Monika Švarcová přečetla zprávu o počtu vrhů, které se za poslední rok 
narodily. Upozornila na nutnost zdravotních zkoušek u chovných jedniců, jelikož se začali 
objevovat jedinci s nálezy OCD, horšího stupně DKK, katarakty a TNS. Na příští rok se plánují 
3 bonitace, termíny budou upřesněny v kalendáři akcí.  
 
6) Hospodářka klubu Hana Sklenaříková přednesla zprávu o hospodaření klubu. Veškeré 
zpracované doklady za poslední roky včetně roku 2011 předloží KRK do 31.3.2012. 
 
7) Předsedkyně KRK Simona Sochorová přednesla zprávu o kontrolách účetnictví klubu. 
 
8) Představení nové kandidátky z pléna do výboru klubu - paní Daniela Rájová. Ta se 
představila a přednesla přítomných svůj návrh na práci ve výboru. 
 
9) Hlasování. Plénum odhlasovalo, že volby budou tajné. Následovalo hlasování 
Návrh pro výbor : Radko Loučka, Bořivoj Šimek, Helena Půlpánová, Monika Švarcová, Hana 
Sklenaříková, Daniela Rájová  
Návrh pro KRK:  Simona Sochorová,  Blanka Malinská,  Petra Opočenská 
 
Následovala přestávka 
 
10) Předání pohárů a dipolomů pro klubové šampiony a šampiony výkonu a šampiona pasení 
BCCCZ (seznam psů, kterým byl titul udělen, je v příloze). 
 
11) Vyhlášení výsledků voleb (rozdělení funkcí): 
Výbor: Radko Loučka  36 hlasů předseda klubu 
 Monika Švarcová  36 hlasů poradce chovu 
 Helena Půlpánová 35 hlasů místopředseda, referent pro výstavy 
 Hana Sklenaříková 33 hlasů pokladní klubu 
 Daniela Rájová 25 hlasů jednatel, referent pro sport 
 Bořivoj Šimek  15 hlasů nezvolen 
 



KRK Simona Sochorová 36 hlasů předseda komise 
 Blanka Malinská 36 hlasů člen komise 
 Petra Opočenská 36 hlasů člen komise 
 
12) Plán akcí na rok 2012 
Členská schůze  22.9.2012  -  Zbraslav u Rosic 
Speciální výstava   8.5.2012  -  Opatovice 
Klubová výstava   22.9.2012  -  Zbraslav u Rosic 
Bonitace    8.4.2012  -  Kvasiny 

        - Žižice 
        ??? 

MR BOC agility   2.-3.6.2012    
MR BOC ve flyballu  4.-5.8.2012  Litoměřice 
MR BOC v obedience              ??? 
MR BOC ve výkonu  ??? 
MR BOC ve frisbee  ??? 
Plán akcí pasení bude zveřejněn krátce po schůzce rozhodčích a instruktorů pasení, která 
proběhne 5.11.2011. 
 
Místa konání akcí a termíny zatím bez záruky. Bude se upřesňovat. 
 
13) Různé 
Z diskuse v průběhu jednání vyplynulo: 
- Proběhlo neoficiální hlasování o případných poviných testech DNA TNS. Zavedlo by se 
stejné pravidlo jako pro CEA – tj. aby byl jeden z rod. páru DNA TNS normal, ne povinně pro 
každého. Většina přítomných byla pro. 
- Dále se hlasovalo o povinném snímkování DLK a OCD. Pro hlasovala jen zhruba polovina 
přítomných. Přesné sčítání hlasů neproběhlo, protože se stejně jednalo pouze o průzkum, 
jako podklad pro jednání výboru.  
- Doporučení věnovat peníze, které se vydávají za zpravodaj BH, na zkvalitnění WEB stránek a 
specializovaných publikací na dané téma. BH by se nerušilo, jen by se jeho vydávání omezilo, 
nebo se budou vydávat spíše specializovaná čísla (např. chov a zdraví, pasení, …). 
- Doporučení zpacovat brožury pro nové majitele štěňat, především týkající se onemocnění a 
vedení chovu border kolií. Umístění na webové stránky pro možnost vytištění.  
- Projednány webové stránky klubu, hledá se správce stránek, který by navrhnul a udělal 
nové aplikace, případně využil dosavadního návrhu změny vzhledu stránek, případně 
doplňoval veškeré informace,  
- Hledá se někdo, kdo tvorbě stránek rozumí a mohl by zhodnotit, zda návrhy, které na klub 
přijdou, jsou reálné a nejsou příliš drahé. Bylo by dobré, kdyby to byl člověk z řad členů 
klubu. Případní zájemci kontaktujte předsedu klubu. 
- Hledají se zájemci o pomoc se zpracováním chovatelských údajů a jejich doplňování do 
databáze psů. 
- Hledají se zájemci o práci v komisích (výstavní, sportovní, propagační, ….) 
- Na výstavě se objevily nové klubové předměty, po nafocení budou zveřejněny na webových 
stránkách pro možnost objednání. 
 
 



Usnesení členské schůze BCCCZ, konané 24.9.2011 ve Zbraslavi u Rosic 
 

A, Členská schůze schvaluje: 
- výsledky voleb, resp. zvolení R. Loučky, M. Švarcové, H. Půlpánové, H. Sklenaříkové a D. 
Rájové do výboru klubu a S. Sochorové, B. Malinské a P. Opočenské do KRK. 
- předání pohárů klubovým šampiónům, 
 

B, Členská schůze bere na vědomí: 
- zprávy referentů, 
- návrhy plánu akcí na rok 2012. 
 
Přílohy:  
1, Seznam psů, kterým byl udělen titul Šampión 
2, Zprávy členů výboru a KRK 
 
V Brně 24.9.2011 
 
Zapsala: Šárka Vajcová a Stanislava Balogová 
 
Zápis ověřila: Simona Sochorová 
 

 
PŘÍLOHY: 
 
Ad 1, Seznam psů, kterým byl udělen titul Šampión 
 
KLUBOVÝ ŠAMPION          
pes ARCTIC STORM Open Gate   Dagmar Komárková 
 ARGO Wendaja     Václava Kovárnová 
 DIEGO Tender Flash     Karolína Prejsová 
 FIRE AND  ICE Tennant    Pavla Hejtmánková 
Fena ASTUTE WITCH Bohemia Patrix   Monika Panznerová 
 CAITLY BLACK Dajavera    Zdeňka Navrátilová 
 COFFE PRINCESS z Jasmínových hor  Lucie Žílová 
 CRAZY MEGGY Dajavera    Aneta Kramertová  
 FINNTY FEY Aibara     Kateřina Kovaříková 
 JESSAMINE SPRITE Black Chevers  Martina Krejčová 
 UNA Bohemia Alké     Alexandra Grygarová 
 
ŠAMPION VÝKONU BCCCZ 
Pes AWENGER ZORRO Wonderfull Dream  Iveta Matzenauerová 
 CALYPSO CARL Hardy Horde   Jana Gibová 
 CID Akumulator     Iveta Matzenauerová 
 CHIMNEY SWEEP Aibara    Lenka Erlebachová 
Fena ANDROMEDA Sub Tilia    Dana Valešová 
 CAT BALLOW Hardy Horde   Ladislava Richterová 
 Dream of Kintyre Diamond Rose   Radana Píšťková 



 ELEGANCE SUN Black Chevers   Petra Ušelová 

ŠAMPION PASENÍ BCCCZ 
Fena FAIRLEA NAN „JILL“    Miroslav Koško 
 
 
Ad 2a, Zpráva jednatele BCCCZ – Zbraslav 2011 
 

V roce 2010 uspořádal klub kromě dvou výstav a tří bonitací celkem 12 sportovních 
akcí. Patřilo mezi ně Otevřené mistrovství BCCCZ ve flyballu, Mistrovství BCCCZ ve výkonu a v 
obedienci a 10 akcí se zkouškami a soutěžemi v pasení ovcí v Collecting stylu.  

Kalendář sportovních akcí na rok 2011 obsahoval celkem 12 akcí pořádaných pod 
hlavičkou BCCCZ. Kromě pasení ovcí jsme měli v plánu 4 sportovních akce. Dva z 
dohodnutých pořadatelů bohužel v únoru a březnu po mém dotazu, jak jsou na tom s 
přípravami, oznámili, že naše akce pořádat nebudou. Týkalo se to flyballu a také mistrovství 
ve výkonu a v obedienci. Termíny byly pevně dané a tak až po rozhodnutí, že mistrovství v 
obedienci a ve výkonu proběhnou jako dvě oddělené akce (společně do toho nikdo jít 
nechtěl), se celkem rychle podařilo najít schopný pořadatelský tým vedený Ladou 
Richterovou pro uspořádání Mistrovství v obedienci ve Dvoře Králové a později také tým 
vedený Andreou Rezkovou pro uspořádání Mistrovství ve výkonu na Kladně. Oběma dámám 
patří velké díky za letošní akce a s oběma jsme se předběžně domluvili i na pořádání těchto 
akcí v příštím roce. 

Na začátku června proběhlo na Rozkoši u České Skalice naše mistrovství v agility. 
Všichni účastníci i návštěvníci se shodli na tom, že to byla nádherná akce, opět dokonale 
připravená a provedená pořadatelským týmem pod vedením Martiny Vaškebové a Honzy 
Smočka. Za tuto akci oběma děkujeme a protože našeho příštího mistrovství se chtějí 
zúčastnit jako závodníci a plně se chtějí soustředit na svoje běhy, dohodli jsme se na 
pořádání příštího ročníku s Hanou Petrlovou, která už pro nás na první víkend v červnu 2012 
zamluvila prostor v autokempu ve Strážnici (okres Hodonín).  

V srpnu se v Hradci Králové uskutečnilo pod vedením Veroniky Makovské historicky 
první Mistrovství BCCCZ v dogfrisbee. V zájmu zvýšení atraktivity a konkurence šlo o závod 
otevřený pro psy všech plemen i pro křížence s tím, že po vyhlášení výsledků volných závodů 
byly předány tituly Mistr BCCCZ nejlepším border koliím s PP. Přestože šlo o první ročník, 
účast byla velmi dobrá a nechyběli ani závodníci z Polska.  

Rok 2011 lze jistě považovat z hlediska sportovních akcí BCCCZ za úspěšný, ale jedna 
věc se nepodařila. Velice mě mrzí, že nakonec ztroskotala všechna složitá a zdlouhavá 
jednání o uspořádání na zítřek plánovaného turnaje. Ze všech, koho jsem postupně oslovil od 
jara, kdy od pořádání akce odstoupil původně dohodnutý pořadatel, nakonec od 
pořadatelství našeho turnaje z různých a musím říct, že objektivních důvodů, nakonec všichni 
ustoupili. Pro někoho byla problémem vzdálenost, jiní nechtěli kromě svých turnajů pořádat 
další, jinde nemají potřebné technické vybavení a těm, kteří by se na pořádání případně 
podílet chtěli, chyběly potřebné znalosti a zkušenosti s pořádáním takové akce. Hlavním 
problémem našeho turnaje se stalo to, že v rámci Dnů border kolií mohl být pouze 
jednodenní, protože flyball a výstava v jednom dni probíhat nemohou. S rostoucím počtem 
flyballových týmů v ČR došlo k tomu, že všechny turnaje se už pořádají jako dvoudenní. Proto 
i my příští rok chceme uspořádat turnaj jako dvoudenní, takže to samozřejmě bude muset 



být v jiném termínu, než je naše výstava. Další důvody, proč byl letošní flyballový turnaj 
zrušen, jsem připraven vysvětlit v rámci případné diskuse. 

Bořivoj Šimek – jednatel BCCCZ 
 
 
Ad 2b, Zpráva místopředsedkyně BCCCZ Heleny Půlpánové ohledně výstav 
 
V roce 2011 pořádal BCCCZ dvě výstavy. 
30.4. Klubová výstava ( bez zadávání KV a KVM ) Opatovice nad Labem – rozhodčí Anna 
Kochan PL, přihlášeno 102 jedinců. 
24.9. Klubová výstava Zbraslav – rozhodčí Peter & Peggy Bailey UK, přihlášeno 121 jedinců. 
 
Rok 2012 
8.5. Speciální výstava Opatovice nad Labem – rozhodčí Milan Krinke 
21.9. Klubová výstava Zbraslav – rozhodčí -??? 
 
Od 1.4. 2011 vešel v platnost řád pro zadání titulu Český šampion. 
Od 1.7. 2011 nový titul Šampion ČMKU. 
Plné znění řádů je na stránkách ČMKU www.cmku.cz  

Helena Půlpánová - místopředsedkyně BCCCZ 
 
Ad 2c, Zpráva poradkyně chovu Moniky Švarcové 
 
V letošním roce se již narodilo přes sto vrhů BOC, myslím, že se dá očekávat ještě mírný 
nárůst oproti loňskému roku. 
Border kolie jsou bohužel stále módním plemenem, což sebou nese všechna negativa s tím 
spojená. 
Rozmach chovu border kolií bez PP – ve spojení se všemi zdravotními riziky týkající se chovu 
na zdravotně nevyšetřených jedincích, i rozmach chovu psů sice s PP, ale splňující jen 
základní podmínky chovnosti, krytí co nejblíže a naprosto bez rozmyslu. 
Ačkoli BOC momentálně prožívá boom, někteří chovatelé mají velké problémy své odchovy 
prodat, mnohdy pak  - i za směšnou cenu - prodají opravdu každému, kdo o štěně projeví 
zájem. A tak štěňata často končí jen jako psi na dvorku, pro které je jedinou aktivitou štěkání 
za plotem. 
Nabídka štěňat v současnosti převyšuje poptávku, proto by si měli chovatelé dobře 
rozmyslet, jestli mají podmínky pro to nejen nakrýt a odchovat vrh, ale i podmínky pro to, 
když jim několik psích dorostenců zůstane doma třeba i o pár měsíců déle. 
Poslední dobou se bohužel také vyskytlo i několik, u BOC v ČR „nových“ onemocnění. Jedná 
se o onemocnění očí a pohybového aparátu.   
Vím že např. RTG loktů a ramen (OCD) není povinné, ale jak již bylo psáno v posledním čísle 
BH, při provedení snímkování společně s RTG DKK se Vaše náklady zase o tolik nezvýší a Vy 
zjistíte jak na tom Váš pes je.  
Na závěr ještě upozorňuji všechny chovatele, že KL mají platnost 1 rok – to znamená, že o ně 
nemusíte žádat na poslední chvíli - těsně před krytím. 
A naopak, že všechny dokumenty týkající se vrhu se musí posílat co nejdříve (po krytí, po 
vrhu, po tetování, či čipování) a to doporučenou poštou. 

Monika Švarcová – poradkyně chovu BCCCZ 

http://www.cmku.cz/


Ad 2d, Zpráva hospodářky klubu Hany Sklenaříkové 
Počáteční zůstatek na účtu k 01.01.2010 = 381.116,13 Kč 
Příjmy celkem = 311.694,75 Kč  
Výdaje celkem = 251.859,50 Kč 
Zůstatek na účtu k 31.12.2010 = 440.951,38 Kč 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je +59.835,25  
 
Vzhledem ke stavu účetnictví z minulého roku jsme se dohodli na kompletaci účetnicví a 
další kontrolu KRK následovně: Účetní doklady  za rok 2010 i 2011 budou k dispozici  
nejpozději k datu 31.3.2012. 

Hana Sklenaříková - hospodářka BCCCZ 


