
Zápis z výborové schůze – 1.4.2007 

zahájení: 10,00 hod 

přítomni: Michal Krejčí, Nikol Hanačíková, Šárka Barcalová, Ivo Bartek 

omluveni: Radana Píšťková 

v 15,00 hod na pozvání dorazili: Helena Půlpánová, Bořivoj Šimek 

 

1. Michal Krejčí oznámil, že z ČMKU dorazilo potvrzení o pozvání anglického 

rozhodčího Bruce Kilsbyho. Je nutné zajistit ubytování pro rozhodčího v Brně - 

nejspíše hotel Velká Klajdovka – zajistí Nikol Hanačíková 

 

2. vzhledem k rozšíření zkušebních řádů o nové zkoušky, které nejsou zahrnuty 

v bodovém ohodnocení pro titul Klubový šampion, bylo rozhodnuto o přidělení 

bodů k těmto zkouškám: 

 - IPO-V – 5 bodů 

 - Fpr1 – 5 bodů 

 - Fpr2 (Fpr3) – 10 bodů 

 - ZPO1 – 10 bodů 

 

Výbor rozhodl, že pro získání titulu klubového šampiona již není zapotřebí, aby 

jedinec (pes/fena) musel být zároveň i chovným jedincem. Titul se tedy přizná jedinci, 

který prokáže, že získal příslušný počet bodů a jehož majitel je členem BCCCZ. 

- výbor rozhodl zpracovat podmínky pro získání nových klubových titulů: 

1) KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE -  kde by jedinec sbíral body pouze z pracovních 

zkoušek, ne z výstav. V jedné ze sportovních či pracovních bude nutné k získání 

titulu dosáhnout celé řady zkoušek, tedy 1-3.stupně. 

2) KLUBOVÝ GRAND ŠAMPION -  zde by jedinec měl dosáhnout vysokého 

bodového ohodnocení jak z exteriéru (výstav), tak z oblasti sportovní (pracovní) - 

opět podmínka splnění celé řady 1-3.stupně zkoušek v dané oblasti. 

Zpracování podmínek pro nové dva tituly by mělo být provedeno do konce roku 2007, tak aby od 

roku 2008 mohl být titul uznáván. 

 

3. AKCE 2007: 

 

1) Mistrovství BCCCZ v agility (2.-3.6.2007, areál MSKS Zbraslav u Brna) 

výbor byl seznámen se zajištěním akce: jsou zajištěny dvě sady překážek agility a 

dvě časomíry. 

je nutné zavolat do areálu Zbraslav, zda vlastní překážky, které by mohly být použity 

jako rozeskakovací, pokud je Zbraslav nevlastní, je nutné je zajistit. Dále je potřeba 

zajistit pomocníky pro dva parkury - Ivo Bartek 

- výbor odsouhlasil dotaci na akci do výše 20.000,-Kč. Organizátoři zajistili 

sponzory na ceny a pronájmy překážkových drah. Dotace by měla být použita na 

pronájem plochy ve Zbraslavi a na pokrytí výloh rozhodčích. 

- Klub poskytne pomocníkům stravu a ubytování po dobu akce a také start na 

zkouškách agility ZDARMA. 



 

 

2) Dny border collií (4.-5.8.2007, KK Zetor Brno) 

sobota: 

KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáváním Klubového vítěze a Klubového vítěze mladých 

CMKU již oficiálně potvrdilo pozvání zahraničního rozhodčího (viz výše) 

organizaci zajišťuje pí.Helena Půlpánová (přihlášky, propozice, katalog), zajištění 

pomůcek v areálu brněnského cvičiště (stan pro rozhodčího, stoly pro zapisovatele, 

ohraničení kruhu) – Ivo Bartek. 

v odpoledních hodinách po skončení Klubové výstavy proběhne členská volební 

schůze. 

připravit roční zprávy – každý člen výboru. 

Všichni členové BCCCZ musí být obeznámeni v dostatečném předstihu 

v programem členské volební schůze – nutné rozeslat oficiální poštou v červnu 

2007. 

Na večerní hodinu se výbor BCCCZ pokusí dohodnout s Brusem Kilsbym povídání 

o chovu BC v Anglii a jeho pohled na chov BC ve světě. 

neděle: 

 - v neděli bude probíhat bonitace – je nutné zajistit rozhodčího – Nikol Hanačíková 

zpracovat propozice na bonitaci a uveřejnit na webu BCCCZ, uzávěrka na bonitaci 

je 15.7.2007 – Nikol Hanačíková 

 - Mistrovství BCCCZ ve flyballe (neděle 5.8.2007, při dnech BC) 

akci organizačně zajišťuje Tomáš Lerl ve spolupráci s Flyball clubem ČR (v 

zastoupení s Michaelou Bakrlíkovou). Bude se jednat o oficiální flyballový závod, 

otevřený pro všechna plemena. Závod bude začleněn do termínového kalendáře 

Flyball Clubu ČR. 

 

3) Mistrovství BCCCZ ve výkonu (11.-12.8., Litoměřice) 

hlavní organizátor akce je Stanislava Balogová, která dodá výboru BCCCZ rozpočet 

akce (pronájem plochy, pronájem potřeb – překážek, rozhodčí, figuranti, ceny). Byla 

schválena dotace na akci ve výši 5.000,-Kč. 

Letošní Mistrovství BCCCZ ve výkonu se poprvé koná jako samostatná akce a bylo 

rozšířeno o stopu. 

 

4) Mistrovství ČR v pasení (28.-30.9., Koclířov) 

tento ročník bude ve spolupráci s KPOP, výbor schválil příspěvek na akci ve výši 

5.000,-Kč, příspěvek je určen na částečné pokrytí výloh spojených s účastí 

zahraničního rozhodčího. 

 

5) bonitace – podzim 2007 

je nutné zajistit prostor na konání podzimní bonitace v Praze. Přesný termín a místo 

konání bonitace bude upřesněn během léta 2007 – Nikol Hanačíková 

 

 

4. Radko Loučka zaslal výboru BCCCZ zprávu pro jednání BCCCZ, která obsahuje 



následující požadavky: 

vyjádření výboru: 

1) požadavek o uveřejnění plánu akcí 2007  - plán pasení 2007 již byl uveřejněn na 

webu BCCCZ 

2) požadavek o uveřejnění akcí KPOP pro rok 2007 na webu BCCCZ – výbor 

schválil 

3) požadavek na schválení příspěvku na konání Mistrovství ČR v pasení – výbor 

schválil – viz výše 

4) rozpočet akcí v pasení na rok 2007 je ve výši cca 25.000,-Kč. Výbor tento 

rozpočet schválil s tím, že v této výši je zahrnuta i příspěvek na konání MR DR 

v Koclířově. 

5) Výbor BCCCZ vzal na vědomí, že Radko Loučka byl CMKU jmenován zástupcem 

ČR v komisi pro pasení FCI. 

 

5. Michal Krejčí oznámil výboru BCCCZ změny v chovatelském řádu pro zaslání ke 

schválení UKOZ. 

 

6. Výbor odsouhlasil vydávání čestného prohlášení jedincům, kteří jsou DNA Normal 

(pro CEA, CL, TNS, příp. další) po předcích, v případě nemožnosti získat kopie 

certifikátů od majitelů předků psa/feny. České prohlášení bude vydávat poradkyně 

chovu Nikol Hanačíková, po předchozí kontrole jedinců v databázi 

www.bordercolliehealth.com 

 

7. výbor odsouhlasil uznávání výsledků společnosti OFA při vyhodnocování DKK a 

DLK s platností od 1.1.2008. Do té doby výbor BCCCZ připraví překlady z AJ – jak 

provádět RTG, formulář pro zaslání RTG do USA, možnost platby. 

Členové se budou moct sami rozhodnout, zda na bonitaci předloží výsledek DKK 

z americké společnosti OFA nebo od MVDr.Jaromíra Ekra. Výsledek předložený na 

bonitaci se bude posuzovat jako konečný a doživotně neměnný. 

Již zbonitovaným jedincům se případný odlišný výsledek OFY uznávat nebude. Toto 

opatření je třeba promítnout do klubových řádů –Michal Krejčí/Nikol Hanačíková 

 

8. výbor rozhodl o založení nového klubového účtu u Poštovní spořitelny, z důvodu 

lepší sledovanosti příchozích plateb a lepší možnosti pro manipulaci súčtem pro 

klubovou pokladní. Původní účet zůstane zachovaný po dobu úplného přechodu 

účtů. Nové číslo účtu bude zveřejněno ihned po jeho založení na webu BCCCZ a 

také v nejnovějším zpravodaji BCCCZ, budou vytištěny nové složenky – Michal 

Krejčí, Šárka Barcalová 

 

9. výbor KOOPTOVAL dalšího člena výboru – pana Bořivoje Šimka. 

Pan Šimek přebírá část funkce jednatele – evidenci nových členů, udělování titulu 

Klubový šampion. Doručovací adresa klubu se nemění a zůstává P.O.BOX v Praze. 

Pošta bude panu Šimkovi dosílána na jeho adresu do Hradce Králové. 

Kontakt na pana Šimka bude zveřejněn na webu BCCCZ v kontaktech a také v 

http://www.bordercolliehealth.com/


Borderholiku. 

 

ukončení: 15,30 hod, zapsala Nikol Hanačíková 


