
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 67 

 
Jednání proběhla v období září až listopad 2019 formou e-
mailové korespondence 
 
Předsedající:  
Radko Loučka 
Zapisovatel: Anna Hrochová 
 
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK 
 

A. Sport a výstavy 
1. V září proběhly každoroční závody v pasení BCCCZ Cup a Elév Cup. Děkujeme 

pořadatelce D. Rájové a jejímu týmu za uskutečněnou událost.	
2. O finanční podporu požádala česká reprezentantka nejvyšší světové soutěže v dog 

frisbee a dog dancingu A. Smolíková. Z důvodu změny politiky přerozdělování financí jí 
však nemohlo být vyhověno.  

3. V listopadu se uskutečnila dvě mistrovství klubu, a to M BCCCZ v dog dancingu a 
v obedienci. Děkujeme pořadatelkám P. Malé (dog dancing) a L. Richterové (obedience) 
za uskutečnění událostí. 

4. Výbor se zabýval rozšířením aprobace o plemeno border kolie rozhodčího M. Plundry, 
který informoval o přípravě na praktickou zkoušku (u A. Grygarové) na MVP Prague Expo 
Dog Double CACIB 2019. Spolek BCCCZ Milanu Plundrovi v minulosti stanovil podmínku 
hospitace na výstavě a bonitaci pořádanou BCCCZ, další podmínkou byla hospitace na 
CAC výstavě u vybraných rozhodčích (M. Krinke, A. Grygarová). Výbor nezaznamenal 
splnění podmínek hospitace na CAC výstavě a klubové výstavě BCCCZ. Vzhledem k 
tomu, že výbor doposud neudělil výjimku z dodržení podmínek pro jmenování 
rozhodčích, žádal o jejich striktní dodržení tak, aby podmínky pro nové rozhodčí byly 
rovné (BCCCZ uděluje rozhodčím vždy v zásadě stejné podmínky). Zároveň splnění 
těchto podmínek výbor vnímá jako nezbytnost pro základní znalost plemene border 
kolie. Také v řádu ČMKU je podmínkou jedna CAC výstava pořádaná chovatelským 
klubem. Proto se výbor rozhodl trvat na splnění podmínek jím vydaných a v případě 
splnění praktické zkoušky bude požadovat, aby p. M. Plundra posuzoval plemeno 
border kolie teprve po jejich dodržení. 

5. Výbor schválil tato mistrovství BCCCZ v roce 2020 i jejich pořadatele: 
29. - 31. 5. 2020 MČR BOC + M BCCCZ agility/ Kácov (pořadatel J. Slánská) 
6. - 7. 6. 2020 M BCCCZ flyball/ Prostějov (pořadatel Sabina Koubková) 
31. 10. 2020  7. M BCCCZ DD/ Horní Počernice (pořadatel Petra Malá) 
8. 11. 2020  M BCCCZ v obedience/Studenec (pořadatel Lada Richterová) 
14.-15.11. 2020 MČR BOC canicross a koloběžka/Loučeň (pořadatel behejsepsem.cz 
Zatím bez termínu  M BCCCZ v dog frisbee/Hradec Králové (pořadatel Pavel Ryttnauer) 

	
	



	
B. Chov	
1. V září se uskutečnila bonitace BCCCZ v Litoměřicích. Přihlášeno bylo 63 psů, dva se 

nedostavili, tři jedinci nebyli uchovněni. Děkujeme týmu pořadatelů za uskutečněnou 
událost. 

2. Výbor obdržel žádost majitelky L. Šlamborové o odvolání výsledku bonitace psa Grand 
Gex Banataj Wind s výsledkem „nechovný“.  Výbor rozhodl o možnosti 
znovuposouzení psa na některé z dalších bonitací. 

3. Výbor projednal žádost majitelky M. Reisingerové o anulaci výsledku bonitace psa 
Mauglí Golem a uznání psa za chovného. Pes nebyl uchovněn z důvodu výsledku HD D 
u MVDr. Ekra, ke kterému bonitační komise přihlédla. Majitelka předložila i výsledek 
OFA HD B (fair). Výbor žádosti nevyhověl, jelikož není možné rozhodnutí bonitační 
komise anulovat. 

4. Výbor obdržel oznámení chovatelky Š. Vajcové z ch. s. Tennant o neplánovaném krytí 
feny Gone with the Wind of Dashing Dawn pravděpodobně psem Wendevick 
Keepsake. Vrh bude uznán za předpokladu úhrady poplatku za vícenáklady, který činí 
1500,- za každé zapsané štěně v plemenné knize ČMKU a testu parentity pro každé 
štěně. Z toho důvodu, že se jedná o druhý vrh feny v tomto roce, platí podmínka 
zákazu chovu pro tuto fenu v roce 2020. 
 
 

C. Klub	
1. Výbor schválil tisk klubových kalendářů BCCCZ pro rok 2020. Poděkování za jeho 

kompletování patří M. Švarcové.	 
2. Členka výboru, jednatelka a sportovní referentka BCCCZ Anna Hrochová se rozhodla 

ukončit svou funkci ve výboru BCCCZ, a to k 31. prosinci 2019. Na její místo bude 
kooptována Radka Kolečková, pozici sportovní referentky přebírá S. Balogová. 
	

 
D. Usnesení 
1. Výbor nevyhověl žádosti o příspěvek na reprezentaci pro A. Smolíkovou. 
2. Výbor trvá na splnění podmínek BCCCZ pro udělení rozhodcovské aprobace pro 

rozšíření o plemeno border kolie. 
3. Výbor schválil mistrovství pro rok 2020. 
4. Výbor umožnil znovuposouzení psa Grand Gex Banataj Wind na bonitaci. 
5. Výbor zamítl žádost o anulaci výsledku bonitace psa Mauglí Golem. 
6. Výbor rozhodl o uznání vrhu v ch. s. Tennant, pokud chovatelka splní podmínky. 
7. Výbor přijal odstoupení jednatelky a sportovní referentky Anny Hrochové. 

 
Zápis výborem schválen: 17. 12. 2019 	


