
BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 

Zápis z jednání výboru BCCCZ  č. 73 za období duben - červen 2021 

Předseda spolku:  Ing. Radko Loučka, Csc. 
Členové výboru: Stanislava Balogová, místopředsedkyně; Monika Švarcová, poradkyně chovu; Ing. 
Martina Paulino, hospodářka klubu, Ing. Kolečková Radka, jednatelka klubu 
Členové kontrolní a revizní komise: Bc. Radek Šíp, předseda; Simona Sochorová, Mgr. Petra 
Novotná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1. Výbor vyhověl žádosti o příspěvek účastníkům MS obedience 2021, který zaslala paní Sedláčková, 

teamleader české reprezentace v obedience. Klub podpoří částkou 1500 Kč každého člena 
reprezentace s border collií, pokud je psovod členem klubu BCCCZ nejméně po dobu 2 let. 


2. Klubová a Speciální výstava musela být z důvodu pandemie přesunuta z 8.-9.5. na nový termín 
24.-25.7.2021. Místo konání zůstává ZKO Litoměřice.


Chov 
3. První letošní bonitace se konala v Praze v termínu 24.4.2021 v rámci volební členské schůze za 

přísných hygienických pravidel z důvodu trvání pandemie Covid 19. Bylo celkem 48 nahlášených 
jedinců z toho 4 se nedostavili, 5 nebylo uchovněno.


4. Výbor vyhověl žádosti o znovuposouzení psa Ares from Colored Aryana’s Kingdom na bonitaci, 
maj. pí Drcmánková. Možnost opětovného posouzení psa se omezuje na následující dvě bonitace.


5. Výbor vyhověl prodloužení chovnosti Yuppie Foxy Fox  po dovršení věku 8 let, maj. Kateřina 
Mičaník Černochová. Fena může být nakryta za splnění podmínky zahraničního krytí a  doložení 
vyšetření veterinárním lékařem a krytí smí proběhnout v letošním roce nejpozději do 7.10.2021.


6. Chovatelka paní Řezníčková byla vyzvána k vysvětlení pozdního zaslání podkladů pro vydání PP 
štěňat pro vrh D chovatelské stanice Neverending Force. Podklady byly zaslány více než rok po 
narození vrhu D.


7. Druhá bonitace roku 2021 se konala 27.6. ve Zlíně bylo 58 bonitovaných jedinců, z toho 2 nebyli 
uchovněni.


Klub 
8. Ve stejném termínu jako bonitace tj. 24.4. 2021 se konala volební schůze klubu, na které byli 

zvoleni tito představitelé klubu: Stanislava Balogová, místopředsedkyně klubu, Monika Švarcová, 
poradkyně chovu, Ing. Martina Paulino, hospodářka klubu, Mgr. Petra Novotná, členka KRK, 
Karolína Koucká, členka KRK. Výbor děkuje za dosavadní činnost v kontrolní a revizní komisi paní 
Simoně Sochorové,.


9. Klub prodal na základě požadavku autorská práva na fotografie pořízené na bonitaci (foto 
vlastního psa - majitelka paní Křenková). Fotografie budou použity pro komerční účely. Cena 
fotografií byla 500 Kč/1 ks. 


10. Výbor obdržel od ČMKU k Návrh úpravy Zápisního řádu k připomínkování klubům a vyjádření do 
23.7.2021.


  

Zápis výborem schválen: 6. července 2021
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