
Členská schůze BCCCZ ve Zbraslavi dne 13. 9. 2014
Členské schůze se zúčastnilo dle prezenční listiny 55 členů

Jednatel klubu předložil členské schůzi ke schválení. Program členské schůze s následujícími body:

1)  Úvod (předseda klubu L. Svobodová) 

2)  Volba orgánů schůze (volební komise, návrhová komise, zapisovatel, ověřovatel zápisu) 

3)  Zpráva jednatele o členských záležitostech (Ilona Morávková) 

4)  Zpráva týkající se výstav (Lenka Svobodová) 

5)  Zpráva poradce chovu (M. Švarcová) 

6)  Zpráva týkající se sportovních a pracovních aktivit (Stanislava Balogová) 

7)  Zpráva týkající se pasení  ( Daniela Rájová )

8)  Zpráva o hospodaření, stavu členské základny, klubové předměty (Jana Janků) 

9)  Zpráva Kontrolní a revizní komise (Lenka Kernerová) 

10)  Klubové WEB stránky, databáze a klubový zpravodaj (Ilona Morávková) 

11)  Návrh změny stanov dle nového OZ 

12)  Připomínky ke klubovému šampionu práce – p. Jančaříková. 

13)  Volba kooptovaného člena výboru. 

14)  Plán akcí na rok 2015 (prosíme potenciální pořadatele o poslání nabídky jednateli) 

15)  Vyhlášení klubových šampiónů, předání pohárů (Stanislava Balogová) 

16)  Různé - diskuze: prosíme o podání návrhů, příspěvků 

17)  Závěr 

Hlasování: jednohlasně schválen program schůze - 55 hlasů

Schválena nová adresa sídla klubu - Konstantinova 1477/16, 149 00 Praha 4 – Chodov

Hlasování: jednohlasně schváleno - 55 hlasů

ad. 1) Úvod: členskou schůzi zahájila předsedkyně, vedením schůze pověřena jednatelka klubu.

ad. 2) Volba orgánů schůze: zapisovatelka - Aneta Kramertová
ověřovatelka zápisu – Tereza Frumarová
návrhová komise ve složení Daniela Rájová a Helena Svobodová

Hlasování: jednohlasně schváleno – 55 hlasů

ad. 3) Zpráva jednatelky - došlo ke změně adresy sídla klubu, do výboru byla kooptována Stanislava 
Balogová, byla upravena bodovací tabulka ke Klubovým šampionům a Šampionům výkonu a přidání 
Dog Dancingových zkoušek a úprava ve výkladu řádu pro udělení titulu Klubový šampion / Šampion 
výkonu, jedinci mohou získat titul Klubový šampion v BCCCZ i KCHMPP, změna organizačního řádu 
BCCCZ a úprava směrnice BCCCZ 2/2012 Organizování a financování akcí BCCCZ, podle NOZ vytvořeny 
nové stanovy klubu, pro rok 2014 zpracuje účetnictví klubu BCCCZ firma Účetnictví Janků, klubové 
předměty výroba a prodej zajišťuje firma God Dog, nový webmaster Radek Šíp. Jednatelka 
poděkovala Janě Malinské za práci na tvorbě webových stránek.

ad. 4) Zpráva výstavního referenta – v letošním roce byly pořádány dvě  Klubové výstavy,  Speciální 
výstava v Litoměřicích a jedna speciální nás ještě čeká 25. 10. 2014 při Evropské výstavě v Brně. 



Speciální výstava Litoměřice. Posuzovat měla Susanne Napravnik z Rakouska, která se však omluvila z 
osobních důvodů....navrhla za sebe  pana  Kurta Summera z Rakouska, který posuzování rád přijal. 
Posouzeno bylo 95 jedinců. Místo a organizaci výstavy si vzala na starost Stanislava Balogová, které 
tímto velmi děkuji za perfektní průběh celé výstavy. Děkuji také všem, kteří se na přípravě i průběhu 
výstavy podíleli. Generálním sponzorem byl JK Animals. Klubové 12.9 2014 bez zadávání titulu 
Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz. 13. 9. 2014 se zadáváním titulu Klubový vítěz mladých a 
Klubový vítěz. Pozvání k posuzování přijali Annette Walters a Katrina Rettie z Anglie. 3 týdny před 
výstavami se Annette Walters omluvila z posuzování - vážné rodinné důvody a za ní jsem obratem 
domluvila pana  Roberta Tunnicliffa z Anglie Počet přihlášených jedinců (106 a 127)  jsem ráda, že tato
akce je stále oblíbená. Děkuji mým zkušenějším kolegyním z výboru, za velikou pomoc při přípravě 
těchto dvou výstav. Ráda bych poděkovala všem pomocníkům a tlumočníkům za perfektní práci. 25.10
2014 při Evropské výstavě v BrnĚ nás teprve čeká. Rozhodčí Iwona Przeworska PL a Susanne 
Naprawnik AU. Pro rok 2015 byly nahlášeny na ČMKU termíny výstav pořádaných pod hlavičkou 
BCCCZ takto: 16. 5. 2015  Speciální výstava BCCCZ v prostorách ZKO Litoměřice - Tereziánská kotlina. 
Rozhodčí: Mark Wibier, Německo 11. -12. 9. 2015Dny BCCCZ v Brně- rozhodčí bude projednán. 

ad. 5) Zpráva poradkyně chovu – zpráva PCH za rok 2013. V minulém roce se narodilo 154 vrhů BOC. Z
toho bylo 141 odchováno pod naším klubem. Celkem se narodilo 889 štěňat (z toho 21 mrtvě) a 
dochovalo se jich k zápisu 857 (tj. průměr na vrh 5,8 narozených; 5,6 dochovaných). Jednomu vrhu 
nebyly PP vydány, protože se genetickými testy dokázalo, že udaný otec neodpovídá. Krycích listů  
bylo vloni vydáno 203. Využito jich bylo 169, dva KL byly vráceny a 27 fen nezabřezlo. Krycích psů bylo
celkem použito 111, nejvíce se využívají importovaní jedinci, kteří kryli celkem 54 x (19 různých psů), 
do zahraničí vyjelo za krycím psem 34 chovatelů (30 různých psů), je to bohužel více než o polovinu 
méně než vloni (kdy v zahraničí krylo 75 chovatelů). Krýt se vyjelo do 9. různých zemí. Nejvíc kryl 
jeden pes v roce celkem  5x (hned 4 psi), dalších 5 psi pak 4 x a 9 psů 3x a 22 2x… Kryli u nás psi 
původem z 11 různých zemí.

ad. 6) Zpráva sportovního referenta - Již po druhé bylo zrušeno otevřené MR BOC ve frisbee, které 
měli zajišťovat manželé Šafářovi, MR v Agility organizátor M. Vaškebová pro rok 2013 mistrovský titul 
získal tým Tereza Otýpková s fenkou  Holly Grant Bohemia Alké, rok 2014 organizátor M. Pivka 
Mistrem se stal tým Radovan Liška  a  pes  Oress  Rubínové  srdce. Pro rok 2015 není zatím 
organizátor. MR v Obedience organizátorka L. Richterová pro rok 2013 / 2014. Vítězem a Mistrem 
klubu se stala Dana Valešová s Medy Andromeda Sub Tilia. MR ve Flyballu - organizátoři flyballové 
týmy Kosatky a R.U.P. Pro rok 2013 se stali Mistři Lavina Alfa, pro rok 2014 Lavina Delta. MR ve výkonu
- organizátorka S. Balogová. Rok 2013 vítězem a Mistrem klubu se stala Astute Witch Bohemia Patrix s
Monikou Panznerovou.  V roce 2014 proběhne poprvé MR v Dogdancingu organizátorka P. Malá. 

Velké poděkování patří organizátorům všech akcí a sponzorům Brit, Fitmin, God Dog, Happy Dog, JK 
Animal, Nutram a Royal Canin, děkujeme i dalším menším sponzorům, i díky Vám měly naše akce 
odpovídají úroveň.

ad. 7) Zpráva referenta pasení - V roce 2013 proběhlo celkem 12 akcí pasení pro CS, tj o 2 méně, než v
roce 2012. BCCCZ pořádalo MR BCCCZ v pasení a rozhodčím byl L.Horst z Německa. Mistrem 
republiky FCI pasení se stal M.Koško s Glenem.  ME v pasení – tzv. Continental se konal v roce 2013 v 
belgických Antverpách a našim reprezentantem byl M.Koško s Glenem. Klub tento tým finančně 
podpořil. Reportáž z ME byla pak zveřejněna na webu klubu. Jako každý rok klub za rok 2013 zaplatil 
odvody za starty Border Collií pro KJ Brno. V sezoně 2014 pořádalo BCCCZ 2 významné akce pasení. 
První z nich byl BCCCZ Cup v červenci. Na závody pak navazovalo 2 denní školení. Jako rozhodčí a 
školitel byl pozván jeden z významných členů FCI komise pasení a zakladatelů FCI chovu border kolií v 
Evropě – p. P.Heinz z Francie. Druhou akcí bylo již tradičně v srpnu MR BCCCZ v pasení. Opět bylo k 



těmto závodům přidruženo dvoudenní školení. Rozhodčím a školitelem byl jeden z předních trialových
závodníků současnosti – W.Lipczenko z Rakouska. Mistrem se pro letošní rok stal M.Koško s Nickem 
Miveko. Na rok 2015 klub plánuje opět 2 akce pasení – tím bude 2. ročník BCCCZ Cup a tradičně MR 
BCCCZ v pasení. Pro velký zájem bude opět na obě tyto akce navazovat i školení. Pro začínající týmy 
pak chystáme malé překvapení v podobě závodů právě pro ně. Bude se jednat o trial pro začínající psy
na výkonnostní úrovni HWT. Doufáme, že se nápad bude líbit a začínající psovodi si tak mohou 
vyzkoušet závodní atmosféru, případně si zatrénovat na HWT či se připravovat již na IHT1. Věříme, že 
právě tento závod by mohl oslovit větší množství členů BCCCZ a přispět tak k rozvoji tohoto 
nádherného sportu, který neodmyslitelně patří právě border koliím. 

ad. 8) Zpráva hospodářky klubu – Výbor odsouhlasil využít zisk z roku 2013 v celkové výši 40 408,093 
Kč na akce BCCCZ v roce 2014.

ad. 9) Zpráva KRK – omluvila se Lenka Kernerová a zprávu přečetla předsedkyně KRK Petra Opočenská

ad. 10) Informace jednatelky o klubových webových stránkách, databázi, klubovém zpravodaji a 
poděkování Janě Malinské za několikaletou výbornou práci na tvorbě webových stránek.

ad. 11) Projednání úpravy stanov dle nového OZ. Návrh B. Štýbrové zapracovat do stanov, že cílem 
klubu je chov čistokrevných psů, při zachování biologického zdraví každého jedince. Zapracovat 
připomínky P. Opočenské.  Změnit udělování čestného členství – nově schvaluje členská schůze, zjistit 
podmínky elektronické hlasování, podmínky svolávání mimořádné členské schůze a mimořádné 
členské schůze ihned po řádné členské schůzi, upřesnit délku přechodného období pro úpravy dle 
nového OZ.

ad. 12) Připomínka p. Jančaříkové zařadit Český pohár ZTV do bodovací tabulky šampiona výkonu byla
členskou schůzí zamítnuta.

Hlasování: 10 hlasů bylo pro, 17 se zdrželo hlasování, 28 hlasů bylo proti 

ad. 13) Kooptovaná členka výboru S. Balogová byla schválena členskou schůzí

Hlasování: jednohlasně schváleno – 55 hlasů  

ad. 14) Členská schůze schválila plán akcí na rok 2015

Hlasování: : jednohlasně schváleno – 55 hlasů

ad. 15) Místopředsedkyně klubu Stanislava Balogová předala poháry a diplomy novým Klubovým 
šampionům: Bodie Crazy Hola-Hopa, Borderline Country Ravel, Ceero od Dupíků, Jack Sparrow 
Tennant, Aileen Carwera, Black Queen Teder Flash, C-Belle Blanche od Cidliny, Femme Fatale 
Dajavera, Fibienne z Jasmínových hor, Karrie Foxy Fox. 

Klubovým šampionům výkonu Astute Witch Bohemia Patrix a Illusion Magic Aibara.  

ad. 16) Různé - V diskuzi zazněly příspěvky paní Ireny Kochové, projednání stávající situaci a 
souvislostí ohledně monitoringu OCD a nové podmínky uznávání RTG dědičných ortopedických vad. 
Členská schůze odsouhlasila: nadále bude monitorováno OCD

Hlasování: 37 hlasů bylo pro, 9 bylo proti, 9 se zdrželo hlasování



Členská schůze odsouhlasila: OFA uznána jako plnohodnotná možnost posudku dědičných 
ortopedických vad.

  Hlasování: 31 hlasů bylo pro, 6 bylo proti, 18 se zdrželo hlasování 

Členská schůze odsouhlasila: zveřejňovaní veškerých (klubu dostupných) zdravotních výsledků ve 
formátu: jméno psa a chovatelské stanice, zdravotní výsledek, formou excelové tabulky na webu 
BCCCZ

Hlasování: 54 hlasů bylo pro, 1 se zdržel hlasování, 0 proti

ad. 17) Závěr – ukončení a rozloučení výboru se členy schůze.

Usnesení členské schůze BCCCZ, konané 13. 9. 2014 ve Zbraslavi

Členská schůze schvaluje: 

- změnu sídla klubu a s tím související i změnu Stanov klubu 

- schválena OFA jako plnohodnotná alternativa pro posouzení dědičných ortopedických vad 

- zveřejňování klubu dostupných zdravotních výsledků na webu BCCCZ 

- schválena kooptovaná členka výboru S. Balogová do výboru klubu

 - plán akcí na r. 2015 

Členská schůze bere na vědomí: 

- nutnost dopracování změny stanov podle NOZ (úkol pro výbor BCCCZ) - zprávy členů výboru, KRK a 
referentů 

- předání pohárů Klubovým šampiónům - Bodie Crazy Hola-Hopa, Borderline Country Ravel, Ceero od 
Dupíků, Jack Sparrow Tennant, Aileen Carwera, Black Queen Teder Flash, C-Belle Blanche od Cidliny, 
Femme Fatale Dajavera, Fibienne z Jasmínových hor, Karrie Foxy Fox. 
 A Klubovým šampionům výkonu Astute Witch Bohemia Patrix a Illusion Magic Aibara.

Ve Zbraslavi 13. 9. 2014 

Zapsala: Aneta Kramertová 
Zápis ověřila: Tereza Frumarová 


