
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 66 

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

A. Sport a výstavy 
1. Výbor BCCCZ řešil v průběhu měsíce srpna fakturu neoprávněně vystavenou na Spolek 

BCCCZ pořadatelkou MČR BOC v agility Terezou Kaniovou měsíc po splatnosti, na což jej 
upozornil vystavitel faktury. Předseda BCCCZ R. Loučka zařídil urgentní nápravu na 
straně pořadatelů události, bohužel však bez vysvětlení T. Kaniové. Výbor upozorňuje 
pořadatele událostí BCCCZ, že o každé faktuře vystavené na Spolek BCCCZ (případně 
Spolkem BCCCZ) může rozhodovat pouze a jen hospodářka klubu, popřípadě předseda 
Spolku BCCCZ v případě, že ji zastupuje. Není tedy možné, aby výbor Spolku BCCCZ o 
takové faktuře vůbec nebyl informován. Dále samozřejmě platí, že je silně žádoucí, aby 
všechny faktury vystavené na Spolek BCCCZ byly uhrazeny řádně ve splatnosti, ať už je 
hradí pořadatel, nebo pouze včas předá fakturu k proplacení hospodářce Spolku BCCCZ.                       

2. V červnu proběhlo M BCCCZ a MČR v pasení (Rakousy), novými mistry BCCCZ jsou Iva 
Jílková s Dot. Děkujeme Alici Láníkové a jejímu týmu za organizaci události. 

3. V srpnu se uskutečnilo M BCCCZ v dog frisbee (Dvůr Králové n/L). Také zde je na místě 
poděkovat pořadateli Pavlu Ryttnauerovi za hladký průběh události. Mistry BCCCZ v dog 
frisbee jsou Michaela Andrová a Annakim Czech Black. 

4. Poslední srpnový víkend patřil klubové a speciální výstavě BCCCZ ve Zbraslavi u Brna. 
Poděkování náleží organizačnímu týmu v čele se Stanislavou Balogovou. Klubovými 
vítězi se stali Comeback of Shadow Flame majitelky Laury Blublové a Charmed by Life z 
Černobílých majitelky Nikoly Balajkové. 

	
	

B. Chov	
1. Výbor obdržel žádost o uznání neplánovaného vrhu	feny Action'n Reaction Legemond 

majitele P. Kadlečka a psa Glamdring´s glow of Bordertreowe majitelky K. Babové. 
Vzhledem k prodlevám v žádosti a k porušení chovatelského řádu BCCCZ a ČMKU 
stanovil výbor povinnost platby za urgentní KL (výše částky podle členství v době 
uskutečnění krytí), testů parentity pro celý vrh prokazující jeho původ a poplatek za 
vícenáklady ve výši 1500 Kč za každé štěně zapsané v plemenné knize. 

2. V červnu se uskutečnila bonitace BCCCZ ve Zlíně. Přihlášeno bylo 48 psů, dva se 
nedostavili, zbylých 46 psů absolvovalo bonitaci úspěšně. Děkujeme týmu pořadatelů 
za pohodový průběh události. 



3. Výbor oceňuje aktivitu členů BCCCZ spočívající v zasílání DNA profilů, apeluje však na 
majitele, kteří žádají vyplacení finančního zvýhodnění, aby nezapomínali na „dobré 
mravy“ a zvolili vhodný styl komunikace. Jedná se o žádost.  
 
 

C. Klub	
1. Časopis Borderholic je nově převeden na webový zpravodaj, který najdete pod 

odkazem https://bcccz.cz/bh/. V případě zájmu o zveřejnění článku týkajícího se 
sportu, chovu či výstav s border kolií, kontaktujte redaktorku časopisu Martinu 
Paulino. Jakákoliv redakční výpomoc bude vítána.  

2. Výbor připomínkoval ČMKU návrh nového výstavního řádu, ČMKU vzala některé 
připomínky v úvahu. Nový výstavní řád ČMKU zveřejní v lednu 2020. 

3. Spolek BCCCZ navázal generální partnerství s firmou Yoggies s.r.o. Kromě sponzoringu 
událostí spolku nabízí členům BCCCZ slevu 5 %, chovatelům s členstvím v BCCCZ pak 
25 % na e-shopu. 

 
D. Usnesení 
1. Výbor stanovil podmínky pro udělení průkazu původu vrhu feny Action'n Reaction 

Legemond majitele P. Kadlečka a psa Glamdring´s glow of Bordertreowe majitelky K. 
Babové. 

2. Výbor připomínkoval ČMKU návrh výstavního řádu. 
3. Výbor navázal generální partnerství s firmou Yoggies s. r. o.. 
 

 
Zápis výborem schválen: 16. 11. 2019 	


