
Zápis z jednání výboru BCCCZ – číslo 42
Jednání proběhlo v lednu 2015 formou e-mailové korespondence
a diskuze ve facebookové skupině výboru.

Předsedající: Stanislava Balogová
Zapisovatel: Radek Šíp
Zápis sepsán: 30.1.2015
Zápis zaslán KRKu: 1.2.2015
Zápis zveřejněn: 4.2.2015

Jednání se zúčastnil výbor ve složení:
- předsedkyně Stanislava Balogová
- místopředseda a jednatel Radek Šíp
- poradkyně chovu Monika Švarcová
- hospodářka Lenka Vančurová
- členka výboru Lenka Svobodová

Jednání se zúčastnili členové Kontrolní a revizní komise (KRK) ve složení:
- předsedkyně Petra Opočenská
- členka komise Simona Sochorová
- členka komise Lenka Kernerová

V souladu s jednacím řádem byl KRK vyzván k připomínkám a dotazům, které chce 
uvést do vyhotoveného zápisu. KRK nezaslal v termínu 1.-4.2.2015 žádnou 
připomínku nebo dotaz k zápisu.

Souhrn jednání:
1. odsouhlasení funkcí ve výboru
2. organizační a provozní záležitosti
3. uznání vrhu
4. členské průkazy
5. založení facebookové skupiny výboru
6. obnova klubového časopisu Borderholic
7. neproplacená letenka rozhodčí Annette Walters
8. propozice speciální výstavy v Litoměřicích 16.5.2015
9. zpráva o proběhlé bonitaci v Praze - 25.1.2015

1. odsouhlasení funkcí ve výboru
Stanislava Balogová předložila návrh rozdělení funkcí ve výboru a referentů 
v následujícím složení:
předseda - Stanislava Balogová
místopředseda a jednatel - Radek Šíp
hospodář - Lenka Vančurová
poradce chovu - Monika Švarcová
člen výboru - Lenka Svobodová

správce databáze - Ilona Morávková
účetní klubu - Jana Janků



matrikář - Hana Sklenaříková
referent pro sport - Ilona Morávková
referent pro výstavy - Ilona Morávková
referent pro klubové předměty – Lenka Vančurová
správce databáze epilepsie – Veronika Tvrdá
referent pasení - Daniela Rájová
webmaster - Radek Šíp

Hlasování:
Výbor návrh schválil.

2. organizační a provozní záležitosti

2.1 Stanislava Balogová odeslala na ČMKU informace a podklady ohledně změn ve 
vedení klubu.

2.2 Jana Janků, Ilona Morávková a Lenka Svobodová byly požádány o zaslání nebo 
předání razítka klubu a dalších podkladů. Jana Janků a Ilona Morávková potvrdily, že 
uvedené předají.

2.3 Jana Janků předala nové hospodářce Lence Vančurové přístupové údaje k účtu a 
upozornila na nutnost změny přístupů v bance, platební kartu, nahlášení změn v bance
a ostatní náležitosti.

2.4 Jana Janků přislíbila provést inventuru klubových předmětů a předat Lence 
Vančurové.

2.5 Lenka Vančurová byla požádána promyslet případné změny v klubových 
předmětech, jak prodej na klubovém webu, tak jako ceny na různých klubových 
akcích (sport, výstavy, pasení)

2.6 Jana Janků zašle smlouvu na vedení účetnictví pro klub.

2.7 Ilona Morávková, Stanislava Balogová a Monika Švarcová budou pokračovat v 
přípravě sportovní a výstavní sezóny 2015 (zajištění rozhodčích a jejich ubytování, 
kontaktování a získání sponzorů, místo, ceny, katalogy, propozice, přihlášky…)

2.8 Radek Šíp zajistí před každou klubovou akcí založení události na Facebooku. V 
loňském roce se tento způsob propagace osvědčil.

2.9 Stanislava Balogová bude nadále zajišťovat udělování a evidenci klubových 
šampionů, šampionů výkonu a šampionů pasení, kterou dříve vykonávala ve funkci 
místopředsedkyně. Funkce udělování a evidence klubových šampionů již nebude 
vázána na konkrétní funkci ve výboru (dříve místopředseda). Radek Šíp provedl 
příslušné změny na klubovém webu.

2.10 Úhrada již dříve schválené částky 7.500,- Kč za pasení BOC pro Spolek pasení 
CZ za rok 2014



3. uznání vrhu
Paní Iva Jílková požádala výbor o uznání vrhu své nyní již uchovněné ISDS feny 
DOT. Majitelka nestihla přeregistraci a byla byla již nakryta FCI chovným psem 
v UK, je zjištěna březí. Krytí splnilo náležitosti chovu pod ISDS, pod FCI nemohlo - 
fena nebyla v té době přeregistrovaná ani chovná, což už nyní je.

Závěr:
Vrh bude uznán jako nechtěný, poplatek za vícenáklady 1000,- Kč za každé zapsané 
štěně, bez nutnosti provedení testu paternity.

Hlasování:
Výbor návrh schválil.

4. členské průkazy
Lenka Vančurová upozornila na současné provedení členských průkazů. V diskuzi 
padlo několik návrhů a srovnání s průkazy/kartami, které používají jiné kluby a 
spolky (zalaminování, lepení ročních známek, QR kód, online validace). Matrikářka 
klubu Hana Sklenaříková byla dotázána na způsob vedení evidence členů a názor na 
průkazy.

Závěr:
Významnější změna průkazů (mimo úpravy grafiky a laminování) nemá v tuto chvíli 
prioritu. Moderní elektronická validace členství (QR kód, URL) na kartě není možná 
bez změny způsobu vedení evidence členů. Stávající stav vyhovuje účelům doložení 
platného členství na zkouškách a akcích. Otázka případné změny a modernizace 
členských karet byla odložena.

5. založení facebookové skupiny výboru
Radek Šíp se souhlasem předsedkyně klubu založil facebookovou skupinu výboru, do 
které pozval všechny členy výboru. Všichni členové výboru se do skupiny přihlásili. 
Cílem skupiny je zefektivnit komunikaci, která dosud probíhala převážně e-mailem. 
Facebooková skupina umožňuje rychlejší řešení problémů, přehlednou historii a 
snazší komunikaci. E-mailová komunikace bude nadále používána, pokud bude 
účastníkem jednání i strana, která není členem výboru (KRK, referenti, člen klubu 
apod.)

Hlasování:
Výbor návrh schválil.

Všichni členové výboru se do skupiny přihlásili.

6. obnova klubového časopisu (zpravodaje) Borderholic
Stanislava Balogová předložila návrh Martiny Paulino k obnově klubového časopisu 
(zpravodaje) Borderholic. V diskuzi zazněly možné způsoby finanční a nefinanční 



podpory klubem, rozsah i četnost vydávání, elektronická vs. tištěná podoba, časopis 
vs. ročenka, obsah a podpora redaktorům časopisu.

Závěr:
Klub si velmi váží zájmu členek a členů, kteří chtějí obnovit časopis. Předsedkyně 
klubu pověřila hospodářku klubu dalším jednáním s Martinou Paulino a ostatními 
redaktory, ke vzájemnému sladění představ o budoucí podobě časopisu Borderholic. 
Radek Šíp ve spolupráci s Lenkou Vančurovou zaktualizoval starou sekci 
Borderholicu na klubovém webu a umístil na něm a v novinkách výzvu k zasílání 
fotografií a podkladů na redakční e-mail. Kontakt na redakci byl přidán do seznamu 
kontaktů.

Hlasování:
Výbor návrh schválil.

7. neproplacená letenka rozhodčí Annette Walters
Rozhodcí Annette Walters, která se omluvila z posuzování na Dnech BOC v září 
2014, stále neuhradila klubu letenku, kterou jí klub zaplatil (vizte zápis výboru č.39). 
Lenka Svobodová z funkce předsedkyně a výstavního referenta problém řešila s 
termínem do 31.12.2014. Byla proto výborem požádána, aby platbu znovu urgovala. 
Dáno na vědomí KRKu.

8. propozice speciální výstavy v Litoměřicích 16.5.2015
Stanislava Balogová předložila výboru k diskuzi návrh propozic připravované 
speciální výstavy. Členové výboru doporučili některé menší úpravy a doplnění.

9. zpráva o proběhlé bonitaci v Praze - 25.1.2015
25.1.2015 proběhla v Praze první letošní bonitace, posuzoval pan Milan Krinke. 
Uchovněno bylo 55 psů, jedna fena neuchovněna. Výsledky bonitace a fotky z akce 
jsou dostupné na webových stránkách klubu.
Děkujeme všem, kteří organizátorům pomohli a přispěli tak ke zdárnému průběhu 
bonitace.


