
BORDER COLLIE CLUB CZECH 
REPUBLIC

Zápis z  jednání výboru BCCCZ  č. 77 za období srpen 2022 - 
říjen 2022 

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; Karolina Koucká, Mgr. Petra Novotná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1. Výbor schválil podporu MČR v pasení - CS styl, Šampionát klubu BCCCZ, který se konal 

20.-21.8.2022 v rozsahu upomínkových a reklamních předmětů a poháru pro Mistra BCCCZ. 
Pořadatelem bylo ČAOPP.


2. Výbor schválil podporu Mistrovství v canicrossu - běh muži, ženy, kde byl udělen titul mistra .

3. Výbor schválil podporu Mistrovství BCCCZ ve flyballu ve výši 10.000 Kč.

4. Ve dnech 10.-11.9.2022 se konala Klubová a Speciální výstava BCCCZ v Kácově. 

Posuzovatelkami byly  Mrs.Annettte Walters a Mrs. Vickey Carley z UK. Na Klubovou výstavu se 
přihlásilo 196 psů a fen a na Speciální výstavu 172.


5. Dne 18.9. 2022 se konala bonitace v Litoměřicích, posuzovatelkou byla paní Alexandra Grygarová. 
Zúčastnilo se 72 , z toho neuchovněných jedinců bylo celkem 11, z rebonitovaných čtyřech 
jedinců uspěli při rebonitaci dva a dva neuspěli .


6. Výbor schválil rozšíření aprobace pro plemeno border kolie pro pana Chovance, za podmínky 
hospitace na bonitaci BCCCZ a zároveň na Klubové nebo Speciální výstavě BCCCZ.


7. Na ČMKU byla klubem zaslána žádost o klubové a speciální výstavy v termínech: Klubová s KV 
13.5.2023 Kácov, Speciální 14.5.2023 Kácov, Klubová bez KV 23.9.2023 Litoměřice.


8. Výbor pověřil přípravou dalších ročníků soutěže Pes a fena roku paní Michaelu Šindelářovou. 
Soutěž se bude vyhodnocovat za období covidu (konkrétně od 1.1.2020 do 31.12.2021) a 
následně již klasicky za rok 2022


Chov 

9. Výbor upozornil paní Přibylovou a paní Zatloukalovou (CHS Oaklet’s Dogstory) na porušení 
Chovatelského a zápisního řádu, a to z důvodu pozdního dodání informací o ext. vrhu Oaklet´s 
Dogstory, fena Comtess Lilly Oaklet´s Dogstory, CMKU/BOC/12819/19. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o první pochybení, nebyly majitelce uděleny žádné vícenáklady.
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10.Výbor schválil posun účasti z podzimní na jarní bonitaci 2023 z důvodu úrazu u psa Iyraie 
Z Temného hvozdu. Úraz byl doložen potvrzením od veterinárního lékaře včetně rtg snímků.


11.Výbor schválil žádost o individuální bonitaci psa pana Grygara, a to z důvodu střetu zájmů 
posuzovatelky bonitace. 


12.Výbor schválil žádost o individuální bonitaci psa Lucky for You Let´s Do It  paní Grygarové, a to z 
důvodu střetu zájmů posuzovatelky bonitace.


13.Výbor vyhověl žádostem o rebonitaci jedincům: Ultra Slezský hrádek, CMKU/BOC/14822/21/22, 
Dreamy Kozí Dvorek, CMKU/BOC/14793/21/22, Ecstatic Oaklet's dogstory, CMKU/BOC/
14573/20/22, Dixalia QweDi Family Geluzee, CMKU/BOC/13708/20/22, Dixi Wanderers of Saint 
Wendelin, Z Reg./16979/19/22, Tika Slezský hrádek, CMKU/BOC/13312/19/22.


14.Paní Jaňourová nahlásila klubu ztrátu PP a bonitační karty feny Anette z Újezdského ranče. Výbor 
jí doporučil obrátit se na plemennou knihu ČMKU se žádostí o vydání duplikátu PP.


15. Na základě dotazu zaslal výbor vyjádření k digitálním certifikátům laboratoře Laboklin. Bylo 
doporučeno zajištění i tištěné kopie ve formátu pdf, která je nutná pro potřebu archivace a jako 
povinná příloha pro bonitaci.


16.Výbor urgoval vydání PP bonitovaným jedincům na plemenné knize ČMKU u pana Kadlece. PP 
byly následně rozeslány majitelům.


Klub 
17. Bylo zasláno konečné vyjádření paní Vaníčkové, ohledně nedodržení podmínek pro rozšíření 

aprobace stanovených klubem BCCCZ. Vzhledem ke změnám, které ČMKU udělalo v podmínkách  
rozšíření aprobace rozhodčích paní Vaníčková vyhověla, nicméně klub trvá na tom, že pokud má 
být posuzovatel dostatečně vzdělán pro posuzování tak početného a rozmanitého plemene jako 
jsou border kolie je nutné, aby budoucí rozhodčí hospitoval jak na klubové nebo speciální výstavě 
a tak zároveň na bonitaci. 


18. Výbor schválil nákup nové multifunkční tiskárny pro potřeby klubu, vzhledem k neopravitelnosti 
původního zařízení.


Zápis výborem schválen:  22.12.2022
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