
Zápis z členské schůze BCCCZ, Brno 18. 8. 2001 

 

Konala se dne 18. srpna 2001 v Brně. V úvodu předseda klubu Michal Krejčí přivítal přítomné. Bylo 

jich celkem 26. 

 

Byla zvolena komise návrhová (J.Vojtěch, E. Loučková, L. Rychetská), komise volební (S. Sochorová, R. 

Římanová) a ověřovatel zápisu J. Grund.  

 

Poté M. Krejčí přednesl zprávu předsedy klubu, N. Hanačíková zprávu poradkyně chovu,  L. Kernerová 

zprávu o hospodaření a L. Vojtěchová zprávu kontrolní a revizní komise. 

 

M. Krejčí potom účastníky schůze seznámil s průběhem vypsané soutěže o logo klubu. Úsilí o 

vytvoření znaku začalo už v době vzniku klubu. Během uplynulých měsíců se sešlo asi patnáct návrhů 

nejrůznějšího typu, vesměs však z různých důvodů pro praxi nepoužitelných. Nakonec z nich výbor 

vybral návrhy čtyři. Ty pak na schůzi předložil přítomným členům, kteří hlasováním rozhodli o tom 

nejlepším. 

 

Dalším bodem programu bylo představení kandidátů a tajné volby výboru klubu a kontrolní a revizní 

komise klubu. 

 

V diskusi před přestávkou ke sčítání hlasů vystoupil R. Loučka. Nejprve poděkoval sponzorům, kteří 

podporují klub BCCCZ, zejména a.s. FITMIN, která nejen že pomáhá s výrobou a grafickým 

zpracováním zpravodaje Borderholic, ale také ho sponzoruje ve výši 20 000 Kč ročně. Dále pozval 

přítomné na Mistrovství republiky v pasení ovcí v Rovečném ve dnech 8.�10. září a informoval je o 

přípravě dvou kalendářů, kde budou zobrazeny border collie. 

 

Po přestávce předsedkyně volební komise S. Sochorová seznámila členy s výsledky voleb. Do výboru 

klubu a kontrolní a revizní komise byli zvoleni všichni navržení kandidáti. 

 

Po krátkém zasedání nového výboru a KRK oznámil M. Krejčí a L. Vojtěchová, jak si členové výboru a 

KRK rozdělili funkce. Předsedou je M. Krejčí, poradkyní chovu N. Hanačíková, jednatelem Š. 

Barcalová, hospodářkou L. Kernerová  a komisařem, který bude mít za úkol koordinovat činnost 

komisí pro jednotlivé pracovní aktivity border collií, I. Bartek. M. Krejčí zároveň řekl, že výbor rozhodl 

o zlepšení poštovního styku se členy a to tím, že pro BCCCZ bude zřízena adresa na P.O.Box. 

Předsedkyní kontrolní a revizní komise se stala L. Vojtěchová,  T. Lerl bude mít na starost kontrolu 

účetnictví a L. Svobodová komunikaci s ostatními členy klubu. 

 

Potom následovala diskuse. 

 

R. Loučka informoval o přípravě propagačních materiálů klubu a základního zpravodaje Borderholic 

pro nové členy. Navrhl, aby výbor projednal možnost, aby se některá čísla zpravodaje zájemcům z řad 

nečlenů klubu, případně stará čísla členům novým, mohla za přiměřenou cenu prodávat. 

 

H. Půlpánová seznámila přítomné s návrhy nominací rozhodčích plemene BC pro výstavy v roce 2002. 

Často jsou to renomovaní rozhodčí ze zahraničí, pozváni jsou ve spolupráci s klubem bearded collií. 



Dále se zeptala na průběh kárného řízení za neplánované krytí koncem roku 1999. Dotaz zodpověděl 

M. Krejčí. V této souvislostí padlo ještě několik dalších dotazů a připomínek (M. Slunéčko, T. Lerl) na 

téma jak bojovat proti tomu, aby se množily border collie bez PP. M. Krejčí zdůraznil, že nejhlavnější 

je osvěta (jedině PP zaručuje původ a kvalitní předci kvalitní potomstvo). I. Bartek uvedl, že se 

v uplynulém období narodily dva vrhy bez PP a že samy vykazují nedobrou kvalitu. 

 

E. Loučková potom přečetla návrh usnesení, které bylo členskou schůzí schváleno. 

 

Usnesení členské schůze BCCCZ konané dne 18.8.2001 v Brně 

Členská schůze vzala na vědomí: 

- zprávu předsedy klubu 

- zprávu poradkyně chovu 

- zprávu o hospodaření 

- zprávu kontrolní a revizní komise 

Členská schůze zvolila: 

- výbor klubu ve složení Š. Barcalová, I. Bartek, N. Hanačíková, L. Kernerová, M. Krejčí 

- kontrolní a revizní komisi klubu ve složení  T. Lerl, L. Svobodová, L. Vojtěchová 

 


