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Zápis z výroční členské schůze BCCCZ konané dne 29. 11. 2009 v Brně 
 
Přítomno: 11 členů 
Schůzi zahájil předseda klubu M. Krejčí, který ji pak řídil.  
 
Byl schválen následující program členské schůze: 

Volba orgánů členské schůze  
Zpráva jednatele klubu 
Zpráva poradce chovu 
Zpráva sportovního komisaře 
Zpráva o hospodaření 
Zpráva Kontrolní a revizní komise 
Zpráva výstavního referenta 
Volby členů výboru a KRK 
Úprava stanov (změna na o.s., změna způsobu informování členů) 
Klubový šampion práce 
Diskuse 
Závěr 

 
1) Volba orgánů členské schůze  

Byly navrženy a schváleny komise: mandátová a volební ve složení V. Topinka a D. Čech, návrhová 
ve složení M. Topinková, E. Loučková jako zapisovatelka. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena S. 
Sochorová. 

2) Zpráva jednatele klubu, který se z jednání pro nemoc omluvil, bude zaslána písemně a bude 
přílohou zápisu z jednání.   
M. Krejčí informoval, že L. Čečil již nemůže dělat webmastera webových stránek. Zájem o tuto 
činnost projevil P. Burdík. Bude třeba udělat také změny na stránkách, například co se týká sekce 
Plemenná kniha (je to zavádějící, nevhodný název – lépe např. databáze psů). 
Zpravodaj Borderholic – vzhledem k problémům v jeho vydávání bylo rozhodnuto o změně 
předsedy redakční rady, místo L. Gabrielové jím bude P. Passler. 

3) Zpráva poradce chovu – připravovala ji M. Švarcová, vzhledem k její nepřítomnosti bude zpráva 
přiložená k zápisu ze schůze dodatečně. 
Bonitace  – M. Krejčí informoval, že vzhledem k tomu, že se stále zvyšuje počet bonitovaných 
jedinců, bude nutné buď zvýšit počet bonitací, nebo i nadále na ně zvát dva rozhodčí. Systém zvaní 
více rozhodčí se osvědčil. V této souvislosti bylo doporučeno uspořádat školení rozhodčích 
posuzujících naše plemeno.  
H. Půlpánová informovala, že jarní bonitace by se měla uskutečnit buď o víkendu 27. – 28. 3., nebo 
3. – 4. 4. 2010. 

4) Zpráva sportovního komisaře 
I. Bartek zhodnotil akce organizované klubem, flyball, výkon, agility – je nutné, aby nový výbor 
zajistil pořádání MR BC v agility, nabízí se pořádání v Ostravě. Měl by být zachován formát jeho 
organizace takový, jaký byl na  MR BCCCZ 2009, které bylo velmi úspěšné. Velmi se osvědčili 
organizátoři  J. Smoček a M. Bakrlíková. Mistrovství ve výkonu úspěšně organizoval tým pod 
vedení S. Balogové, který ho bude pořádat i nadále. Také tým pořádající MR ve flybalu byl úspěšný 
a ujme se organizace i v příštím roce. 
Pasení – R. Loučka informoval o této aktivitě v roce 2009. Byly zavedeny nové FCI řády. Je 
zaznamenán velký nárůst počtu lidí zúčastňujících se zkoušek a soutěží. Zvyšuje se i počet akcí 
v pasení. Je ale nutné, pokud někdo chce uspořádat akci pod BCCCZ a bude chtít finanční 
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příspěvek, aby následně udělal a výboru předložil kompletní vyúčtování celé akce. Novým 
garantem za collecting styl se stal V. Topinka.   

5) Zpráva o hospodaření 
V. Pasler informoval, že hospodaření klubu je úspěšné, klub se může i nadále finančně spolupodílet 
na financování akcí.  

6) Zpráva kontrolní a revizní komise  – vzhledem k nepřítomnosti členů nebyla přednesena, bude 
součástí přílohy k zápisu. 

7) Zpráva výstavního referenta 
H. Půlpánová informovala o výstavách v minulém období.  Upozornila, že se neustále zvyšují počty 
přihlášených jedinců na klubové a speciální výstavy. Často je nutné je posuzovat ve dvou kruzích. 
To s sebou přináší potřebu dvou rozhodčích a vyššího počtu pomocníků v kruhu. Výzva členům 
klubu, aby se na tuto práci u H. Půlpánové přihlásili. Projednala se otázka hrazení posudečného a 
příspěvku pro pomocníky v kruzích.  

8) Úprava stanov 
Vzhledem k tomu, že již není potřeba přeregistrace klubu a dodání o.s. za název, byl tento bod 
odložen na další schůzi. Bude také nutné sehnat nové sídlo klubu, nejlépe na Praze 4. 

9) Klubový šampion práce 
Byly vypracovány podmínky pro jeho udělení, měly by platit od 1. 1. 2010.  Podklady připravovala 
P. Ušelová. 

10) Volby členů výboru a KRK 
M. Krejčí oznámil, že po deseti letech ukončují členství ve výboru N. Hanačíková, I. Bartek a rovněž 
on sám. Z kontrolní a revizní komise odstupuje L. Vojtěchová a obě další členky. Poděkoval jim za 
odvedenou práci a přednesl návrh kandidátky výboru nového. Volba proběhla formou tajného 
hlasování.  Níže uvedení navrhovaní členové nového výboru byli zvoleni následovně: 

B. Šimek – 11 hlasů 
P. Pasler – 11 hlasů 
M. Švarcová  – 9  hlasů 
H. Půlpánová – 11 hlasů 
R. Loučka – 11 hlasů 
S. Balogová – 1 hlas 
E. Chmelíková – 2 hlasy 

Dále byla tajnou volbou zvolena kontrolní a revizní komise (KRK) ve složení:  P. Opočenská (11 
hlasů),  B. Malinská (11 hlasů) a S. Sochorová (11 hlasů).  
O přestávce se nový výbor sešel a předsedou mezi sebou zvolil R. Loučku.  
KRK zvolí svého předsedu dodatečně (Pozn.: byla zvolena S. Sochorová). 

11) Diskuse 
– R. Loučka informoval členskou schůzi o návrhu směrnic ČMKU pro udělování pracovního 

certifikátu. Přestože byla ČMKU upozorněna na požadavky klubu, do návrhu se dostaly hrubá 
pochybení, která je nutné odstranit. Úkol pro R. Loučku.    

– Otázka spojování jedinců zařazených v Zregistru. Klub by měl požádat ČMKU, aby toto pro BC 
povolil. V některých zemích FCI je to povoleno (je třeba zdůvodnit, že je rozdíl, když není předek 
znám a když je znám, ale je veden v registru jiné organizace, tedy ISDS, kde mají potřebné 
generace předků doložené). Úkol pro R. Loučku. 

12)  M. Krejčí popřál nově zvolenému výboru aby se mu práce dařila a po schválení usnesení schůzi 
ukončil. 
 
V Brně dne 29. 11. 2009  
Zapsala: Eva Loučková   Zápis ověřila: Simona Sochorová 
Dodatek: Předsedkyní KRK byla zvolena Simona Sochorová 
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Usnesení členské schůze BCCCZ konané 29. 11. 2009  
 

I. Členská schůze zvolila: 
 
a) Výbor klubu ve složení:  
Radko Loučka, Bořivoj Šimek, Monika Švarcová, Helena Půlpánová, Pavel Pasler 
b) Kontrolní a revizní komise ve složení: 
Petra Opočenská, Blanka Malinská, Simona Sochorová. 
 

II. Členská schůze bere na vědomí: 
 

Zprávu jednatele klubu 
Zprávu poradce chovu 
Zprávu o hospodaření 
Zprávu sportovního komisaře  
Zprávu výstavního referenta o výstavní činnosti klubu 
Zprávu kontrolní a revizní komise 
Koncepci pro udělení titulu Klubový šampion práce 
 
V Brně dne 29. 11. 2009  
Zapsala: Eva Loučková 
Zápis ověřila: Simona Sochorová 
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Přílohy: 
Zpráva jednatele klubu 
 

Na konci října 2009 dosáhl počet aktivních členů BCCCZ čísla 184. Počet je tedy shodný s rokem 
2008, kdy bylo aktivních členů 185. Za aktivní členy jsou považováni všichni, kdo řádně zaplatili 
roční členský příspěvek, dále pak členové řídících orgánů klubu a také čestní členové BCCCZ. Je ale 
nutné upozornit, že zatím poslední byl letos vydán členský průkaz s pořadovým číslem 568. Na 
konci července 2008 to bylo pořadové číslo 492. To znamená, že za rok vstoupilo do BCCCZ více 
než 60 nových členů, ale stejný počet dříve aktivních členů příspěvky na rok 2009 neuhradil.  
K zastavení tohoto trendu by mohla mimo jiné pomoci i nová databáze členů, kterou se spolu 
s přípravou nového webu BCCCZ chystá zpracovat nový webmaster Petr Burdík. V průběhu ledna 
by pak bylo možné zaslat informativní mail všem lidem zapsaným v seznamu členů. Této databáze 
by jistě bylo možné využívat i v případě rozesílání pozvánek na akce či jiných důležitých zpráv – 
například při ohlášení ztráty nebo nalezení psa a v jiných akutních případech. 
Je ale třeba podniknout i další opatření, která by motivovala k členství v BCCCZ, jako zvýšení 
rozdílu klubových poplatků pro členy a nečleny a také přesné zveřejnění aktivních členů klubu na 
webu a odkazů na jejich soukromé stránky. Tato a další opatření projedná nově zvolený výbor.  

Bořivoj Šimek 

Zpráva poradce chovu pro rok 2008 
 
Obecné požadavky 
Hned v úvodu bych chtěla upozornit na změny, které již nastaly koncem letošního roku při 
vydávání krycích listů (KL) – platbu (+ ofocený doklad o platbě) za KL vyžaduji vždy předem. KL se 
platí na účet klubu, popř. na některých akcích v hotovosti, v žádném případě přímo na adresu 
poradce chovu. 
Další změna pro chovatele nastává začátkem roku 2010: Vzhledem ke stále narůstajícímu množství 
jedinců geneticky testovaných na CEA musí být od roku 2010 vždy alespoň jeden z rodičovského 
páru DNA CEA normal. Pokud se tak nestane, je povinností chovatele nechat vyšetřit štěňata na 
CEA v šesti týdnech. Toto vyšetření ale nemusí být vždy na 100 % průkazné, mělo by proto být i 
v zájmu samotných chovatelů odchovávat zdravá štěňata po testovaných rodičích.  
 
Chov 
V roce 2008 bylo pod BCCCZ odchováno 78 vrhů (455 štěňat, z toho 228 psů, 227 fen). 
Průměrně je to 5,83 „štěněte“ na vrh (průměr štěňat na vrh zůstává již dlouhodobě hodně 
podobný). Nejmenší vrh byl 1 štěně, největší 11. Celkem 10 fen nezabřezlo a jedné se vrh narodil 
mrtvý.  
13x se krylo v zahraničí a 11x se krylo v ČR importovaným psem. 
 
Zdraví 
Oproti minulým rokům se snížil počet vrhů, kde ani jeden rodič nemá vyšetření DNA CEA –  
v devíti případech kryli chovatelé nevyšetřené jedince, naštěstí pouze jedno štěně z těchto spojení 
bylo shledáno jako CEA „afected“ v šesti týdnech.  
Vrhů, kdy oba rodiče jsou DNA CEA normal, je 22, z toho „pouze“ otec byl DNA CEA normal v 38 
případech, „pouze“ matka v 7 případech.   
Chovatelé začali více pozornosti věnovat i genetickým testům na TNS. 
 
Importy 
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Importů bylo v r. 2008 zaregistrováno pod ČMKU 11, z toho 5 psů (2x Maďarsko, Slovensko, 
Holandsko a Velká Británie) a 6 fen (2x Německo, Maďarsko, Slovensko, Holandsko, Chorvatsko). 

Monika Švarcová 

 
 
Zpráva kontrolní a revizní komise: 
 
Zpráva podána nebyla, revize nebyla uskutečněna. 


