Zápis z členské schůze BCCCZ konané ve Vraném nad Vltavou dne 28. 09. 2013
Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen „klub“): 61 (tj. 61 hlasů)
Jednatel klubu předložil členské schůzi ke schválení. Program členské schůze s následujícími body:
1)
Úvod
2)
Volba orgánů ČS
3)
Zpráva jednatele o členských záležitostech
4)
Zpráva týkající se výstav
5)
Zpráva poradce chovu
6)
Zpráva týkající se sportovních a pracovních aktivit
7)
Zpráva o hospodaření, stavu členské základny, klubové předměty
8)
Zpráva Kontrolní a revizní komise
9)
Klubové WEB stránky a databáze
10)
Klubový zpravodaj
11)
Změna stanov
12)
Změna členských příspěvků / poplatků
13)
Odvolání Jany Tučímové k členské schůzi – návrh OCD
14)
Zařazení dogdancingových zkoušek do bodovací tabulky Klubového šampiona BCCCZ
15)
Volba výboru a KRK
16)
Vyhlášení klubových šampiónů, předání pohárů
17)
Vyhlášení výsledku voleb
18)
Různé - diskuze
19)
Závěr
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Dále vyzvala členy klubu k podání dalšího návrhu k projednání. Bylo navrženo zařazení
dogdancingových zkoušek do bodovací tabulky Klubového šampiona BCCCZ.
Radko Loučka podal návrh, aby se Kluboví šampioni předávali před přestávkou.
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 1) Úvod
Předseda klubu přivítal účastníky členské schůze, poděkoval všem funkcionářům klubu a
pomocníkům. Schůze byla řízena jednatelkou klubu.
ad. 2) Volba orgánů ČS
Jednatel klubu, řídící členskou schůzi, předložil členské schůzi níže uvedené návrhy na složení komisí:
Návrhová komise ve složení: Alena Balcarová, Lenka Strnadová, Ivana Šimůnková
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Volební komise ve složení: Lada Richterová, Bořivoj Šimek, Michaela Nováková
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Předseda volební komise: Lada Richterová
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Zapisovatel: Alena Balcarová
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Ověřovatel zápisu: Veronika Rákosová
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 3) Zpráva jednatele o členských záležitostech
Zprávu přednesla Daniela Rájová. Účetnictví pro rok 2012 zpracoval p. Juchelka, které bylo následně
předáno KRK ke kontrole. Došlo ke změně sídla klubu a stanov. Byla vytvořena Směrnice pro
pořadatele, která je ke stažení na webu včetně potřebných dokumentů. Byla sepsána dohoda o
jednotných chovných podmínkách s KCHMPP. Byl vytvořen Organizační řád, který specifikoval náplně

činnosti jednotlivých členů výboru. Databázi BCCCZ nově spravuje Ilona Morávková. Nově byla
vytvořena databáze epilepsie, kterou spravuje Veronika Rákosová. V roce 2012 a 2013 nevyšel
časopis Borderholic.
ad. 4) Zpráva týkající se výstav
Zprávu přečetl za Helenu Pulpánovou předseda Radko Loučka. Za uplynulých 12 měsíců bylo splněno
16 nových Klubových šampionů, 6 Šampionů výkonu a 1 Šampion pasení. Byly pořádány dvě klubové
výstavy, jedna se zadáváním KV, jedna bez zadávání KV. Pozváni byli zahraniční rozhodčí Ross Green a
Joanne Ratcliffe.
Pro rok 2014 byly nahlášeny na ČMKU jedna Speciální a jedna Klubová výstava se zadáváním titulu
KV. Na termín 25. 10. 2014 byla naplánována Speciální výstava pro britská ovčácká plemena při
Evropské výstavě.
ad. 5) Zpráva poradce chovu
Zprávu přečetla poradkyně chovu Monika Švarcová. Seznámila členy schůze s počty odchovaných
štěňat pod klubem BCCCZ za rok 2012 a 2013, včetně vrhů nechtěný, či bez vydaných PP. Předložila
členům statistiku vydaných krycích listů a krytí psů v ČR, importy a psy v zahraničí. Byly uskutečněny 4
bonitace v roce 2012 a 3 bonitace 2013. Vyzdvihla, že stále více majitelů nechává psům rentgenovat
krom povinných kyčlí i lokty a OCD. Téměř se v ČR nevyskytují nemoci CEA a TNS.
ad. 6) Zpráva týkající se sportovních a pracovních aktivit
Jednatelka klubu seznámila členy se sportovními aktivitami v v předchozím roce, kdy se pořádalo
Mistrovství Border kolií v agility, flyballu, pasení, obedience a výkonu. Poděkovala organizátorům akcí
a sponzorům. V roce 2012 dále proběhlo školení pasení s P. Heinzem. Výbor stanovil podmínky
podpory svých členů pro sportovní reprezentaci v zahraničí, která již byla některými využita. Byly
předneseny plány na rok 2014, nově přibude MČR Border kolií v dogdancingu a Tábor BCCCZ v srpnu
2014, dále se plánují dvě školení v pasení.
ad. 7) Zpráva o hospodaření, stavu členské základny, klubové předměty
Zprávu přednesla Petra Opočenská v podobě prezentace. Seznámila členy se stavem klubových
předmětů a stavem účtu klubu - 386 729,96 Kč. Přidala přehled vyúčtování akcí a plán hospodaření
na rok 2014.
ad. 8) Zpráva Kontrolní a revizní komise
Zprávu KRK přednesla Simona Sochorová. KRK neshledal žádné pochybení v účetnictví klubu. Podal
návrhy na zlepšení spolupráce KRK s výborem klubu a dále na zlepšení předávání informací nejen
mezi vedením klubu, ale i organizátorům akcí.
Schválení zpráv jednotlivých členů výboru a KRK:
Zpráva jednatele o členských záležitostech
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Zpráva týkající se výstav
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Zpráva poradce chovu
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Zpráva týkající se sportovních a pracovních aktivit
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Zpráva o hospodaření, stavu členské základny, klubové předměty
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Zpráva Kontrolní a revizní komise
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 0 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti

Členská schůze navrhla hlasování o schvalování programu na příští rok:
Hlasování: 22 hlasů bylo pro, 11 hlasů se zdrželo hlasování, 28 hlasů bylo proti
O programu akcí na rok 2014 se tedy nebude hlasovat.
ad. 9) Klubové WEB stránky a databáze
Jana Malinská seznámila členy klubu se stavem webových stránek. Zažádala o více aktualit
z jednotlivých sportovních odvětví.
Ilona Morávková seznámila členy klubu se svojí prací v databázi BCCCZ. Požádala o členy o kontrolu
svých psů v databázi a chyby ihned hlásit.
Veronika Rákosová poděkovala všem, kdo zaslal informace ke svým psům do databáze, v případě
jakýkoliv připomínek žádá všechny o vyjádření.
ad. 10) Klubový zpravodaj
P. Pasler již nadále nebude spravovat zpravodaj Borderholic. Jednatelka vyzvala členy, kdo by se chtěl
zapojit do fungování zpravodaje v podobě psaní článků na různá témata. Předseda klubu navrhl
vytvoření webové stránky, kam by se přímo články vkládaly.
ad. 11) Změna stanov
Petra Opočenská navrhla změnu stanov v článku 18, v bodě 19. Navrhla, aby byl tento bod ze stanov
vypuštěn, aby za chyby výboru nemohl nést odpovědnost KRK.
Hlasování: 56 hlasů bylo pro, 5 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 12) Změna členských příspěvků / poplatků
Petra Opočenská navrhla snížení poplatků pro členy a vyzvala členy o návrhy. Bylo navrženo nechat
stejnou výši poplatků a dávat jednorázové příspěvky na dobrovolné zdravotní vyšetření a tím
motivovat členy klubu, aby dělali psů i nepovinné zdravotní testy. Proběhlo hlasování o zrušení
poplatku ve výši 100Kč za krycí list pro členy BCCCZ, o který bylo požádáno v řádném termínu. Netýká
se poplatku pro nečleny BCCCZ, ani o vydané krycí listy v urgentním termínu. Změna bude platná od
1. 1. 2014.
Hlasování: 56 hlasů bylo pro, 4 hlasů se zdrželo hlasování, 1 hlasů bylo proti
Členové požádali o sledování, zda nebude této věci využíváno a nebude vydáno výrazně více
nevyužitých krycích listů.
ad. 13) Odvolání Jany Tučímové k členské schůzi – návrh OCD
Jana Tučímová přednesla svůj návrh na povinné vyšetření OCD a DLK do chovu. Z chovu by pak byli
vyřazeni jedinci s nálezem OCD pozitivní a DLK vyšším než 2/2.
Hlasování: 8 hlasů bylo pro, 5 hlasů se zdrželo hlasování, 48 hlasů bylo proti
Členové navrhují vyřadit jedince s DLK vyšším než 2/2 a monitoring situace s OCD, tzn. povinné
rentgenování všech jedinců, kteří mají jít do chovu. Změna Jednotných podmínek chovnosti pro
všechny jedince plemene border kolie zapisované v plemenné knize ČMKU bude vypadat takto:
1. Podmínky pro úspěšné absolvování bonitace s ohodnocením "chovný“:
- přidat písm. ch) vyhodnocení rentgenového vyšetření ramenního kloubu na OCD,
pořízeného u psa nebo feny ve věku minimálně 12 měsíců,
- písm. i) vyhodnocení rentgenového vyšetření loketního kloubu na DLK, pořízeného u psa
nebo feny ve věku minimálně 12 měsíců,
2. Vyřazující vady při bonitaci:
- přidat písm. k) výsledek vyšetření loketního kloubu na DLK je roven stupni 3.
Změna bude platná od 1. 1. 2014.
Hlasování: 57 hlasů bylo pro, 4 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti

ad. 14) Zařazení dogdancingových zkoušek do bodovací tabulky Klubového šampiona BCCCZ

Členové dali návrh na zařazení dogdancingových zkoušek do bodovací tabulky Klubového šampiona
BCCCZ.
Hlasování: 58 hlasů bylo pro, 3 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 15) Volba výboru a KRK
Volba výboru
Návrh kandidátky členů výboru přednesla Petra Opočenská.
Stanislava Balogová
Jana Janků
Blanka Malinská
Ilona Morávková
Petra Opočenská
Daniela Rájová
Lenka Svobodová
Vladana Šimková
Monika Švarcová
Volba kontrolní a revizní komise
Návrh kandidátky členů kontrolní a revizní komise přednesl předseda klubu, který řídil jednání
členské schůze.
Petra Opočenská
Simona Sochorová
Lenka Kernerová
ad. 16) Vyhlášení klubových šampiónů, předání pohárů
Titul Klubový šampión výkonu byl předán předsedou klubu majitelům následujících jedinců BOC:
Dumby Miveko
Never Never Land Va Va Voom
Angelic Face Running Free
Fairlea Nan
Nick Miveko
Glen
Titul Klubový šampión pasení byl předán předsedou klubu majitelům následujících jedinců BOC:
Glen
Titul Klubový šampión byl předán předsedou klubu majitelům následujících jedinců BOC:
Angelina Dajavera
Jasmine Flower Tennant
Amigo Definitive Choice
Artusch od Appaloosek
Balantine z Jabloňového dvora
Blossom Garden´s Cool Mint
Crim Darley Arabian
Channel Coco Dajavera
Kia Ora My Princess z Černobílých
Immortal Beauty z Černobílých
Over The Rainbow - IZ z Černobílých
Sunny Blue Foxy Fox
Ready Steady Go Gasko Prim
Wendevick Keepsake
Unai Foxy Fox

Árny Blue Svěží Vítr
ad. 16) Vyhlášení výsledku voleb
Volba výboru
Volba proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové výboru byli zvoleni
následovně:
Monika Švarcová
53 hlasů
Jana Janků
34 hlasů
Ilona Morávková
33 hlasů
Lenka Svobodová
33 hlasů
Blanka Malinská
31 hlasů
Volba kontrolní a revizní komise
Volba proběhla veřejným hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové kontrolní a revizní komise byli
zvoleni následovně:
Petra Opočenská
61 hlasů
Simona Sochorová
61 hlasů
Lenka Kernerová
61 hlasů

ad. 17) Různé - diskuze
Nebyli žádné další připomínky.
ad. 18) Závěr

S členy se rozloučili členové odstupujícího výboru.

Usnesení členské schůze BCCCZ konané ve Vraném nad Vltavou dne 28. 09. 2013

Návrhová komise ve složení Lenka Strnadová, Alena Balcarová, Ivana Šimůnková předložila členské
schůzi návrh usnesení tohoto znění:
I. Členská schůze schvaluje:
Zpráva jednatele o členských záležitostech
Zpráva týkající se výstav
Zpráva poradce chovu
Zpráva týkající se sportovních a pracovních aktivit
Zpráva o hospodaření, stavu členské základny, klubové předměty
Zpráva Kontrolní a revizní komise
II. Členská schůze zamítla hlasování o schvalování programu na příští rok.
O programu akcí na rok 2014 se tedy nehlasovalo.
III. Byla schválena změna stanov
Bude vypuštěn bod 18 v článku 19 stanov.
IV. Členská schůze odsouhlasila zrušení poplatku za krycí list.
Členové požádali o sledování, zda nebude této věci využíváno a nebude vydáno výrazně více
nevyužitých krycích listů. Změna bude platná od 1. 1. 2014.

V. Návrh Jany Tučímové nebyl schválen v původní podobě.
Návrh byl upraven a bylo odsouhlaseno vyřazení jedinců s DLK roven stupni 3 a monitoring situace
s OCD. Změna bude platná od 1. 1. 2014.
VI. Byl schválen návrh na zařazení dogdancingových zkoušek do bodovací tabulky Klubového
šampiona BCCCZ
VII. Členská schůze bere na vědomí:
- udělení titul Klubový šampión výkonu následujícím jedincům BOC:
Dumby Miveko
Never Never Land Va Va Voom
Angelic Face Running Free
Fairlea Nan
Nick Miveko
Glen
- udělení titulu Klubový šampión pasení následujícím jedincům BOC:
Glen
- udělení titul Klubový šampión majitelům následujícím jedincům BOC:
Angelina Dajavera
Jasmine Flower Tennant
Amigo Definitive Choice
Artusch od Appaloosek
Balantine z Jabloňového dvora
Blossom Garden´s Cool Mint
Crim Darley Arabian
Channel Coco Dajavera
Kia Ora My Princess z Černobílých
Immortal Beauty z Černobílých
Over The Rainbow - IZ z Černobílých
Sunny Blue Foxy Fox
Ready Steady Go Gasko Prim
Wendevick Keepsake
Unai Foxy Fox
Árny Blue Svěží Vítr
VIII. Členská schůze provedla volbu:
- členů výboru klubu ve složení:
Monika Švarcová
Jana Janků
Ilona Morávková
Lenka Svobodová
Blanka Malinská
- členů kontrolní a revizní komise klubu ve složení:
Petra Opočenská
Simona Sochorová
Lenka Kernerová
Navrhované znění usnesení členské schůze schválila členská schůze jednomyslně všemi
přítomnými hlasy.

Ve Vraném nad Vltavou dne 28. 9. 2013
Zapsala: Ing. Alena Balcarová
Ověřil: Bc. Veronika Rákosová

