
Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 64 

 
Jednání proběhla v období prosinec 2018 až únor	
 2019 formou e-mailové korespondence	
 
Předsedající: Radko Loučka 
Zapisovatel: Anna Hrochová 
 
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK 

	
 

A. Sport a výstavy 
	

1. Pro rok 2019 jsou potvrzeny tyto sportovní události (doplnění některých informací 
z předešlého zápisu):	

M BCCCZ v dog frisbee, Dvůr Králové n. Labem (17.-18. 8. 2019, Pavel Ryttnauer) 
M BCCCZ v dog dancingu, Horní Počernice (2. 11. 2019, Petra Malá) 
M BCCCZ ve flyballu, Prostějov (25.-26.5.2019, Sabina Koubková) 
MR Border collií v canicrossu a koloběžce, Kolesa u Pardubic (23.3 a 24.3 2019, 
www.behejsepsem.cz) 
Mistrovství BCCCZ ve výkonu, Praha – Jinonice (19.5.2019, K. Hronová) 
MR BOC v obedienci, Studenec u Trutnova (9.11.2019, Lada Richterová) 
Mistrovství České republiky border kolií v agility, Tošovice (10.-12.5.2019, T. 
Kaniová) 
Mistrovství republiky BCCCZ v pasení, Rakousy (16.8 a 17.8 2019, A. Láníková) 

	
	

	
B. Chov	
1. Výbor odsouhlasil návrh na zpoplatnění zasílání duplikátů dokumentů potřebných 

k uskutečnění vrhu a jeho zápisu do PK ČMKU (např. duplikáty krycích listů apod.), a to 
částkou 200 Kč. To neplatí pro chovatele, který prokáže, že ztrátu dokladu nezpůsobil 
sám. 

2. Výbor vzal na vědomí důvody pozdržení vydání PP vrhu H Ballarat (chov. H. 
Svobodová) nar. 8. února 2018, ke kterému došlo pro chybějící zápisové číslo otce 
vrhu. 

3. Zpřesněním a zpřehledněním prošla bonitační karta. Její vylepšená podoba obsahuje 
upřesňující informace pro vysvětlení určitých stupňů vad a byla již využita na lednové 
bonitaci. 

4. Dne 26. ledna 2019 se uskutečnila první bonitace letošního roku posuzovaná M. 
Krinkem. Přihlášeno bylo 82 psů, z toho 5 se nedostavilo a 2 nebyli uchovněni. 
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. 



5. Po množících se dotazech na vrh „B“ odchovaný pod BCCCZ ch. s. Family Geluzee 
(chov. Jenifer Veselá), výbor oslovil chovatelku a nařídil u vrhu test paternity. 
Chovatelka testy vyhotovila zcela neprodleně, výsledek testů potvrdil uvedené rodiče 
vrhu. Klub veškeré náklady na provedení testů uhradil. 

6. Majitel psa Apollo Tobani T. Kaplan a majitelka feny Bee Foderra M. Melkus 
Hejduková podali odvolání k výsledku bonitace ze dne 26. ledna 2019 (neuchovněni). 
Výbor tomuto požadavku vyhověl a umožnil tak oběma psům opakování procesu 
bonitace.  

 
C. Klub	
1. Výbor BCCCZ zve členy klubu na členskou schůzi Spolku BCCCZ, která se bude konat v 

neděli 17. 3. 2018 ve velké zasedací síni Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha 
Uhříněves. Spolu se schůzí se bude též konat seminář s veterinární tématikou. Na 
schůzi si připomeneme, že už to bude 20 let od založení klubu BCCCZ (11. 9. 1999). 

2. Výbor odsouhlasil převod výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období na 
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

3. Výbor zaznamenal požadavek S. Pavlové na vrácení členského poplatku z důvodu 
ukončení členství. Výbor tento požadavek zamítl, jelikož vystoupení člena je 
dobrovolný akt, z toho důvodu nárok na vrácení poplatku není možný. 
 
 

 
D. Usnesení 
1. Výbor odsouhlasil návrh na zpoplatnění zasílání duplikátů dokumentů k vydání PP vrhu 

částkou 200 Kč. 
2. Výbor nařídil testy paternity chovatelce J. Veselé (vrh „B“ ch. s. Family Geluzee). 
3. Výbor vyhověl odvolání p. Melkus Hejdukové a p. Kaplana k výsledkům bonitace. Pes 

Apollo Tobani a fena Bee Forderra mohou opakovat proces bonitace. 
 

Zápis výborem schválen: 14. 3. 2019 	


