
BORDER COLLIE CLUB CZECH 
REPUBLIC

Zápis z jednání výboru BCCCZ  č. 78 za období listopad 2022 - 
leden 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 finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč, poháry a klubové předměty na podporu akce 

MČR BOC v agility, kterou pořádá paní Lucie Vočadlová.

2. Byla schválena podpora prvního MČR BOC v pulleru, a to v rozsahu dodání medailí a pohárů pro 

vítěze. Pořadatelem akce je paní Tereza Rychnovská.

3. Výbor obdržel několik návrhů na doplnění nových kynologických sportů do bodovacích tabulek pro 

Klubového vítěze i pro soutěž Pes a fena roku. S ohledem na velké množství novodobých sportů a 
jejich různou náročnost i úroveň se výbor usnesl na dodržování stávajícího principu zařazování 
sportů, a to že bude nadále zahrnovat pouze sporty uznávané ČMKU.


4. První bonitace roku 2023 se konala 14.1.2023 v Praze, posuzovatelem byl p. Milan Krinke. 
Zúčastnilo se 62 přihlášených, z toho neuchovněných jedinců bylo celkem 7, z rebonitovaných 2 
jedinců uspěl při rebonitaci jeden a jeden neuspěl.


Chov 
5. Výbor obdržel informaci o nechtěném překrytí feny Ony Deabei CMKU/BOC/9322/16/20 (maj. paní 

Stěhulová, chovatelka paní Štýbrová). Štěňata byla prodána novým majitelům pouze za náklady 
spojené s péčí o štěňata. Výbor ocenil solidní chovatelský přístup a neudělil chovatelce žádné 
vícenáklady. 


6. Výbor vyhověl žádostem o rebonitaci jedincům: Anemone Czech Dreamer CMKU/BOC/
11948/18 ,Chicco Majlou Storytelling, CMKU/BOC/15138/21


Klub 
7. Členská schůze BCCCZ se bude konat 26.3.2023 v 10:00, TJ Sokol Jinonice, Butovická 100, 

Praha 5, pozvánka  a program je na webových stranách BCCCZ. 

Zápis výborem schválen: 19.2.2023
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