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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 21 
 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu října až prosince 2011 
Loučka R., Půlpánová H., Švarcová M., Sklenaříková H., Rájová, D.  
 
Úkoly ze zápisu 20:  
- oficiální poděkování MSKK za podmínky ve Zbraslavi na Dnech BCCCZ - předseda klubu: splněno. 
- oznámení změny podmínek pro chov BOC (TNS) na ČMKU BCCCZ - předseda klubu:  splněno. 
- projednání možnosti povinně testovat OCD a snímkovat psy i na DLK s MVDr. Ekrem: 
splněno, návrh zamítnut 
- naplánovat na rok 2012 odborný seminář v rámci setkání členů klubu – jednatelka: 
splněno, uskuteční se ve Zbraslavi v rámci Dnů BOC 
- komunikace v rámci výboru a KRK: splněno, členové KRK zahrnuti do seznamu pro odesílání zpráv, 
Skype si zaregistrovali: Loučka, Švarcová, Sklenaříková, Rájová 
 

Nově projednáváno: 
1. Odměny pro pořadatele Dnů BOC 
Pořadatelé a překladatelé 1000 Kč, Pomocníci 800 Kč. 
Rozhodnutí: schváleno 
 
2. Neplánované krytí 
David Janíček oznámil, že neplánovaně došlo k nakrytí jeho fenky Beatritche Bonita Devon Exe 
(CMKU/BOC/3055/09) psem Ares z Říše Fantazie (CMKU/BOC/3475/09), kterého je také 
majitelem. Ke krytí došlo 3.9.2011 a 6.10.2011 mu byla veterinářem březost potvrzena. 
Rozhodnutí: - standardně testy paternity (+ čipování štěňat) 
-      sponzoring“  klubu 1000,- za každé zapsané štěně, + KL jako v urgentní lhůtě,  
- fena v roce 2012 nebude mít žádný vrh 
- chovatel doloží že je jeden z rodičů DNA CEA normal (měla by být fena - podle jeho webu). 
 
3. Oznámení o úmrtí 
Zemřel Alan Wilton, vědec zabývající se dědičností, hlavně TNS, NCL a MDR1. Klub jeho laboratoři 
v minulosti přispěl na výzkum dědičnosti glaukomu. 
Rozhodnutí: poslat kondolenci jeho bratrovi (splněno) 
 
4. Změny v požadavcích na titul 
Dotaz: zda do klubového šampiona bude započítávána i canisterapeutická zkouška  
Rozhodnutí: výbor jednoznačně odpovídá, že nebude. 
 
5. WEB prezentace BCCCZ 
Nabídka z eBRÁNA s.r.o. byla sice profesionální, ale příliš drahá. Proto byla zamítnuta. D. Rájová a 
J. Malinská se nabídly, že zajistí WEB stránky podstatně levněji. 
Rozhodnutí:výbor pověřuje D. Rájová a J. Malinská, aby zahájily práci na novém WEBu 
 
6. Databáze BOC 
Marcela Polášková požádala o přidělení pomocníka, který by jí pomáhal s doplňováním dat do 
databáze. Hlásí se Helena Svododová. 
Rozhodnutí:výbor pověřuje Helenu Svododovou garancí za databázi bcccz, kontakt na ni pro členy 
klubu je: ballarat@email.cz 
 
7. Změny chovných podmínek pro BOC 
Rozhodnutí: Do chovných podmínek byly doplněny body týkající se povinnosti vyšetření DNA CEA 
a TNS.  
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8. Sportovní a jiné klubové akce v roce 2011 
Výbor konstatuje, že plánované akce v roce 2011 proběhly. Děkuje pořadatelům i soutěžícím. 
 
9. Sportovní a jiné klubové akce v roce 2012 
Plán akcí na rok 2012 byl sestaven. Bude uveden na WEBu BCCCZ a rozeslán na internetové 
stránky dle kategorie (téma). 
 
10. PF 2012 
Výbor přeje všem členům mnoho štěstí, sportovních a chovatelských úspěchů s jejich 
borderkami. 

 
Dne: 30.12.2011, zapsal: Radko Loučka 
 
 


