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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 22 
 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu ledna až března 2012 a začátkem dubna v Kvasinách 
Loučka R., Půlpánová H., Švarcová M., Rájová D. (Sklenaříková H. jen korespondenčně) 
 
Nově projednáváno: 

1. WEB stránky www.bcccz.cz 
Nové stránky spuštěny krátce po začátku roku 2012.  
Rozhodnutí: Výbor děkuje zpracovatelům a schvaluje fakturu za ně.  
 
2. Placení Správy WEB stránek a domény 
Doména byla zaplacena na 3 roky, Správa WEB stránek zaplacena s tím, že se snížila roční cena 
z 4796 Kč zhruba na polovinu 2191 Kč (nepotřebné služby byly zrušeny). 
 
3. Termíny klubových a speciálních výstav na rok 2013 
Na ČMKU poslat návrhy termínů klubových a speciálních výstav BOC na rok 2013. Návrh: 8.5. KV 
Opatvice bez zadání KV a KVM a 21.9. – Zbraslav. 
Úkol: Zodpovídá H. Půlpánová 
 
4. Krytí bez KL 
Silvie Kašparová požádala o dodatečné vystavení KL pro krytí Jess Miveko x Astra Fox. 
Rozhodnutí: Majitelka feny sponzoring 1300,- Kč za štěně, pro majitele psa (Linhart, ale v držení 
Kašparová) 200,- za štěně. 
  
5. Úprava databáze BCCCZ 
Helena Svobodová požádala o možnost úpravy, např. samostatné uvádění DNA CEA, nebo 
jednotné uvádění DKK  
Rozhodnutí:schváleno 
 
6. Možnost startu BOC bez PP na MR obedience 
Rozhodnutí:schváleno 
 
7. Noví rozhodčí exteriéru pro BOC 
Dne 16. 2. 2012 proběhly rozšiřovací zkoušky pro rozhodčí exteriéru. Plemeno border kolie 
mohou nyní posuzovat další dva rozhodčí - Mgr. Zuzana Brotánková a Petr Broukal. 
Rozhodnutí: pozveme je na bonitaci nebo na KV. 
 
8. Soutěž Kynolog roku 
Výsledky ankety Kynolog roku: oceněno bylo hodně borderek, úplně nejvíc hlasů dostala, a tedy 
absolutním vítězem se stala Alena Smolíková s Keysi. 
 
9. Zdraví 
V sekci Zdraví na www.bcccz.cz byla vytvořena stránka s přehledem psů s epilepsií, nebo 
podezřením na ni. Na stránkách jsou jen veřejné údaje a ty, které poslal chovatel nebo majitel 
psa. 
 
10. Společné DNA testy 
Za účelem zlevnění budou organizovány ve dnech 9. - 12. 4. 2012 genetické testy v laboratoři 
Genomia. Organizací pověřena D. Rájová.  
 

http://www.bcccz.cz/
http://www.genomia.cz/
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11. Delegace členů bonitační komise v Kvasinách 
Do komise byli delegováni Monika Švarcová, Helena Půlpánová, Milan Krinke 
 
12. Výtvarná soutěž 
Výbor vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma "Život se psem". Vyhodnocení proběhne při bonitaci 8. 4. 
2012 v Kvasinách, kde budou díla vystavena. Výbor schvaluje ceny za nejlepší díla. 
PS: Výtvarná soutěž v Kvasinách proběhla. Bylo přihlášeno 28 děl, nejen kresby a fotografie, ale i 
soška a židle, resp. povlečení na ni s obrázky border kolií. Výstava se líbila. 
 
13. Program na Dny BOC 
Schválen návrh programu: V neděli bude seminář s MVDr. Radkem Musilem /vet klinika Český Brod - 
specialista ortoped/ - DKK, OCD - v chovu a ve sportu /aby téma nebylo čistě pro chovatele, ale i věci, 
které budou zajímat i majitele, kteří aktivně sportují/. 
Poté - ještě před obědem - frisbee - ukázky - malé seznámení s pravidly. 
Po obědě - MVDr. Láznička /specialista gynekolog/ - reprodukce - vhodný termín krytí, porod /toto je 
spíš téma chovatelské, proto jsem je zařadila po obědě, kdyby někteří - např. majitelé psů, zvířat 
pouze pro sport neměli o téma zájem, tak mohou po obídku odcestovat/. 
 
14. Změna v bodech k získání klubového ch. a ch. výkonu 
Rozhodnutí: Schváleno zařazení nových zkoušek.  
 
15. Připuštění psa k bonitaci 
Žádost Evy Šinkorové o udělení výjimky k bonitaci pro její fenku Cilku, která si vylomila vpředu zub 
(kopnutí koněm). Protože ale šla na rentgen pozdě, jeho přítomnost nebyla potvrzena. 
Rozhodnutí: žádost zamítnuta, není důkaz 
Eva Šinkorová se odvolala s tím, že má svědky, že zub tam před úrazem byl. 
Rozhodnutí: žádost zamítnuta po konzultaci s předsedou bonitační komise (M. Krinke). 
 
16. Zapsání psa do registru FCI 
Klára Tioková požádala o možnost registrace své feny s PP ISDS (KPOP) na PP FCI.  
Rozhodnutí: výbor souhlasí, ale je nutné splnit určité podmínky: 
a) Dvě posouzení od dvou mezinárodních rozhodčích s výsledkem minimálně velmi dobrý (alespoň 
jedno posouzení na bonitaci nebo na klubové výstavě BCCCZ). Tiskopisy je nutné vyzvednout na 
ČMKU. 
b) Výsledek IHT2 v pasení vyšší než 70 bodů, nebo v jiném sportu výkonnostní stupeň 3 + zkouška 
pasení HWT. 
c) testy paternity (tj. obou rodičů). 
 
17. Čtečka čipů 
Čtečka čipů MiniMAX II není stále opravena, výměna s doplatkem nebyla uskutečněna. Firma 
Altercan stanovila nové podmínky. Plnění je vyšší.  
Rozhodnutí: ještě se pokusit o snížení ceny a pak buď přistoupit na návrh firmy, nebo čtečku 
reklamovat. 
 
18. Posouzení DKK u OFA 
Rozhodnutí: Posouzení DKK u OFA zrušit již od podzimní bonitace. Bude platit jen posouzení od 
MVDr. Ekra (dřívější výsledky od OFA platí).  
Na letní bonitaci v Žižicích dne 29.7.2012 budou ještě uznávány výsledky od OFA. 
Odůvodnění: Rozhodnuto hlavně vzhledem k tomu, že docházelo ke spekulacím typu: když bude 
posouzení u MVDr. Ekra nepříznivé, pošlu RTG do OFA a třeba bude lepší. 
 
19. Nežádoucí krytí 

http://www.bcccz.cz/pozvanky/vytvarna_soutez.html
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Veronika Vostrá požádala o možnost legalizace neplánovaného vrhu  pro její fenku Abigeil z Bengasu, 
která byla nakryta Diplomatem z Bengasu. 
Rozhodnutí: Majitelka feny sponzoring 1000,- Kč za štěně, test paternity a  potvrzení  MVDr. o 
zdravotním stavu feny. 
 
 
Dne: 12.4.2012, zapsal: Radko Loučka 


