
Zápis z členské schůze BCCCZ, Brno 9.8.2008 
 
1. Byl přednesen a schválen následující program  členské schůze:  
- Úvod  
- Volba orgánů ČS                                         
- Zpráva předsedy klubu  
- Zpráva poradce chovu   
- Zpráva jednatele klubu   
- Zpráva sportovního komisaře        
- Zpráva o hospodaření klubu za r. 2007                 
- Zpráva Kontrolní a revizní komise klubu  
- Předání titulů Klubový šampión                    
- Diskuse  
- Závěr   
2. Byli jmenováni: 
zapisovatel a návrhová komise – M. Kučerová,  
sčítací komise – Š. Seemanová,  
ověřovatel zápisu – Š. Vajcová.  
3. Byla přednesena zpráva předsedy klubu.   
Zprávu přednesl RNDr. Michal Krejčí, přivítal přítomné členy a zhodnotil činnost klubu  
v uplynulém roce.  
4. Byla přednesena zpráva poradce chovu.   
Poradkyně chovu Nikol Hanačíková seznámila členskou schůzi s počty vrhů a zapsaných  
štěňat v PK za minulé období. Zhodnotila výsledky RTG DKK. Informovala o možnosti  
provést vyšetření DNA na CEA u české společnosti GENOMIA. Klub bude uznávat  
výsledky vyšetření stejně jako od Optigenu, pokud však bude provedena analýza vzorku  
krve vyšetřovaného jedince odebraného veterinárním lékařem (společnost Genomia nabízí  
i rozbory z jiných tkání – tyto BCCCZ uznávat nebude. Zpráva poradce chovu přiložena.  
5. Byla přednesena zpráva jednatele klubu.   
Jednatel klubu Bořivoj Šimek v ní členské schůzi mimo jiné členské schůzi oznámil  
změnu hospodáře klubu. Nově bude tuto funkci vykonávat Ing. Pavel Pasler. Další změna  
se týká předsedy redakční rady, kterým se stala Lucie Gabrielová.   
Počet členských čísel členů klubu dosáhl ke dni 30.7.08 čísla 492. Aktivních členů, kteří  
pracují v orgánech klubu spolu a těch, kdo zaplatili členské příspěvky na rok 2008 je  
celkem 185.   
6. Byla přednesena zpráva sportovního komisaře.  
Ivo Bartek zhodnotil akce pořádané BCCCZ (MR BC – agility, výkon, flyball). Přednesl i  
zprávu referenta pro pracovní využití – pasení ing. Radko Loučky.  
7. Byla přednesena zpráva kontrolní a revizní komise.  
Zprávu KRK přednesla Martina Kučerová. Zpráva KRK je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
8. Zpráva hospodáře klubu  
Vzhledem k výměně hospodáře bude zveřejněna po převzetí  
podkladů.  
9. Předání pohárů Klubový šampión.  
Celkem bylo takto oceněno 15 psů:  
psi:  
Bastiann Lila Silver Breeze  



Battos od Stříbřeckých rybníků 
Candy Runner Hardy Horde  
Calypso Carl Hardy Horde  
Detania Victory 
Earl-Grey z Černobílých  
Ivanhoe Foxy Fox  
feny:  
Ange White Face Gasko Prim  
Daisy Foxy Fox  
Fast Flockie Black Chevers  
Forever Free Black Chevers  
Francis Foxy Fox  
Good Luck Gasko Prim  
Littlethorn Saxo  
Lorelyane Foxy Fox  
10. Diskuze:  
Jedním z témat byla reakce na výzvu k účasti na společné výstavě britských  
ovčáckých psů. Převládl názor, aby se BCCCZ takové výstavy neúčastnil a ponechal si  
vlastní samostatné výstavy.  
11. Členská schůze v souladu se stanovami na návrh výboru klubu odsouhlasila udělení titulu  
Čestný člen BCCCZ Evě Čečilová, Ludvíku Čečilovi a Miroslavu.Koškovi.   
12. Závěr  
 Předseda klubu, který řídil jednání členské schůze, poděkoval přítomným za účast a jednání  
členské schůze ukončil.  
 
V Brně dne 09.08.2008  
Zapsala: Martina Kučerová  
Ověřil: Šárka Vajcová  
 
Přílohy: Prezenční listina, Zpráva poradce chovu, Zpráva kontrolní a revizní komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva asistentky poradkyně chovu 
 

Za rok 2007 bylo pod BCCCZ odchováno 91 vrhů, 8 fen nezabřezlo.  
Odchováno bylo 507 štěňat, z toho bylo 255 psů a 252 fen. Průměrně je to cca 5.6 štěňat na 
vrh. 
Nejmenšími vrhy bylo 1 štěně, největšími 10. Z toho 24x se jelo krýt do zahraničí. A pouze 5 
psů krylo v roce 2007 vícekrát jak 2x.  
 
CEA: 34 otců DNA Normal, 6 matek DNA Normal, 23 oba DNA Normal, 28 klinicky 
vyšetřených vrhů 
 
Barvy štěňat: 320 černobílých, 69 trikolorních, 14 modrobílých, 9 modrobílých s pálením,  
24 blue merle, 10 blue merle s pálením, 29 hnědobílých, 5 hnědobílých s pálením, 6  
lilabílých, 6 red merle, 1 red merle s pálením, 11 (dark) sable, 3 stříbrnobílá  
 
Prosím všechny o včasné žádání o krycí listy, mají rok platnost, není proto důvod čekat na  
poslední chvíli, kdy už fenka hárá. Nepočítejte s tím, že hárání probíhá přesně po 6.ti  
měsících.   
 
PK nově požaduje sankční poplatky za neúplně, nebo nečitelně vyplněné dokumenty  
potřebné k zapsání vrhu (tzn. ŽTČ, KL a PV). Často mi chodí tyto dokumenty nevyplněné,  
nebo vyplněné jen zpola, upozorňuji, že špatně vypsané dokumenty budu vracet a bude se  
Vám prodlužovat doba k vydání PP pro štěňata!  Dále upozorňuji, že nadále budu vyžadovat  
kopii dokladu zaplacení KL.   
 
Doporučuji také dávat novým majitelů Vašich štěňat kopii žádanky o tetovací čísla. Někteří  
pořadatelé výstav tento dokument vyžadují, pokud majitel hlásí štěně na výstavu v době kdy  
zatím nemá vystaven PP.   
 
Tetování /  čipování: chovatelé mají možnost se rozhodnout, zda budou štěňátka nechávat  
označovat tetováním nebo  čipováním. Ve všech případech si však musí povinně zažádat o  
tetovací čísla - i v případě čipování!!  Přidělená čísla od Plemenné knihy jsou zároveň čísla  
zápisová! V případě rozhodnutí chovatele pouze štěňata  čipovat, do kolonky žádanky o  
tetovací  čísla se vepíše  číslo  čipu a veterinární lékař razítkem a svým podpisem potvrdí  
provedení čipování štěňat. K přihlášce vrhu chovatel musí navíc přiložit i nevylepená čísla  
čipu (ke každému štěněti jednu nálepku), aby nálepku mohla Plemenná kniha přímo vlepit do  
PP štěněte.  
 
Od roku 2007 dochází ke změnám související s vystavením průkazů  původu štěňat. Spolu  
s přihláškou vrhu chovatel zasílá poradci chovu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o vyšetření  
štěňat na CEA ve věku 5-8 týdnů. Vyšetření musí být provedeno celému vrhu, tedy všem  
narozeným štěňatům. Chovatel NEMUSÍ štěňata vyšetřovat na CEA pokud doloží k přihlášce  
vrhu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o provedeném Optigen testu DNA / CEA s výsledkem  
NORMAL u alespoň jednoho z rodičů vrhu. Pokud chovatel nedoloží ORIGINÁLY  
CERTIFIKÁTŮ o vyšetření štěňat na CEA, nebo DNA test na CEA s výsledkem Normal  
min.jednoho z rodičů, nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!!  
 



V roce 2008 vznikla v ČR genetická laboratoř Genomia, která rovněž provádí genetické testy  
na CEA a MDR1 u border kolií. Výsledky testů této laboratoře klub BCCCZ rovněž uznává,  
ale musí být provedeny z krve odebrané a potvrzené veterinářem. Cena za CEA test je 1900,- 
/1 psa, 1700,-/ 5 testů. Výsledky bývají do 1 týdne ode dne doručení.   
Kontakt: Genomia s.r.o., Teslova 3, 301 00 Plzeň, e-mail: laborator@genomia.cz,  
web: www.genomia.cz  
 
Prosím všechny o zaslání kopií výsledků všech genetických testů (CEA, CL, TNS, MDR1),  
ať už dopadli jakkoliv, pomůže mi to v alespoň částečném zmapování situace u BOC. Občas  
po mě např. tyto informace chtějí i majitelé fen, hledající psa ke krytí, tak abych měla co  
nejucelenější informace a nemusela je složitě vyhledávat na různých webech.   
 

Monika Švarcová 


