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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 19 
 

Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu dubna až června 2011 
Loučka R., Půlpánová H., Šimek B. Švarcová M., Sklenaříková H.  
 
Nově projednáváno: 
 
1. Statistika počtu BOC v evidenci ČMKU 
Dostali jsme zprávu z ČMKU. V roce 2010 bylo nově v PK zapsáno 831 štěpat, čímž se plemeno BOC 
zařadilo v počtu zapsaných jedinců na šesté místo (za NO, jezevčíka, jorkšíra, labradora a čivavu), a 
na druhé místo (za NO) v počtu meziročního nárůstu, bylo to o 172 zápisů více proti roku 2009. 
 
2. Bonitační komise 
Rozhodnutí: Do bonitační komise v Žižicích byli jmenováni: M. Krinke, M. Švarcová, B. Šimek a R. 
Loučka.  
Do bonitační komise ve Zbraslavi byli jmenováni: A. Grygarová, M. Švarcová, H. Půlpánova, B. Šimek.  
 
3. Příprava členské schůze 
Dle plánu se členská schůze uskuteční ve Zbraslavi u Brna v rámci Dnů BOC. Program schůze, která 
bude volební, byl projednán. 
Členská schůze je součástí Dnů border kolií. Program připraven. V neděli proběhne bonitace. Chystá 
se i hromadný odběr krve za účelem testů DNA (více odběrů = množstevní sleva) 
Rozhodnutí: výbor schvaluje program schůze a žádá o zveřejnění ve zpravodaji č. 28 a na WEB 
stránkách klubu. 
 
4. Výstavy 
Info: výstava ve Zbraslavi u Brna je zajištěna.  
 
5. Genetické ověření původu zbarvení ee-red 
V ch.s. Bohemia Alké se narodil vrh K, kde jsou mimo jiné dvě štěpata ee-red. Matka vrhu je fena 
Crina Black B.A., která je s velkou pravděpodobností přenašečka zbarvení ee- red, protože její otec je 
ee- red. Otcem tohoto vrhu K Bohemia Alké je Gentleman Of Tennant, který dle mého názoru není 
přenašeč zbavrení ee- red. V PP Gentleman Of Tennant je jeden předek zbarvení ee- red 
Pikkupaimenen Dash of Pepper, kterého mají štěpata v páté generaci. 
Dalším argumetem, který svědčí pro malou pravděpodobnost pro ee- red zbarevní u Gentlemana je, 
že jeho matka Francis Foxy Fox byla v dalším vrhu kryta psem, který má vlohu pro ee- red zbarvení a 
štěpata se v této barvě nenarodila. 
Rozhodnutí: výbor majitelce Gentlemana Šárce Vajcové navrhnul, že uhradí genetický test, zda má 
pes opravdu vlohu pro zbarvení ee- red.  
 
6. MR BOC agility - poděkování 
Info: MR BOC agility na Rozkoši proběhlo ve dnech  
Zúčastnilo se více než 200 týmů. Všeobecná spokojenost s organizací. Pochvala patří všem 
organizátorům, jmenovitě Martině Vaškebové a Honzovi Smočkovi. Vyúčtování proběhlo.  
Pro další rok je třeba jednat s klubem agility o úpravě odvodu z účastníků, protože vyměřená částka 
5120 Kč je velmi vysoká i vzhledem k tomu, že se zúčastnilo i více než, 40 štěoat, juniorů a seniorů, 
kteří měli snížené vložné. Dopis KA ČR napíše R. Loučka. 
 
Rekapitulace 
Rozhodnutí: 2, 3, 5 
Dne: 20.6. 2011, zapsal: Radko Loučka 


