Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 25
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu srpna až září 2012
Zúčastnili se ho členové výboru Loučka R., Půlpánová H., Švarcová M., Rájová D.,
Sklenaříková H., členové KRK Sochorová S., Opočenská P. Malinská B. a webmaster Malinská
J.
1. Jednotné podmínky chovu
Nutno učinit dohodu s KCHMPP. Klub BCCCZ učinil potřebné kroky. Termín dodání dohody je
nejpozději do 30.11.2012 na sekretariát ČMKU. V dohodě musí být uvedeny jednotné
podmínky, které jsou jednotně povinné pro všechny kluby pro plemeno.
2. Nástěnný kalendář s BOC
Paní Markéta Čapková požádala o pomoc při propagaci svého ateliérového nástěnného
kalendáře BOC 2013. Výbor se shodl, že jí v případě zájmu umožní inzerci na BCCCZ, má
stejné možnosti jako ostatní zájemci o inzerci.
3. Neplánované krytí
Alexandra Grygarová požádala o povolení neplánovaného krytí feny Afrodité Star Bohemia
Alké psem John Lennon Tennant, který nesplňuje pouze spodní věkovou hranici pro krytí fen.
Ke krytí došlo 11.8.2012 a krycí list byl předem řádně vystaven.
Rozhodnutí: vzhledem ke stáří feny a možným zdravotním rizikům při přerušení březosti
výbor souhlasí, podmíněno
4. Rozšíření aprobace rozhodčího BOC
Rozhodnutí: s rozšířením kvalifikace na rozhodčího pro border kolie Mgr. Naděždy Střalkové
klub BCCCZ souhlasí. Zároveň ji výbor pozval na bonitaci, kterou pořádáme na podzim 30.9.
ve Zlíně. V minulosti se všichni rozhodčí pro border kolie naší bonitace zúčastnili a všichni
setkání hodnotili velmi kladně.
5. Výzkum glaukomu
Po smrti A. Wiltona došlo k přerušení výzkumu dědičnosti/genetické podstaty glaukomu u
border kolií. Výzkum se opět rozbíhá. Začátkem roku se Angličanům podařilo importovat část
vzorků z Austrálie a od 1. června se s nimi opět začalo pracovat. Celý výzkum vede prof. Kim
Summers z The Roslin Institute, který patří pod University of Edinburgh. Snaží se získat nové
vzorky od dalších postižených psů a blízkých příbuzných postižených psů.
Následně R. Loučka jednal s MVDr. Beránkem, který slíbil, že pokud bude mít klub zájem,
zajistí odběry vzorků krve a jejich odeslání do Edinburgu i u ostatních veterinářů, kteří mají
licenci na hodnocení očních vad v ČR.
Rozhodnutí: klub iniciativu podpoří tím, že podobně jako ve výzkumu dědičnosti epilepsie,
uhradí náklady na odběr vzorků (krve) a poštovné. Klub vítá návrh MVDr. Beránka.
6. Neplánované krytí
CHS Fitmin požádala o povolení neplánovaného krytí feny Heydi Fitmin psem Rising Gold Star
Fitmin Rozhodnutí: výbor souhlasí, podmínky stejné, jako v jiných předchozích případech –
M. Švarcová je B. Thielové oznámí.
7. Účast psa bez PP na MR BOC ve výkonu
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Andrea Soldánová požádala o názor výboru. V propozicích na oficiálním webu je uvedeno,
že: "Soutěže ve výkonu se mohou zúčastnit psi a feny plemene border kolie s průkazem
původu i bez". Podle ní to není správné.
Odpověď: výbor souhlasí, ale v době, kdy je tak malá účast a konkurence nic jiného
pořadatelům nezbývá. Mistrem může být jen BOC s PP FCI, soutěžit mohou všichni. Alespoň
se ukáže, že i psi FCI jsou dobří. Ukázalo se to i na MR pasení. U nás u BOC je situace trochu
jiná, než u ostatních plemen.
Časem třeba nebudou soutěže otevřené i pro psy bez PP, dá se to předpokládat. Kdyby byl ze
strany majitelů psů s PP větší zájem, nemuselo by to tak být.
8. Návrh na změnu v řádu Klubového šampiona
Š. Vajcová požádala o projednání dvou připomínek k řádu Klubového šampiona
Rozhodnutí: výbor připomínky bere na vědomí, protože však mezi členy výboru nebyla
shoda, a řád byl schválen teprve nedávno, rozhodnutí odkládá.
9. Změna podmínek pro zkoušky na pracovní certifikát
S. Balogová požádala o uznávání nových zkoušek IPO-VO a IPO-ZTP. Obě zkoušky jsou 300
bodové, vesměs shodné s naší ZM (ne-li těžší).
Odpověď: BOC podléhá řádu zkoušek pro tzv. velký certifikát a tam jsou pravidla
mezinárodní. V dohledné době není pravděpodobné, že by byly změněny. Sportovní referent
(D. Rájová) osloví ČKS a ČMKU s návrhem na změnu.
10. Návrh na uznání výsledků CEA jiné laboratoře
L. Gabrielová se ptá, zda je pro BCCCZ platné potvrzení o výsledku DNA CEA z laboratoře
Vetascien: http://www.vetascien.com/genetic-diseases/. Má psa, jehož otec je CEA DNA
Normal a oba rodiče jeho matky také. Bohužel od prarodičů nemá oficiální certifikáty.
Odpověď: Tuto laboratoř BCCCZ zatím neuznává. Jakmile získáme o jejich věrohodnosti
jejich výsledků informace, výbor rozhodne.

Zapsal: R. Loučka
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