Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 70 - duben 2020 až červenec 2020

Předseda spolku: Ing. Radko Loučka, Csc.
Členové výboru: Stanislava Balogová, místopředsedkyně; Monika Švarcová, poradkyně chovu; Ing.
Martina Paulino, hospodářka klubu, Ing. Kolečková Radka, jednatelka klubu
Členové kontrolní a revizní komise: Bc. Radek Šíp, předseda; Simona Sochorová, Mgr. Petra
Novotná
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková
Forma jednání: e-mailová korespondence

Sport a výstavy

1. Z důvodu pandemie COVID 19 se Klubová výstava bez KV konala v náhradním termínu, a to 4.7. v
Litoměřicích. Posuzovatelkami byly paní Ildikó Muzslai z Maďarska a paní Monika Švarcová.
Přihlášeno bylo celkem 163 psů a fen. Hlavním partnerem výstavy byla společnost Yoggies,
dlouhodobý partner klubu. Novými partnery výstavy se stali aktivnízvíře.cz, krmimmasem.cz. Klub
zajistil přítomnost laboratoře Laboklin, která na místě odebírala vzorky na genetické testování a
zároveň poskytovala poradnu ohledně genetických dotazů v chovu dále MVDr. Beránka, který
prováděl vyšetření DOV. Pozváni byli také zástupci nakladatelství Plot, kteří za zvýhodněné ceny
prodávali knihy a publikace s kynologickou tematikou.

Chov
1. Druhá letošní bonitace se konala 28.6.2020 ve Zlíně, přihlášeno bylo 62 jedinců, dostavilo se 58, z
toho neuchovněno 2. Posuzovatelkou byla paní Monika Švarcová.
2. Klubu byly zaslány neplatné certifikáty - genetické profily štěňat, ve kterých byla uvedena
nepravdivá identifikace ztracené feny Bekky Bellis Calista Paradise a způsob odběru vzorku DNA.
Chovatelka sl. Nikola Králová byla vyzvána k nápravě, a to vypracování nových certifikátů štěňat
ze vzorků krve - tj. nový odběr vzorku u otce vrhu - Cider Ninuland a jako dostačující náhrada
vzorku DNA ztracené feny byly požadovány odběry vzorků DNA jejích rodičů. Výbor tak pouze
trval na svých původních podmínkách, poté co byl informován o ztrátě feny Bekky Bellis Calista
Paradise. Následně výbor zodpověděl v následující komunikaci další doplňující dotazy chovatelky
ke genetickým profilům.
3. Chovatelská stanice OPEN GATE, paní Jana Malinská požádala o prodloužení chovnosti feny
Every Grain Of Sand Open Gate (nar. 20.11. 2012, CMKU/BOC/5998/12) po dovršení věku osmi
let. Z důvodu současné situace v Evropě nebylo možné uskutečnit plánované krytí psem Mawlch
Yreese žijícím ve Švýcarsku. Další hárání feně vychází až na dobu, kdy bude již starší 8 let. Výbor
žádosti vyhověl, chovnost byla prodloužena o 6 měsíců po dovršení 8mi let věku feny tj. do května
2021.
4. Na základě odvolání se proti výsledku bonitace bylo vyhověno majitelům neuchovněným jedincům,
a to feně Nice to meet you Alkyra CMKU/ BOC/11023/17 a psovi Sabshai Etu, ČMKU/BOC/
13383/19/18 a umožněno jejich znovu posouzení na další bonitaci. Tato možnost se omezuje na
následující dvě bonitace tj. na podzimní bonitaci 2020 a první bonitaci roku 2021.
5. Majitelkou feny Dot, nar. 11. 3. 2012, P Reg/BOC/245/15/12/14 bylo požádáno o prodloužení
chovnosti feny. Fena je úspěšná v pasení a pravidelně reprezentuje na Continentalu, je 2 x Mistr

BCCCZ. Majitelka feny plánuje zahraniční krytí v srpnu 2020. Z těchto důvodů výbor schválil
prodloužení chovnosti feny o 6 měsíců po dovršení 8mi let věku feny tj. do září 2020.
6. Z krycího listu předloženého majitelkou feny Oxy Želečský hrádek CMKU/BOC/10755/17/19 a
vyjádření majitelky feny k průběhu krytí vyplynulo, že došlo majitelkou feny a majiteli psů Bart Rock
Hollygun CMKU/BOC/11035/18 a Turbo Tunning Aibara CMKU/BOC/6374/13/18 k zásadnímu
porušení zápisního řádu ČMKU a chovatelskému a zápisnímu řádu BCCCZ a etiky chovatele. Z
uvedených informací vyplynulo, že došlo k pokusům o krytí chovným psem Turbo Tunning Aibara,
aniž by fena měla vystavený krycí list a následně k dalšímu krytí psem Bart Rock Hollygun, který
nebyl uchovněn ani zdravotně vyšetřen. Dle informací podaných majitelkou feny došlo k útěku psa
Bart Rock Hollygun z auta majitelky. Výboru klubu BCCCZ nebyla majiteli podána žádná informace
ani o jednom z výše uvedených incidentů a informace byla získána až z předloženého krycího listu
a následně z vysvětlujícího emailu majitelky feny. Výbor BCCCZ rozhodl, že průkazy původu je
možné štěňatům vydat po splnění podmínek - předložení parentity celého vrhu (z krve, všech
štěňat, matky i otce, zpracovanou laboratoří určenou klubem), uhrazení poplatku za vícenáklady
klubu, a to ve výši 3000 Kč za každé zapsané štěně ze strany majitelky feny a 1000 Kč ze strany
majitelky psa Bart Rock Hollygun. Majiteli psa Turbo Tunning Aibara byl zaslán kárný dopis.

Klub

1. Výbor doplnil a upřesnil požadavek na uznání neplánovaného vrhu v Chovatelském a zápisním
řádu (čl. 6., bod 6.), a to ve znění: “Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným majitel
(držitel) krycího psa toto chovateli ohlásí a uhradí mu všechny náklady a vzniklé škody. Majitel
(držitel) krycího psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od chovatele žádné vyrovnání. Otázku
případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v
případě jiného neplánovaného krytí řeší a schvaluje výbor Spolku individuálně. V případě schválení
registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen podle pokynů Spolku na své náklady
zajistit DNA profil matky, potencionálních otců, všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit
paternitu ze vzorku krve u genetické laboratoře určené Spolkem. Tyto dokumenty, a případné další
vyžádané Spolkem, je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem
Spolku.”

Ostatní

1. Na sociálních sítích a webu klubu byl zveřejněn odkaz na film “Borderky v Čechách”, který
zpracovala společnost MGA GREIF s.r.o.
2. Genetická laboratoř Genomia připravila nabídku balíčku genetických testů pro border kolie, který
zahrnuje osm testů: CEA, MDR1, NCL5, TNS, IGS, Raine-syndrom, Goniodysgenesis a glaukom
SN. Cena balíčku je zvýhodněná oproti standardní ceně, a to na 3600 Kč vč. DPH (původní cena
5200 Kč, vč. DPH. Podmínkou získání slevy je provedení online objednávky, platné členství v klubu
a uvedení hesla"balíček BCCCZ 202005" do poznámky objednávce. Při objednání k tomuto 8testu také DNA profilu, bude na DNA profil uplatněna klubová sleva, cena profilu bude 927 Kč.

Zápis výborem schválen 17.8.2020

