Zápis ze schůze chovatelské skupiny dne 28.10.2005
Přítomné: Hana Pisarčíková, Blanka Poláčková, Hana Frimmelová, Zuzana Mrňáková
Omluvena: Martina Hodková
Přizván: Martin Frimmel (za RK)
1) podněty projednávané v r.2005 pomocí e-mailu
a) štěňátka odchovaná přes ACE svaz (nečlenský svaz FCI). Dostali jsme upozornění z ČMKU, ţe se nebudou
tolerovat odchovy přes nečlenské svazy FCI. Na základě tohoto dopisu a na základě informací získaných z oficiálních stránek
Polského klubu BO při PKPR, členu ACE (nečlen FCI), kde byli v plemenné knize uvedeni dva jedinci Tervueren NENSY a
NARWEN z Lesa, nar. 09.08.2003 ze spojení Humpty Doo Deabei a Catty Carin Sen Vysočiny, jsme poţádali majitelku Catty
Carin, slečnu Husákovou, o vysvětlení. Tento vrh byl hlášen příslušné PCH jako nechtěné krytí a štěňátka neobdrţela
rodokmeny FCI. Slečna Husáková zaslala vysvětlení, ve kterém konstatuje, ţe všechna štěňátka prodala jako štěňátka bez PP
a o jejich registraci a vystavení rodokmenů prostřednictvím ACE nic neví.
b) ţádost o mezivarietní krytí paní Jaroslavy Podmolové mezi jedinci variety Tervueren x Groenendael. Tato ţádost
byla kladně projednána a chovatelská skupina schválila mezivarietní krytí mezi fenou Bamity Daisy Tantum Auri (CAC,
Nár.vítěz, BOB, CAJC, HD A) a psem Seth Black z Kovárny (2x CAC, Nár.vítěz, HD A). Poplatek za vyjímku byl uhrazen. Krytí
bylo realizováno dne 14.07.2005. Fena nezabřezla.
2) akce v roce 2005
V roce 2005 pořádal KCHBO 4 popisné přehlídky a povahové testy, jeden další PT při KLV, dále KLV a SV, klubové
závody podle Agility a Obedience, 2x VŠ a spolufinancoval MČR Agility. Chovatelská skupina řešila hlavně Popisné přehlídky a
povahové testy. Odsouhlasili jsme stanovení minimálního počtu účastníků podle předpokládaných nákladů na tu kterou akci,
aby se nekonaly prodělečné akce.
3) návrh akcí pro rok 2006
Opět 4x Popisná přehlídka a povahový test. Návrhy jsou : zjara Hradec Králové (asi 15.4.), dále Nový Jičín. Obě akce
by měly proběhnout ještě před KLV a SV. Dále na podzim přesunout akci v Soběslavi na zářijový termín (9. nebo 10.09.) a
Prahu uspořádat v říjnu, ideálně 15.10. (pokud by bylo nutné Soběslav pro malou účast zrušit, lidé by měli šanci ještě ten rok
uchovnit v Praze).
Oslovíme oba pořadatele VŠ v letošním roce, zda by podobnou akci pořádali i v roce 2006.
Klubová výstava má rezervovaný termín na 10.06.2006 v Mladé Boleslavi, v roce 2006 budeme mít opět po dohodě
s KBB i speciální výstavu, která se bude konat den poté, 11.06.2006 na stejném místě. Zahraniční rozhodčí jsou jiţ potvrzeni.
Při KLV by měl probíhat PT pouze pro účastníky Selekce a dále Klubový šampionát v Agility, jiţ oficiální se zápisem zkoušky.
Při SV by měla proběhnout selekce a Klubový závod v poslušnosti.
ČMKU vyhradilo moţnost druhé Klubové výstavy pro všechny kluby, se zadáváním CAC, ovšem bez titulu Klub.vítěz.
Jelikoţ tyto zprávy vydalo ČMKU aţ v průběhu roku a nebylo moţné zjistit názor členské základny, zarezervovali jsme pro rok
2006 „pro jistotu“ termín na 30.09.2006 do Zbraslavi u Brna. Termín i místo lze v případě nutnosti posunout, pokud bychom ale
nenahlásili CAC výstavu do 15.08.2005, jiţ by se nemohla konat. Během členské schůze chceme oslovit členy, zda s takovým
řešením souhlasí a hlavně zda se najde dostatek lidí ochotných pomoci přímo na místě konání výstavy. V opačném případě
výstavu zrušíme.
4) mezivarietní krytí - stav + nové žádosti
Ţádost o MV mezi Daisy Radvanický drak, CACIB, SP1, HD A a s.Ch.Heavenly Vision z Kovárny, ZPU1, LA2, HD A
nebyla vyuţita a chovatelka nakonec nakryla Groenendaelem. Dále se v roce 2005 uskutečnila dvě mezivarietní krytí mezi
jedinci GR x TER. Jednalo se o spojení s.r. Int.Ch. Pracovní Champion Ouragan du Parc de Pathyvel, Mondioring 3, HD A
(Francie) & s.r.Ch. Bjarkarima Vega, ZZZ, ZPU1, LA2, HD A. Z tohoto spojení se narodilo dne 06.07.2005 celkem osm
štěňátek, tři fauve pejsci a pět fenek groenendaela. Druhé spojení bylo mezi Seth Black z Kovárny & Bamity Daisy Tantum Auri
v CHS Tantum Auri (viz bod 1 tohoto zápisu). Fena bohuţel nezabřezla.
Chovatelské skupině byla doručena další ţádost o MV mezi GR x TER. Manţelé Koneční ţádají o povolení MV pro
fenu Groenendaela Ch.Bijou Comme Un Reve Noir, ZM, ZPU1, HD A a jednoho z těchto psů variety Tervueren: s.Int.Ch.KidDylan v.d.Lamar, ZVV1, ZPU2, HD A, p.E. Cabor v.Labayo, HD A a nebo JCh. Athos Comme Un Reve Noir, ZM, HD A.
Vyjímka byla zaplacena příslušné PCH.
Chovatelská skupina posoudila ţádost a rozhodla: Schvaluje mezivarietní krytí pro fenu Ch.Bijou Comme Un Reve
Noir s jedním z těchto psů: a) Ch.Cidd-Kid z Henrisaru, HD A, b) s.Int.Ch.Kid-Dylan v.d.Lamar, ZVV1, ZPU2, HD A a nebo c)
p.E. Cabor v.Labayo, HD A. Navrhnuté psy Kid-Dylan a Cabor schvaluje, upřednostňuje psa Cidd-Kid. Neschvaluje krytí psem
Athos Comme Un Reve Noir a to zejména s ohledem na nevhodně vyjádřenou barvu a charbonáţ pro pouţití v mezivarietním
krytí a na dosavadní výsledky u potomstva.
6) změny povahového testu
Chovatelská komise diskutovala moţné změny v PT. V současné době vidíme jeho nedostatky zde:
podle řádu nemůţeme přizvat k hodnocení nikoho jiného neţ člena klubu, coţ je občas ke škodě věci, protoţe v místě
konání PT se nezřídka vyskytují odborníci, které bychom rádi vyuţili
není nijak postihnuto apatické chování psa, komise má často podezření na dopování psů (podle konzultace
s veterináři ale není v technických a finančních silách klubu zajistit antidopingové testy), někteří psi se chovají
maximálně odlišně od jiných akcí a nejeví vůbec zájem o okolí. Do prováděcích ustanovení by se měla zahrnout
výrazná penalizace za apatické chování – i kdyby se nejednalo o doping, apatičnost neodpovídá poţadované povaze
BO, který má být ţivý, temperamentní pes se zájmem o okolí.
podle zkušeností z PT se nám jeví cvik „průchod řadou osob a těsnost ve skupince“ jako nesmyslný. Většina psů
(pokud je cvik prováděn podle ustanovení) na něj vůbec nereaguje
dále jsme probírali moţnost zahrnout chování během měření, prohlídky zubů, varlat a chování v kruhu během
posuzování do výsledků PT. Není moţné, aby pes získal z PT 100 bodů a pak se nechtěl nechat změřit. Vyrovnaný
pes musí snést jakoukoliv manipulaci.

Cvik průchod skupinkou osob s rušivými vlivy by bylo dobré na protokolech rozdělit tak, aby bylo zřejmé, zda má pes
problém s kontaktem, nebo s rušivými vlivy. Diskutovala se také moţnost posílit mnoţství rušivých vlivů či moţnost
vylosování konkrétních rušivých vlivů aţ na akci.
Probírali jsme moţnost zavedení diskvalifikace pro psa, který není schopen splnit některý ze cviků (kromě aportu).
Není tím myšleno, ţe má během cviku silnou neţádoucí reakci (ještě v mezích PT), ale ţe se jej např.vlastní psovod
bojí vyloţit na stůl, nebo ţe se pes opakovaně utrhne z kolíku, případě opustí psovoda a není jej moţno přivolat.
Takový pes by měl být diskvalifikován. Jedná se zde o bezpečnost (psů i komise) i nevhodnost pouţití takových psů
v chovu.
Jelikoţ se jedná o poměrně náročné změny, bude na nich chovatelská skupina ještě pracovat a vyzýváme členy, kteří mají chuť
pomoci nebo mají nápad, co by PT měl obsahovat, aby se nám ozvali.

-

7) změny chovatelského řádu
Probíraly se i změny v CHŘ. Zejména návrh pana Volného o zrušení hodnocení Chovný – Připuštěn a Doporučen a
zavedení jen „Chovný“. Diskusi o tom jsme zatím neuzavřeli, kaţdé má své pro i proti.
Dále jsme řešili způsob, jak ošetřit chov nečlenů prostřednictvím klubu KCHBO. V posledních letech s tímto
problémem bojují všechny kluby i ČMKU a další organizace. Stává se módou, ţe problémoví chovatelé zcela cíleně chovají jako
nečleni, aby nemuseli dodrţovat základní pravidla chovu, jako chovatelský řád. Názor právníka je, aby se nečlenům chov
neumoţnil, protoţe mají druhý konkurenční klub a není tudíţ moţné argumentovat monopolním postavením našeho klubu.
Předešlo by se tak problémům.
8) databáze BO na internetu
Pan Tomáš Rokos tvoří databázi psů pro naše webové stránky. V budoucnu by se mělo dát vyhledávat podle různých
kritérií (potomci, zdraví, zkoušky, výstavy, apod.) a členové klubu by si mohli sami spravovat karty svých psů. Počítá se se
zavedením celé plemenné knihy a všech zdravotních výsledků, čímţ by databáze získala úplně jiný rozměr neţ nyní a mohla by
pomoci chovatelům v jejich práci. Jedná se ale o zdlouhavý proces. V souvislosti s tím jsme probírali jaké informace můţeme
zveřejnit, abychom se nedostali do konfliktu se zákonem. V posledních letech se totiţ mnoţí případy lidí, kteří mají pocit, ţe
nesmíme informovat ani o veřejně přístupné akci. Základní funkce klubu je však v získávání informací o populaci BO a AO a
předávání je svým členům. Klub se bude řídit radou právníka, jak se vyhnout problémům.
9) bodování nejlepšího pracovního psa roku a klubový pracovní šampion
Členská schůze v únoru 2005 rozhodla o zavedení bodování „Top Ten“ také pro pracovní aktivity. V průběhu celého
roku jsme vyzývaly členy, ať předloţí své návrhy. Bohuţel tak učinila jediná členka, sl.Vágenknechtová. Pokud se do členské
schůze 2006 nesejdou další návrhy, budeme vycházet z jejího.
Dále předsedkyně klubu navrhla zavedení titulu Klubový pracovní šampion. Chovatelská skupina s tím souhlasí, je
rozhodně třeba podpořit chuť lidí cvičit s BO a AO. Návrh bude předloţen členské schůzi 2006.
Zapsala: Hana Pisarčíková

