ZPRÁVA HLAVNÍHO PORADCE CHOVU ZA ROK 2012
Zkušenosti s elektronickými krycími listy
V roce 2012 měli naši členové poprvé možnost vystavit si krycí list elektronicky. To probíhá tak, že se člen
musí přihlásit do databáze, kde mu po přihlášení systém nabídne v menu Krycí list a zde se mu zobrazí v roletce
všechny jeho uchovněné feny. Z nich si jen vybere tu, na kterou chce krycí list vystavit a dá generovat a tisknout.
Systém nabízí i výběr krycího psa, nedoporučujeme jej však vyplňovat, mohlo by se stát, že vybraný krycí pes
třeba nenakryje a chovatel bude mít v ruce krycí list, který mu k ničemu nebude.
Zkraje zprovoznění jsme řešili drobné komplikace a to především opakované generování krycího listu, kde
dokonce jeden chovatel chtěl všem známým ukázat jak to funguje a vygeneroval si jich na jednu fenu hned několik.
Doufáme, že se tyto nedorozumění časem „vychytají“ a už k nim nebude docházet. Jakmile stisknete tlačítko
VYTISKNOUT, ODESLAT, krycí list automaticky jde mailem na adresu HPCH a je mu přiděleno unikátní číslo.
Pokud si nevíte rady, prostudujte si návod ke generování krycích listů.
Dále je třeba upozornit, že možnost generovat si krycí listy měla přinést členům klubu větší volnost, poradci
méně papírování a v neposlední řadě chovateli i úsporu, neboť takový krycí list je zpoplatněn stejně ať už je expres
nebo vystaven dostatečně dopředu a navíc chovatel neplatí poštovné. V žádném případě to nemělo umožnit
chovatelům krýt bez platného krycího listu a nebo si jej vystavovat až někdy dodatečně, třeba po potvrzení
březosti. Takový chaos pochopitelně nechceme a řády stále mluví o tom, že krytí je možné provést pouze na
základě platného krycího listu. Náš krycí list má neomezenou platnost po dobu členství v klubu, není tedy problém
si jej vytisknout a pak klidně tři roky přechovávat v šuplíku. Upozorňuji i na nutnost za krycí list zaplatit. Chovatel
šetří za poštovné, za případný expres krycí list, ale od platby základní částky 100 Kč za krycí list není osvobozen!
V roce 2012 využilo možnosti generování krycího listu (tato možnost byla od února 2012) velké množství
chovatelů - celkem bylo vygenerováno 5 KL na groenendaely, 16 KL na malinoise, 19 KL na tervuereny a 4 KL na
australské ovčáky. Většina KL byla ještě během roku využita.

DNA v druhém roce
V druhém roce povinnosti DNA profilů bylo v ČR vyšetřeno 229 belgických ovčáků.
Z toho 83 má již ověřený původ (tj.plná třetina). 54 z ověřených psů jsou štěňata ověřovaná ještě u
chovatele (celkem pět různých chovatelských stanic), 24 jsou psi a feny ověřovaní při odběru na DNA profil a
zbylých 11 jsou psi a feny, kterým byl proveden DNA profil v roce 2011, ale jejich rodiče byli odebraní později,
proto ke srovnání došlo až v roce 2012. Všem 83 jedincům původ souhlasil.
Dále došlo k ověření feny Atyma André Moravia, která pocházela ze zpochybňovaného vrhu, u něhož se
klub CMC dlouhodobě snažil nechat štěňata ověřit, protože na základě udání pochyboval o původu matky vrhu.
Tato matka vrhu – vydávaná za Fatymu Ort Bohemia - měla být dle oznámení pana Matuly bezpapírovou fenou
narozenou ze spojení Jim Lufty a Vladislava Bono Campo (pan Matula tuto fenu odchoval a viděl vyrůstat na
cvičišti). Majitelé údajné Fatymy, manželé Hobzovi, se po nátlaku rozhodli nechat odebrat feně DNA, jelikož však
už nebylo možné získat DNA od jejích v PP udávaných rodičů, mohla se pouze srovnat k domnělým falešným
rodičům. Toto srovnání dopadlo negativně, odebrané DNA se neshodovalo s profily Jima a Vladislavy. Ověřit, zda
odebraná fena byla skutečně matkou štěňat vrhu A André Moravia se pro absenci chuti spolupracovat ze strany
majitelů štěňat nezdařilo (štěňata již byla v nových domovech). Celá kauza tedy „usnula“. Nyní se jedna fenka
z vrhu A André Moravia dostavila na uchovnění a musela jí být proto DNA odebrána. Klub CMC zažádal o
srovnání a to přesto, že udávaná matka vrhu měla provedené testy podle staré normy. Laboratoř však měla
dostatek archivovaného materiálu a tak ke srovnání mohlo dojít. Toto srovnání jasně potvrdilo, že fena Atyma
André Moravia nemůže být dcerou feny odebrané jako Fatyma Ort Bohemia, zároveň bylo potvrzeno, že je možné,
že prarodiče této feny jsou Jim Lufty a Vladislava Bono Campo (kteří podle udání měli být skutečnými rodiči
bezpapírové feny vydávané za Fatymu Ort Bohemia). Je tedy jasné, že existují dvě feny, vydávané za Fatymu Ort
Bohemia, jedna, které bylo odebráno DNA (a vyvrátilo, že by její rodiče měli být Jim a Vladislava) a druhá, která
pod jménem Fatymy porodila vrh A André Moravia. Kolem celé kauzy vyvstává množství dalších otázek a
potencionálních pochybení i dalších osob včetně veterináře odebírajícího vzorky údajné Fatymě, ale jejich řešení
už přísluší spíše do občanskoprávního řízení.
Klub CMC zažádal ČKS a to rozhodlo o zneplatnění rodokmenů vrhů A André Moravia a klub KCHBO toto
rozhodnutí respektuje.

Celková částka vyplacená na dotacích za DNA byla 12.900 Kč.

HROMADNÉ ODBĚRY BO:
Akce

Odebraných BO
celkem

Odebíraní v rámci
uchovnění

Již dříve nebo
dosud
neuchovnění psi

Záměl

23

18

5

Mladá Boleslav

17

0

17

Zbraslav

24

23

1

Kralupy

23

22

1

Celkem

87 psů

63 psů

24 psů

Uplatněné dotace - BO
4.800 Kč
(19 psů + 2 veteráni)
2.100 Kč
(8 psů + 1 veterán)
2.000 Kč
(10 psů)
2.800 Kč
(14 psů)
11.700 Kč (54 psů)

HROMADNÉ ODBĚRY AO:
Akce

Odebraných AO

Odebíraní v rámci
uchovnění

Již dříve nebo
dosud
neuchovnění psi

Uplatněné dotace - AO

Záměl

3

3

0

600 Kč
(3 psi)

Mladá Boleslav

7

0

7

0

Zbraslav

1

1

0

0

Kralupy

4

4

0

Celkem

15 psů

8 psů

7 psů

600 Kč
(3 psi)
1.200 Kč (6 psů)

Klub i nadále plánuje podporovat své členy dotací při hromadných odběrech a motivovat majitele psích
veteránů vyšší dotovanou částkou.
Dále se výbor rozhodl zařadit DNA ověření původu u štěňat (u chovatele) do Zdravotního programu a tudíž
umožnit za něj čerpat slevy na rodokmeny štěňat.
Upozorňujeme majitele psů, aby si v případě individuálního odběru na DNA ověřili, zda mají rodiče jejich
psa či feny zhotovený DNA profil a pokud ano, aby do žádanky vyplnili žádost o ověření původu. Tuto povinnost
mají i ze Zápisního řádu. Nejste-li si jistí, zda rodiče Vašeho psa mají DNA profil, kontaktujte paní Pisarčíkovou.
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