Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.-31.12.2014
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:

Oznámení o výjimce pro první krytí inseminací
Chovatelka Martina Hodková požádala ČMKU o výjimku pro první krytí inseminací mezi svojí fenou Bred By
Diandra a psem Ad Astra Magnum Force (USA). ČMKU žádost schválila na svém posledním zasedání roku 2013,
což oznámila chovatelka HPCH KCHBO. HPCH bere na vědomí.
Krytí bylo realizováno a dne 21.9.2014 se narodilo 5 psů a 1 fena.

Krytí neuchovněným psem
Chovatelka Jitka Pospíchalová nakryla svojí fenu Chilli de Alphaville Bohemia se psem Dry du Parc de Chartreuse.
Dne 22.11.2013 se narodilo 7P+3F.
Při odeslání podkladů PCH pro Malinois tato zjistila, že použitý krycí pes nemá doloženou chovnost. Vyzvala
chovatelku, aby chovnost doložila. Chovatelka chovnost psa nedoložila ani během několika dalších následujících
týdnů. Z tohoto důvodu jsou štěňata bez PP.

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 08.01.2014 o opakované mezivarietní krytí mezi 6,5 letou fenou
Tervuerena Putee Deabei (s.r., s., Champion SK, LA3, 2x úč.MS BO Agility, PT92/A, TAN Exc., HD A, ED 0/0, SA
0, DOV prostý 6/2011) a psem Groenendaela Charme-Noir de la Closerie Yenda (s.r., InterChampion, TAN Exc.,
IPO1, Obedience, Pistage). Fena dosud odchovala dva vrhy se psy Samlo de la Terre Aimée a Hastur de
Laqhorna a 26.12.2013 porodila vrh po Charme-Noir de la Closerie Yenda.
Pro: Blanka Poláčková, Simona Hurábová, Zdržela se: Martina Hodková, Proti: Hana Pisarčíková (z důvodů –
k datu žádosti - nulových informací o výsledku předchozího vrhu stejné feny se stejným psem)
Poplatek byl odeslán dne 8.1. na účet KCHBO.
Krytí dosud nebylo realizováno.

Oznámení nechtěného krytí
Chovatelka Renata Tvrdá ohlásila dne 08.01.2014 nechtěné krytí mezi fenou Ischa Dog Arabat (po 2 císařských
řezech vyloučená dle ZŘ z chovu) a psem Patch Randy Dog (neuchovněný, polobratr Ischy).
Z nechtěného krytí se nenarodila žádná štěňata.

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Hana Pisarčíková požádala dne 31.01.2014 o mezivarietní krytí mezi sedmiletou fenou Tervuerena
Igneous Innah z Kovárny (selekce ČR, InterChampion, někol.Champion, PT94, CSAU, TAN Ch., ZOP, ZZO, HD A,
ED 0/0, SA 0, ECHKD neg., DOV prostá v letech 2007+2010+2012+2014) a psem Groenendaela Deep Space
Nine di Zinxavi (IPO3, G&G3, RHG-Sp, BH, Výborný, HD A, DOV prostý) nebo psem Belgerac Dutch Timoer
(IPO3, HD A, ED 0/0). Oba psi žijí v Holandsku. Fena dosud odchovala dva vrhy se psy s.Int.Ch.Noddy Black
z Kovárny a Hero van Balderlo. Ani jeden z navržených psů nemá v ČR potomky.
Pro: Blanka Poláčková, Simona Hurábová, Martina Hodková. Zdržela se: Hana Pisarčíková
Poplatek byl uhrazen dne 20.03.2014 na účet Fio.
Krytí se uskutečnilo 15.03.2014 se psem Deep Space Nine di Zinxavi, vrh se narodil 17.05.2014, ve vrhu byli 4 psi
a 5 fen, vše Groenendaelové.

Dodatečný KL krytí Cofi Capito
Chovatelská komise obdržela dne 03.03.2014 dopis chovatelky Ing. Jany Prokešové. Chovatelka žádá o udělení
výjimky - dodatečného vystavení KL na fenu CAPITA Amazonka CMKU/AUO/920/11/13, která byla 5.2.2014
neplánovaně nakryta psem CARSON Medvědí tlapa CMKU/AUO/1203/2013.
Chovatelská komise se rozhodla výjimku udělit a chovatelce ukládá:
- zaplatit dle pokynů na webu KCHBO poplatek za výjimku 500 Kč na účet klubu,
- na své vlastní náklady provést DNA testy celého vrhu.
Chovatelská komise bere na vědomí a vítá vaše rozhodnutí nekrýt matku uvedeného vrhu nejméně do konce roku
2015.
Chovatelská komise pověřuje poradkyni chovu pro AUO vyřízením této záležitosti s chovatelkou.
Poplatek za výjimku 500 Kč uhrazen dne 31.03.2014 na účet Fio.
Vrh se narodil 06.04.2014 v počtu 4 psů a 2 fen. Paternita udávaných rodičů byla potvrzena DNA.

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Hana Pisarčíková požádala dne 11.03.2014 o mezivarietní krytí mezi pětiletou fenou Groenendaela
Vaori Waikiki Black z Kovárny (selekce ČR, Champion, PT98/A, ZOP, ZZO, BH, OB-Z, HD A, ED 0/0, SA 0, DOV
prostá v letech 2009+2012+2013) a psem tervuerena Fly des Pistes Noires (CAC, CSAU, HD A). Fena dosud
odchovala jeden vrh po psu Xanova Wolf Walker. Navržený pes nemá v ČR potomky.
Pro: Blanka Poláčková, Simona Hurábová, Martina Hodková. Zdržela se: Hana Pisarčíková
Poplatek byl uhrazen dne 20.03.2014 na účet Fio.
Krytí se uskutečnilo 13.+14.03.2014, vrh se narodil 14.05.2014, ve vrhu byli 2 psi Groenendael, 2 psi Tervueren, 2
feny Groenendael a 3 feny Tervueren.

Krytí psem bez provedeného DNA
Chovatelka Jitka Pospíchalová zrealizovala krytí po psu Demon de Alphaville Bohemia a feně Jet de Alphaville
Bohemia. Vrh se narodil dne 05.09.2013. Při zpracování dokumentace k vrhu chyběl protokol o DNA profilu otce
vrhu – Demona.
PCH dotazovala daný dokument, který se jí dostal do ruky až v březnu 2014. Příjem biologického materiálu na stěr
pro DNA byl laboratoří potvrzen dne 18.02.2014, protokol vystaven dne 05.03.2014.
DNA psů použitých v chovu je v KCHBO povinná pro všechny psy a feny použité od 01.07.2011, tedy je
dostatečně známa. Zápisní řád mluví takto: „3.11 Platí pro belgické i australské ovčáky: všichni psi a feny použití v
chovu s platností od 01.07.2011 (tj.feny kryté od 01.07.2011 a psi, kteří kryli od 01.07.2011 včetně) musí mít
zhotovený DNA profil podle normy ISAG2006. Tento profil musí být příslušnému poradci chovu doložen nejpozději
v den narození štěňat po těchto rodičích. Výjimka se vztahuje pouze na krycího psa ze zahraničí, po kterém
dosud nejsou v ČR zapsaní potomci....“
Vzhledem k tomu, že se vrh narodil 05.09.2013 a otci vrhu byl vzorek odebrán dokonce až po pěti měsících po
narození vrhu, navrhuje CHK potrestat chovatele udělením pokuty ve výši 3.000 Kč (300 Kč/štěně).
Pokuta byla uhrazena dne 25.03.2014 na účet Fio.

Hlášení nechtěného krytí
Chovatelka Hana Pisarčíková nahlásila nechtěné krytí dne 18.04.2014 mezi chovným psem Groenendaela Once
More Black z Kovárny a chovnou fenou Tervuerena Zase z Kovárny, kterou spoluvlastní. Oba psi žijí ve stejné
rodině a krytí proběhlo na konci hárání.
Fena nezabřezla.

Problém s DNA
HPCH paní Pisarčíková přišla 04.05.2014 při náhodné kontrole na fakt, že u psa Eldorado Red Vixen nesedí 11
testovaných lokusů z DNA profilu a tudíž se domnívá, že nesouhlasí jeho původ. Pes měl vystaven pouze DNA
profil, nikoliv ověření původu.
Paní Pisarčíková se dotázala laboratoře Genservis, která celé podezření potvrdila. Pes Eldorado Red Vixen
skutečně není po deklarovaných rodičích Negundor Chief a Demira od Policie České republiky. Co se ukázalo být
jako daleko větší problém byl fakt, že Genservis vystavil DNA potvrzení původu na dva sourozence Eldorada, psa
Escobar a fena Essa Red Vixen a to přesto, že původ se rovněž neshodoval! To považujeme za fatální selhání
laboratoře.
Jelikož se jednalo o vrh odchovaný prostřednictvím klubu CMC (chovatel Jiřina Ramakersová), kontaktovala paní
Pisarčíková klub CMC a vše jim sdělila.
Následně se klub KCHBO dohodl s klubem CMC na společném opakovaném odběru udávaného otce vrhu
Negundor Chief a to za přítomnosti paní Pisarčíkové (za KCHBO), PCH paní Havlové (za CMC) a chovatelky
štěňat. Na CMC stanovený termín 30.05.2014 se však zástupce CMC nedostavil. Odběr tak byl proveden jen za
přítomnosti paní Pisarčíkové, paní Ramakersové a majitele psa. Současně byl odebrán znovu i syn z tohoto vrhu,
Eldorado Red Vixen.
Výsledky se nijak nelišily od předchozích, tj. teorii o záměně vzorků otce lze vyloučit a vrh s konečnou platností
není po deklarovaném otci.
Případ byl předán CMC k vyřešení.
Následně proběhlo několik měsíců, kdy klub KCHBO nedostal žádné informace, jakým způsobem je celá kauza
řešena. Toto vyvrcholilo akcí PP+PT Kralupy dne 04.10.2014, kde se nahlásil majitel feny z tohoto vrhu Ester Red
Vixen pan Fáček a do přihlášky uvedl jako otce Negundor Chiefa. Organizátorka akce paní Poláčková pana Fáčka
kontaktovala s dotazem, zda si je vědom, že jeho fenka velmi pravděpodobně nepochází po deklarovaném otci
(neboť původ byl už tak vyloučen u tří jejích sourozenců). Pan Fáček o ničem nevěděl. Že nebyl vůbec žádným
způsobem informován ani stran chovatelky, ani stran CMC prohlásil i ve svém písemném vyjádření k celé kauze.
Protože KCHBO nechtěl trestat majitele za nezaviněnou chybu, umožnil mu účast na akci s tím, že výsledek bude
případně zapsán do PP až podle toho, jakým způsobem CMC vyřeší celou záležitost a podle správného otce vrhu.
CMC byl opakovaně dotázán, co v celé záležitosti dělá.

Na to bylo stran CMC odpovězeno, že všichni majitelé štěňat z vrhu byli informováni (což dle zjištění KCHBO
nebyla pravda), že CMC požádal o nové rodokmeny pro štěňata (a to aniž by byl zkontrolován původ všech) a že
situace se řeší a bude vyřešena v říjnu na výborové schůzi CMC.
http://malinoisclub.cz/wpNásledně
jsme
na
webu
CMC
zaznamenali
prohlášení:
content/uploads/2014/10/redvixen_oprava.pdf. Nebyl zde stanoven vůbec žádný postih z celé kauzy, přestože
se podle tohoto dokumentu jednalo o úmyslný podvod. Rovněž tak jsou uvedené skutečnosti, které se nemohou
zakládat na pravdě (neexistuje institut zapůjčení chovatelské stanice, toto je v přímém rozporu s řády ČMKU, tudíž
chovatel stále nese odpovědnost, za odchovy odchované prostřednictvím jeho jména). Toto prohlášení následně
CMC po diskusi na webu změnilo a původní verze již není nikde k nalezení; nicméně žádný trest pro chovatele či
držitele chovné feny udělen nebyl.
CHK se cítí povinována vyžadovat po CMC vysvětlení celé situace, není přípustné, aby při úmyslném podvodu
nebyly vyvozeny žádné důsledky.
Na základě celé situace doporučila CHK výboru KCHBO ke zvážení změnu laboratoře a výbor uzavřel smlouvu
s laboratoří Genomia.

Krytí feny bez provedeného DNA
Chovatelka paní Zdeňka Brhelová kryla svojí fenu Hanse du Domaine de Ker Gael, aniž by tato fena měla
zhotovený DNA profil. Štěňata se narodila dne 19.02.2014, feně byly genetické vzorky odebrané a doručené do
laboratoře až 8 dní po porodu, DNA profil zhotoven až 12.03.2014.
DNA psů použitých v chovu je v KCHBO povinná pro všechny psy a feny použité od 01.07.2011, tedy je
dostatečně známa. Zápisní řád mluví takto: „3.11 Platí pro belgické i australské ovčáky: všichni psi a feny použití v
chovu s platností od 01.07.2011 (tj.feny kryté od 01.07.2011 a psi, kteří kryli od 01.07.2011 včetně) musí mít
zhotovený DNA profil podle normy ISAG2006. Tento profil musí být příslušnému poradci chovu doložen nejpozději
v den narození štěňat po těchto rodičích. Výjimka se vztahuje pouze na krycího psa ze zahraničí, po kterém
dosud nejsou v ČR zapsaní potomci....“
Vzhledem k tomu, že DNA vzorek byl odebrán až po porodu štěňat, nemohl být tedy DNA profil doložen dle citace
Zápisního řádu. CHK potrestat chovatele stejně jako v případě paní Pospíchalové udělením pokuty ve výši 3.000
Kč (300 Kč/štěně).
Pokuta byla zaplacena dne 23.5.2014 na účet KCHBO

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 13.5.2014 o mezivarietní krytí mezi sedmiletou fenou Groenendaela
Odetta Deabei (CAC, PT97, HD A, ED 0/0) a psem tervuerena Cor Deabei (BH, PT99, HD A, ED 0/0).
Fena dosud odchovala dva vrhy po psech Gerro v.Phillipshof a Vasco des Loups de la Foret Sacrée.
CHK jednohlasně souhlasí s podmínkou nevyužít mezivarietní na Charme Noir de la Closerie Yenda a Putee
Deabei.
Poplatek za výjimku byl uhrazen dne 16.06.2014 na účet KCHBO.
Krytí dosud nebylo realizováno.

Žádost o výjimku
Chovatelka Monika Marková požádala dne 23.05.2014 o prodloužení chovnosti na téměř devítiletou fenu Brenda
v.Heustadlwasser (res.CAC, ZZO, IPO-V, ZM, HD A, ED 0/0, DOV prostá v roce 2008, chovatelka dále udává
neoficiální SA v sedmi letech OK, vyšetření krevní obraz+štítná žláza v 2014 OK a méně než dva roky staré
vyšetření EKG+RTG srdce OK). Fena dosud odchovala čtyři vrhy po psech Master de Alphaville Bohemia, Bad
Fany Eciloten, Arrack’s Home Kamatz a Jaguar de Alphaville Bohemia. Chovatelka navrhla zahraniční psy
Heckhtor - LOSH 1053429 (HD B1, belg.ring 1-3, TST, v ČR nemá dosud potomky a je na český chov značně
nepříbuzný), Idefix v.d.Duvetorre (HD A, v ČR dosud nemá potomky, na ČR chov celkem příbuzný) a Edden –
LOSH 977755 (pes bez oficiálního výsledku HD, v ČR nemá potomky, na ČR chov značně nepříbuzný).
Výjimka byla jednohlasně schválena na psy Heckhtor a Idefix v.d.Duvetorre s podmínkou krytí do 9-ti let věku. Pes
Edden neschválen pro absenci výsledků DKK.
Poplatek za výjimku zaplacen na účet KCHBO dne 26.5.2014
Krytí realizováno dne 3.6.2014 se psem Zuart v.Kaftan (po dohodě s CHK z důvodů, že původně vybraný pes
nenakryl). Fena nezabřezla.

Žádost o rebonitaci
Majitelka paní Markéta Ballá požádala dne 29.06.2014 o rebonitaci svého psa Ever or Never Carcassone Tolugo.
Majitelka se v roce 2013 odvolávala proti výsledku bonitace, neúspěšně. Majitelce bylo odpovězeno ve smyslu, že
počet absolvování popisné přehlídky (bonitace) není omezen, tudíž není třeba o to speciálně žádat.

Nedodržení schváleného psa na prodloužení chovnosti
Chovatelka Beata Štýbrová požádala o prodloužení chovnosti na fenu Ketunpolun Atu. Jako krycího psa uvedla
francouzského Gordon des Souvenirs d’Otonne. Žádosti bylo vyhověno koncem roku 2013.
Dne 20.7.2014 oznámila, že fenu nechtěně nakryl pes Prot Deabei, na kterého neměla schválenou výjimku.
Prodloužení chovnosti je výjimečnou záležitostí a vždy se při něm posuzuje přínos celého chovného páru (tj.pes +
fena), proto musí chovatel dodržet krytí schváleným psem.
Chovatelce byla za nedodržení výjimky udělena pokuta ve výši 1000Kč/narozené štěně.
Pokuta byla uhrazena dne 1.12.2014 na účet KCHBO.
Fena porodila dne 22.09.2014 jednoho psa a tři fenky.

Oznámení o výjimce pro první krytí inseminací
Chovatel pan Lubomír Klesla požádal ČMKU o výjimku pro první krytí inseminací mezi svojí fenou Axa Cave Canis
a psem Geysir v.d.Goldenen Bernsteinsonne (Řecko). ČMKU žádost schválila, což oznámil chovatel CHK KCHBO
dne 05.08.2014. CHK bere na vědomí.
Krytí dosud nebylo realizováno.

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 10.09.2014 o mezivarietní krytí pro fenu Groenendaela Yum Deabei
(fena žije v USA, DKK OFA Good, DLK OFA Normal, AKC Champion) a psa tervuerena Charon Deabei (PT100,
HD A, ED 0/0, DOV prostý). Ani jeden z navrhovaných rodičů dosud nebyl použit v chovu. Vrh by měl být
odchován v ČR v CHS paní Štýbrové.
Výjimka byla schválena.
Poplatek uhrazen dne 16.09.2014 na účet KCHBO.
Krytí dosud nebylo realizováno.

Nerespektování výsledku chovnosti
Dne 09.09.2012 byla na PP+PT ve Zbraslavi posouzena fena Electra Running Wild. Fena vykazovala absenci
podsady, vzhledem k ročnímu období jí byla popisná přehlídka odložena s tím, že je nutné fenu předvést znovu
k posouzení podsady.
Ta samá fena byla uchovněna v CMC dne 01.06.2013 jako chovná.
Tento fakt nebyl do října 2014 klubu KCHBO znám.
Klub KCHBO apeluje na klub CMC, aby dodržoval vzájemně podepsanou dohodu o respektování výsledků
chovnosti.

Odvolání proti výsledku bonitace
Dne 15.10.2014 zaslal pan Zázvorka odvolání proti výsledku bonitace u svého psa Nemo Extra Temperament.
Odvolání bylo zasláno PCH pro malinois paní Hurábové. Z tohoto důvodu jej řešila CHK, ale své rozhodnutí dala
na vědomí i revizní komisi klubu.
Pes Nemo Extra Temperament byl posouzen na popisné přehlídce v Kralupech dne 04.10.2014, rozhodčí Ing.Jana
Karhanová a byl uznán jako Nechovný pro absenci typu plemene.
Pan Zázvorka v odvolání udává jako důvod, že otec psa Ecco v.Satansberg vypadá stejně. Ecco nepochází z ČR a
nebyl zde ani uchovněn, tudíž tento argument nepovažuje CHK za relevantní.
Pan Zázvorka má šanci se – dle řádů KCHBO – se svým psem zúčastnit kterékoliv další Popisné přehlídky a
pokusit se vylepšit si hodnocení. Dle řádů tak musí učinit u klubu, kde byl hodnocen jako Nechovný.

Žádost o vyjádření klubu pro adepta na funkci rozhodčího
Paní Zuzana Mrňáková požádala klub KCHBO o vyjádření k její žádosti pro adepta na funkci rozhodčího. Paní
Mrňáková je členem KCHBO od roku 1995 a odchovala 13 vrhů BOM. Je aktivní v chovu, výcviku i výstavách. CHK
nemá námitek, předává výboru KCHBO.

Žádost o zápis do Pomocného registru jedince s ASCA registrací
Pan Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek požádal KCHBO o umožnění zápisu do Pomocného registru psa AO: MJ Final
Countdown z důvodu, že pes nebyl připuštěn ke zkouškám.
Výbor a CHK tuto žádost zamítli s odůvodněním, že Pomocný registr není určen k zápisu jedinců, aby se mohli
účastnit zkoušek. Pro účast na zkouškách nemusí být pes zapsán v Plemenné knize či jejím registru.

PCH pro Malinoise
Paní Hurábová oznámila, že vzhledem k soukromému a pracovnímu vytížení nemá možnost dále vykonávat funkci
poradce chovu pro Malinois. CHK bude muset najít alespoň dočasnou náhradu a na ČS v roce 2015 bude třeba
vypsat volby na tuto funkci.
Dále HPCH dává na zvážení vypsání voleb pro dalšího člena CHK, který by nebyl pověřen administrací pro
konkrétní varietu, ale podílel by se na činnosti CHK a to zejména svojí účastí na popisných přehlídkách a
povahových testech a na evidenci jedinců, zdraví a další potřebné činnosti v rámci CHK. V současném počtu 4
PCH je velmi náročné zvládat množství akcí i psů se jich účastnících.

Krytí feny bez provedeného DNA
Chovatelka paní Beata Štýbrová kryla svojí fenu Amiel Balpoa, aniž by tato fena měla zhotovený DNA profil.
Štěňata se narodila dne 19.08.2014. Genetické vzorky odebrané feně byly do laboratoře doručeny až 06.10.2014 a
DNA profil byl zhotoven 15.10.2014.
DNA psů použitých v chovu je v KCHBO povinná pro všechny psy a feny použité od 01.07.2011, tedy je
dostatečně známa. Zápisní řád mluví takto: „3.11 Platí pro belgické i australské ovčáky: všichni psi a feny použití v
chovu s platností od 01.07.2011 (tj.feny kryté od 01.07.2011 a psi, kteří kryli od 01.07.2011 včetně) musí mít
zhotovený DNA profil podle normy ISAG2006. Tento profil musí být příslušnému poradci chovu doložen nejpozději
v den narození štěňat po těchto rodičích. Výjimka se vztahuje pouze na krycího psa ze zahraničí, po kterém
dosud nejsou v ČR zapsaní potomci....“
Vzhledem k tomu, že DNA vzorek byl odebrán až po porodu štěňat, nemohl být tedy DNA profil doložen dle citace
Zápisního řádu. CHK potrestat chovatele stejně jako v případě paní Pospíchalové udělením pokuty ve výši 1.200
Kč (300 Kč/štěně).
Pokuta byla uhrazena dne 22.01.2015 na účet KCHBO

Porušení Zápisního řádu
Chovatel pan Volný porušil Zápisní řád KCHBO, konkrétně bod 8.4.
8.4 Počet vrhů feny je stanoven podle následujících zásad:
a) Pokud počet odchovaných štěňat ve vrhu nepřesáhne 8, je možné krýt fenu na následující
hárání. Po tomto druhém vrhu musí být feně dopřána přestávka nejméně 10 měsíců,
v každém případě však přestávka musí být nejméně tak dlouhá, aby počet vrhů během 24
měsíců nepřesáhl tři. Doporučuje se krýt fenu pouze 1x ročně.
Pan Volný kryl svojí fenu Flora z Hückelovy vily v těchto dnech:
krytí 23.07.+24.07.2013, porod 24.09.2013 (7 štěňat) – krytí v souladu se ZŘ
krytí 20.04.+23.04.2014, porod 23.06.2014 (8 štěňat) – krytí v souladu se ZŘ (po 9 měsících)
krytí 11.12.2014 – krytí po necelých 8-mi měsících – nebyla dodržena přestávka po druhém vrhu nejméně 10
měsíců
CHK se shodla na zákazu krytí na výše uvedené feně do 31.12.2016

Zapsala: Hana Pisarčíková

