Zápis z jednání chovatelské skupiny v období 01.01.-30.06.2017
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
Žádost o incestní spojení.
Paní Eva Jurištová požádala dne 9.1.2017 o povolení krytí mezi Franco Durnitor a jeho vnučkou
Eleonora Hronovský pramen. Incestní krytí nebylo schváleno.

Prodloužení chovnosti
Chovatelka Renáta Opočenská zažádala o prodloužení chovnosti pro fenu Wilma z Hückelovy vily,
nar. 18.05.2008 (HD A, PT 93/A/O1,1P, Velmi dobrá 1, BH). Fena je matkou jednoho vrhu po psu
Belphegor. Navrhovaný partner Coquin Olbramovický kvítek (HD A, ED 0/0, PT 92/A/O1,1P, IPO2).
Výjimka byla jednomyslně schválená za předpokladu doplnění DLK u feny a DOV u obou jedinců.
Fena byla začátkem února vyšetřena na DLK s výsledkem 0/0, oba jedinci v polovině února na DOV
s výsledkem DOV prostý. Bohužel bylo u obou detekováno přenašečství SDCA1, proto nebyl vrh
realizován. Děkujeme majiteli obou jedinců za korektní přístup v této problematice.

Elektronizace kontaktu s plemennou knihou
Klub byl informován, že plemenná kniha umožňuje elektronický kontakt (zasílání žádanek i podkladů
k vrhu mailem). HPCH komunikovala s PK detaily, vytvořila nové formuláře a postupně budou
jednotliví poradci přecházet na tuto formu komunikace. Elektronizace přinese i zjednodušení
chovatelům.

Výměna krycího psa u prodloužení chovnosti
Chovatelka Beata Štýbrová požádala o výměnu krycího psa pro svojí fenu Tarkatan Juki, na kterou
bylo koncem roku 2016 schváleno prodloužení chovnosti a plánované krytí se psem Taipan v.Further
Moor. Po uvedeném psu nezabřezla další fena a tak chce chovatelka použít náhradního psa Espoir de
Marfran.
Pro: Hana Pisarčíková, Blanka Poláčková, Zuzana Mrňáková, Iva Baráková
Zdržela se: Martina Hodková
Schváleno
Fena byla krytá dne 25.+26.03.2017, nezabřezla

Cirkulář FCI
Dne 10.02.2017 byl zveřejněn cirkulář FCI č. 6/2017 ze dne 9.2.2017 o zrušení zákazu chovu, prodeje
a startování na chovatelských akcích pro psy Malinois uvedených v cirkuláři 41/2016 (viz předchozí
zápis). V souladu s novým rozhodnutím FCI byly upraveny informace v naší databázi.

Prodloužení chovnosti
Dne 13.02.2017 zažádala chovatelka Daniela Pavelková o prodloužení chovnosti pro fenu s.Ch.Suri
Bohemia Alké, nar. 12.11.2008 (HD A, ED 0/0, DOV prostý, PT86, Champion SK, Klubový Champion
ČR, Junior Champion, ZOP) pro opakované krytí psem Daring-Devil du Crépuscule des Loups (HD A,
ED 0/0, SA 0, DOV prostý, PT97/A/O1P,1N, CSAU, TAN Ch.Exc.+, InterChampion, mnohonásobný
Champion vč.Championa Francie, ZVV1, ZZO, IPO-V, BH, FPr2, CANT). Fena odchovala dosud
jediný vrh právě s navrhovaným psem.
Pro: Blanka Poláčková
Proti: Iva Baráková, Zuzana Mrňáková
Zdržela se: Hana Pisarčíková, Martina Hodková
Chovatelka se odvolala, doložila další argumenty.
Nové hlasování Pro: Blanka Poláčková, Zuzana Mrňáková, Martina Hodková
Proti: Iva Baráková
Zdržela se: Hana Pisarčíková
Schváleno za předpokladu dodělání aktuálních vyšetření DOV u obou plánovaných rodičů. DOV
provedeny zač.března (oba opakovaně DOV prostí), kryto 06.03.2017, fena nezabřezla.

Poplatek za výjimku uhrazen dne 14.02.2017 na účet klubu

Problematika SDCA1
Na přelomu roku 2016/2017 vznikl komerční test DNA pro belgické ovčáky na detekci SDCA1
způsobujícího ataxii. Tento test u nás nabízejí laboratoře Laboklin, Genomia a Vemodia, všechny jsou
schopné test provést i z dříve uložených vzorků DNA (třeba pro DNA profil). HPCH informovala
v tomto směru chovatele a na web KCHBO zpracovala informační článek. První výsledky byly celkem
alarmující a tak CHK a výbor probírali, zda vyšetření nezavést jako povinné. Nakonec jsme se shodli
postupovat cestou osvěty a dobrovolnosti a podpory tohoto vyšetření jak zařazením do zdravotního
programu, tak organizací hromadných odběrů při klubových akcích. Dle dohody s laboratoří zůstává
výsledek soukromým majetkem majitele psa a to i když byl vzorek odebrán na hromadné akci.
Děkujeme majitelům, že se nestydí sdílet i přenašečství, pravdivé sdílení informací je důležité pro
další chov. Pokud se přenašeč kryje negativním jedincem, nezplodí žádné postižené potomky, je tedy
zbytečné se jich v chovu obávat.
Úpravy ZŘ na Členskou schůzi
Byly zpracovány návrhy úprav řádů ke schválení Členské schůzi.

Úpravy Zdravotního programu
CHK navrhuje přidat do podporovaných vyšetření SDCA1, jak u rodičů vrhu, tak u štěňat. Dále dojde
k úpravě podpory DNA profilů. Dosud měl člen klubu nárok nechat zhotovit si DNA profil a ověření
původu svého psa při odběru na hromadné akci za pouhých 800 Kč. Klub tak reagoval na zavedení
DNA profilů se snahou ulehčit chovatelům a majitelům tuto změnu. Jelikož je rok 2017 již sedmým
rokem povinných DNA profilů a ověřování a toto je t.č.povinné i v obou dalších klubech sdružujících
naše plemena (CMC pro BO a KCHMPP pro AUO), stejně jako v mnoha zahraničních klubech a
protože za těchto sedm let vzrostla i cena těchto služeb, nepovažujeme za nutné je dále dotovat.
Dotace na DNA za proběhlé roky fungování této podpory dosáhly téměř 90 tisíc Kč.
Po novu bude klub účtovat za DNA profil + ověření původu na akci KCHBO 1.100 Kč. V této ceně je i
nadále zahrnut nejen DNA profil a DNA ověření původu, ale i veškerá administrativa s tím spojená,
odběrový materiál, odběr vzorků, jejich odeslání a případné zpracování externích profilů rodičů, tedy
stále je to pro účastníky výhodnější, než si zařizovat odběr samostatně.
Výbor s navrženým řešením souhlasí.

Převody vrhů BOM
Chovatelka Klára Čejková požádala o převod svého vrhu C la Mistero de Montani pod náš klub. Vrh
začal administraci v CMC. Chovatelka Nela Poláková, která na sklonku roku 2016 nakryla přes
KCHBO v rozporu se Zápisním řádem sdělila klubu KCHBO, že odchází i s vrhem ke klubu CMC,
nicméně KCHBO neobdržel do dubna 2017 žádný požadavek na převod tohoto vrhu stran CMC (na
převodu se musí dohodnout / souhlasit oba kluby).
Vzhledem k nastalé situaci oslovila PCH pro Malinois paní Mrňáková hlavní poradkyni CMC paní
Havlovou s návrhem, že by si vyměnily dokumentaci obou vrhů a podepsaly smlouvy o převodu při
příležitosti akce v druhé polovině dubna. Návrh zůstal bez odezvy stran CMC. Chovatelka paní
Poláková ovšem obvinila KCHBO z průtahů, přestože KCHBO žádné průtahy nečinil.
Dne 10.5. odeslala HPCH další urgenci paní Havlové, tentokrát doporučeně s doručenkou. Dopis se
vrátil po několika týdnech jako nevyzvednutý adresátem. Nicméně v mezičase mezi odesláním a
navrácením dopisu se ozvala paní Havlová z CMC a souhlasila s převodem obou vrhů za
předpokladu, že paní Čejková ukončí členství v CMC. Na tento požadavek není žádný právní nárok
(ověřováno na ČMKU i ČKS), proto chovatelka Čejková tento požadavek odmítla. V dalším kole
emailů se vyjádřil předseda CMC, že se jednalo o omyl a nedorozumění a takový požadavek CMC
nečiní. Dokumentace byla konečně vyměněna a smlouvy podepsány při akci CMC dne 20.5.2017
v Dolanech. Tímto považuje klub KCHBO věc za vyřízenou.

Krytí s neplatným krycím listem
Chovatelka Lenka Dohnalová kryla dne 02.05.2017 svojí chovnou fenu Baika Deabei s chovným psem
Mescalero Dog Arabat, přičemž tou dobou nebyla členem KCHBO a použila neplatný krycí list.
Členství doplaceno dne 26.05.2017. Chovatelka žádá o znovuuvedení krycího listu v platnost.
Rozhodnutí CHK: chovatelka musí zaplatit projednání výjimky, dále se nařizuje DNA ověření původu
u všech štěňat (v souladu s obdobnými případy v minulosti, kdy bylo kryto bez řádného nebo platného
krycího listu). Chovatelka byla upozorněna, že vzhledem k faktu, že se jedná o opakovaný problém
v období dvou let, bude na další prohřešky pohlíženo přísněji.
Schváleno jednomyslně.
Poplatek za výjimku uhrazen dne 06.07.2017
Fena nezabřezla

Žádost o odchov v USA na feně ve spoluvlastnictví
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 02.06.2017 o stanovení podmínek pro chovné využití feny,
kterou spoluvlastní, ale žije v USA. Fena se jmenuje Honey Elmar Slovakia, odchov by probíhal
v USA. Jelikož není možné dodat dokumenty dle bodu 4.4 Zápisního řádu (bonitace v USA neexistují
a na výstavách se nepíší posudky), byla chovatelka vyzvána, aby doplnila plánovaného krycího psa a
bude postupováno dle bodu 4.3. Informace o krycím psu zatím nebyly dodány.

SDCA2
Laboklin oznámil zprovoznění komerčních testů na druhý typ ataxie u belgických ovčáků – SDCA2
dne 16.05.2017. Ostatní oslovené laboratoře čekají na zveřejnění výzkumu, aby mohli test zařadit do
své nabídky.
11.7.2017 došla zpráva z Genomie, že byla dokončena validace a test je pro veřejnost připraven.

Žádost o výjimku pro import březí feny
Chovatelka Monika Marková požádala dne 14.06.2017 CHK o výjimku pro import březí feny Mina
Bekiyara z Chorvatska. Fena má HD A, ED 0/0, SA 0, bonitaci v Chorvatsku. Chovatelka dodala
požadované dokumenty i foto feny. Fena bude krytá psem Xiphos od Moslavine.
Pro: Blanka Poláčková, Hana Pisarčíková, Martina Hodková, Iva Baráková
Zdržela se: Zuzana Mrňáková
Schváleno použití na jeden vrh, fena musí doložit ještě DNA profil. Případné další využití v chovu bude
možné až po standardním uchovnění.
Poplatek za výjimku uhrazen dne 14.06.2017 na účet klubu

Nechtěné krytí
Chovatelka Lenka Dohnalová oznámila dne 19.06.2017 nechtěné krytí své feny Xai Deabei. Že je
březí zjistila, až když se fena „zakulatila“. Doma má jediného psa Mescalero Dog Arabat, předpokládá,
že štěňata jsou po něm. Oba jedinci jsou chovní a jejich spojení by za normálních okolností nic
nebránilo. Štěňata se narodila dne 29.06.2017 v počtu 2 psi a 7 fen.
Rozhodnutí CHK: chovatelka zaplatí výjimku z řádu, dále se nařizuje DNA ověření původu u všech
štěňat. Z důvodů opakovaných problémů s hlášením vrhů se nařizuje pokuta ve výši 500 Kč / štěně
Pro: Blanka Poláčková, Hana Pisarčíková, Martina Hodková, Iva Baráková
Nevyjádřila se: Zuzana Mrňáková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 06.07.2017
Pokuta uhrazena dne 06.09.2017
DNA ověření původu proběhlo a původ souhlasí.

