Vážení přátelé,
Podrobná zpráva o stavu chovu v roce 2009 byla otištěna v klubové ročence. Jak jsem již uvedla bylo
vystaveno a použito 5 krycích listů,dvě z uskutečněných krytí byla zahraniční, jedna fena nazabřezla. Do
plemenné knihy bylo zapsáno 15 štěňat, 8 psů a 7 fen. V letošním roce byla zatím odchována pouze 3
štěňata z loňského krytí,a to fenky z chovatelské stanice Z Dobříšské trati,chovatelka Z.Vlasata. Jedna fena z
vrhu je nestandardní.
V letošním roce jsem vystavila zatím jen jeden krycí list pro fenu Undine v.d.Blue Zottel´s,
chovatelská stanice Modrý kaňon. V souvislosti s tím bych ráda upozornila chovatele, že krytí bez
vystavených krycích listů (dále jen KL) je nepřípustné.
Bohužel jsme byli nuceni řešit přestupek chovatele dis. Jana Garaie, který žádal o vystavení KL den
po tom, co fenu nakryl. Chovatel mi volal v době, kdy fena již hárala téměř týden a domluvili jsme se, že dodá
všechna patřičná vyšetření a já mu KL ihned vystavím. Včas nedoložil vyšetření očního pozadí a nezaplatil
polatek za vydání KL. Výbor klubu řešil přestupek výše uvedeného chovatele na poslední výborové schůzi a
uložil Janu Garaiovi za porušení zápisního řádu Bobtail clubu důtku. V případě dalšího přestupku by
následovalo pozastavení chovatelské činnosti.
Ráda bych všechny chovatele upozornila, že po této zkušenosti nebudu zasílat KL mailem bez
potvrzení, jak jsem již několikrát byla nucena udělat, aby pozdě žádající chovatelé měli doklady v ruce. KL
budu zasílat pouze poštou doporučeně nebo osobně předávat, a to až po doložení všech náležitostí,
které předepisuje Zápisní řád BC. KL platí 1 kalendářní rok a každý řádný chovatel, který krytí plánuje nemůže
čekat na to, až fena začne hárat a vše teprve začít vyřizovat. Upozorňuji, že každý jedinec před krytím musí
mít vyšetření očního pozadí ne starší jednoho roku. Vyhodnocení očního pozadí můžete absolvovat na
libovolných odborných pracovištích, není již smluvně uzavřeno jen s MVDr.Beránkem.
Co se týká odbytu štěňat, tak se ukazuje, že je to velmi špatné. Z letošních třech fen je dosud jedna
fenka neprodaná a zájem o štěňata je malý. Požádala jsem o statistiku odchovů a nových členů klubu za
poslední 4 roky R. Kňákalovou, která vše uvádí ve své zprávě jednatelky.
V Ročence 2009 jsou podrobně uvedeny veškeré změny, které nastaly v chovatelské oblasti. Byly
zrušeny chovné svody a bonitace a uchovňuje se na základě výstavních hodnocení a zdravotních vyšetření.
Povinné jsou tři výstavy vyššího typu, z toho jedna klubová výstava s hodnocením do známky velmi dobrý.
Vyšetření DKK s výsledkem do 1/1 a vyšetření očního pozadí s výsledkem negativní. Jedinec je přeměřen
klubovým rozhodčím exteriéru. Po splnění podmínek, které jsou podrobně uvedeny ve směrnici pro chov,
vyplní majitel jedince kartu s žádostí o uchovnění. Ta je ke stažení na webu klubu. S kopií o zaplacení
poplatku 750 Kč zašle vše společně s originálem průkazu původu poradci chovu.
V souvislosti s tím vás chci upozornit, že MVDr. František Zahrádka,který je určen klubem k
vyhodnocování RTG DKK ,se přestěhoval na jinou adresu:
Veterinárí ordinace pod Bručnou 1, 326 00 Plzeň tel. 377224548, e mail : veterina1@seznam.cz .
www.mvdrzahradka.estranky.cz . Vše bude uvedeno na webu.
V loňském roce jsem uchovnila jen jednu importovanou fenu Zottel´s Once Upon a Time, v letošním
roce jsem neobdržela zatím žádnou žádost. Z toho je zřejmé, že populace velmi klesá a zájem majitelů
bobtailů o chov také. Je to problém nejen u nás, ale pokles odchovů zaznamenali i v Evropě. Pro náš chov je
velmi nepříjemné, že na našem území existuje klub chovatelů bobtailů pod UCI a ročně odchová celkem dost
štěňat. Dále našemu chovu neprospívá produkce štěňat bez PP. To se dělo vždy a dít bude, ale je velmi
smutné, když bez PP odchovávají majitelé našich štěňat, které chovatel dostatečně včas nepodchytil. Pro
srovnání uvádím kolik se odchovalo štěňat v ČR u plemen, která jsou v oblibě. Je to za rok 2008: Německý
ovčák – 4049, jezevčík -2471, york 1801,labrador 1337, čivava 1056, bernský sal.pes -784,knírač malý -731,
zlatý retriver – 699,německý ohař krátkosrstý- 686, kavalier ch. s. - 676, border kolie - 638, čínský
chochol.pes-630, německý boxer – 586, český fousek 563 a rhod.ridgeback 556. Z toho plyne, že jsou to buď
plemena malá a miniaturní, lovecká k práci nebo služební, vhodná ke hlídání. Bobtail není ani malý, ani
hlídací nebo lovecký a je velmi náročný na čas spojený s úpravou srsti a je i velký a proto náročný na výživu.
S tím samozřejmě souvisí i finance. Z toho jasně plyne a já se také domnívám, že se výhledově budeme

muset přiklonit k dalšímu uvolňování podmínek pro zařazení do chovu, jinak chov neudržíme ani v
dosavadních rozměrech.
V rámci propagace plemene jsem z pověření výboru klubu zajistila uveřejnění
Portrétu plemene do časopisu Planeta zvířat. Ve spolupráci s redakcí planety jsem vypracovala článek,
který seznámí čtenáře s bobtailem tak, aby si mohl udělat o plemeni obrázek. Je to více zaměřené na laickou
veřejnost, kterým chceme bobtaila přiblížit. Chci ještě jednou poděkovat Z. Vlasaté a A. Raškové, které
zajistily nafocení 8 týdenních štěňat, protože redakce časopisu neměla žádné své fotky štěňat bobtailů k
dispozici. Planeta zvířat s portrétem našeho plemene vyjde začátkem května. Musím říci, že jsem byla
mile překvapena vstřícností majitelky časopisu Martiny Trávníčkové, se kterou jsem domluvila i sponzoring
na KV a SV ve Valticích v letošním roce. Zajistí nám dárkové tašky, časopisy, předplatné, pásky ke kruhům,
desky na formuláře, čísla pro vystavovatele a další. Můžeme i uveřejnit reklamu pro klub zdarma v
Chovatelském katalogu Planety zvířat na rok 2011.
Letošní výstavní sezona je již v plném proudu, tak bych vás ještě chtěla seznámit s tím, že došlo ke
změně podmínek pro získání titulu Český šampion. Dosud platilo získání 4 CAC titulů, které musel jedinec
získat ve dvou výstavních sezonách, minimálně od dvou různých rozhodčích a minimálně ze dvou MVP. Nově
schválený řád pro udělování titulu : 5 x CAC titul, dvě výstavní sezony, dva tituly musí být z MVP nebo jeden
z MVP a jeden z KV. Počet rozhodčích zůstává. Do konce roku 2010 se bude titul přiznávat podle původních
regulí. Připomínám, že se blíží uzávěrka na klubovou výstavu na Konopišti, kterou posuzuje Miroslav
Václavík, přihlášky jsou k dispozici zde a u jednatelky klubu. Uzávěrka je 30.4.2010.
Letošní klubová a speciální výstava se bude konat opět ve Valticích a to o víkendu 11. a 12.9. Jako
rozhodčí jsou delegovány angličanky paní J. Betz a Ch. Bailey. Přihlášky budou včas rozeslány všem členům
klubu. Těšíme se na vaši účast.
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