1.Boston terrier klub v ČR
Zabranská 399
267 06 Hýskov
Předsednictvo
Českomoravské kynologické unie
Maškova 3
182 53 Praha 8
V Hýskově 12. dubna 2020.
Připomínky 1. Boston terrier klubu v ČR k návrhu novely Zápisního řádu ČMKU - 3. vydání.
K návrhu novely ZŘ ČMKU – 3. vydání, Čl. I, bod 1b:
„Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí
pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně; vždy však maximálně 5 vrhů před
ukončením 8. roku věku feny“
Nesouhlasíme
a žádáme stávající znění ponechat a pokud bude opravdu nutné tento bod měnit, navrhujeme
následující znění, bez omezení maximálního počtu vrhů na fenu:
Chovná fena může mít jeden vrh ročně, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i
mrtvé).
Odůvodnění:
- omezením počtu vrhů na pět za život feny, omezíme možnost v chovu přínosným a schopným
fenkám odrodit více vrhů než 5
- riziko odprodeje chovných fen po 5 vrzích – v dobré chovné kondici, odkoupí je rádi chovatelé
bez PP a budou na nich nadále bez omezení chovat
- riziko darování či odprodeje chovných fen po 5 vrzích – chovatelé se bojí, při současné
legislativě, a aktivitě medií, zveřejnění chovatelů více fen, jejichž počet musí hlásit státní
správě
- dojde automaticky ke snížení celkového počtu odchovaných štěňat
- při zákonitě menším počtu odchovaných štěňat dojde ke zvýšení ceny štěňat s PP
- tím dojde ke zvýhodnění pro chovatele bez PP – bude samozřejmě větší zájem o jejich levná
štěňata jejichž počet těžko někdo ovlivní
- omezení příjmů ČMKU – počty štěňat - povede k propuštění zaměstnanců PK ČMKU či
zvýšení poplatků za chovatelský servis pro chovatele
- informujeme, že plemeno chované v našem klubu může mít, dle našeho ZŘ, vrh 1x ročně
- tento bod návrhu novely ZŘ určitě nepsal dlouholetý aktivní a zkušený chovatel, který by jistě
věděl, že zda fenka bude dobrá a přínosná v chovu se projeví až při jejím zapojení do chovu –
některou musí zkušený a zodpovědný chovatel vyřadit po 1. či 2. vrhu, jiné si váží a je rád, že
na ní může chovat až do ukončené chovnosti. Bohužel, pak jej o to víc mrzí, že některé
přínosné fenky již v pátém či šestém roce věku nezabřezávají či vrh nedonosí
- takže zbytečné omezení chovnosti fenek na 5 vrhů je velmi špatné rozhodnutí a jistě by
nebylo přínosem
- navíc některé chovatele svede na cestu podvodu – spojování vrhů, prodej některých vrhů bez
PP apod. či přechod na chov bez PP
Zde nám dovolte jen drobnou úvahu:
Na návrh aktivistů, teď, zrušíme možnost vrhu chovné fenky každý rok do stáří 8 let.
- Příště na návrh aktivistů zrušíme výcvik psů – služebních, agility a nakonec i k poslušnosti u
majitele, proč ne! Přece je týráme výcvikem.
- Mohli bychom zrušit i výcvik slepeckých psů, mohlo by to býti též považováno za týrání, a
navíc obětovat psí život na pomoc slepci.

S výše uvedeným je to stejné jako s údajným týráním výcvikem zvířat v cirkusech. Ale tam se
alespoň „cirkusáři“ dali dohromady proti nefér útokům aktivistů.
Pak by také mohla nastat situace, že zrušíme, například, některá plemena psů:
- „tlustá“ – zdravotní problémy
- „chrápající“ – zdravotní problémy
- „mini“ – pro problémy plemen se srůstem hlavy – fontanelky – jež byly od počátku některého z
plemen do nedávna ve standardu jako znak plemene
- chrty – pro týrání závoděním
A nakonec, proč ne, zrušme všechna plemena – protože se v každém utužují „nějaké“, někomu
z aktivistů jistě vadící znaky.
-

Takovými to, ničím reálně nezdůvodněnými a nesmyslnými změnami, lety prozkoušených a
fungujících praktik, ve stylu „chceme se zalíbit nějaké lobby“, se vydáváme na cestu do
chovatelských pekel!!!
Takovéto chovatelské změny by měli vycházet z dlouholetých chovatelských zkušeností chovatelů a
funkcionářů klubů a promítat se výhradně do ZŘ jednotlivých klubů!
Ti z vás, kdo jsou zkušenými a dlouholetými chovateli, funkcionáři, nezaměřenými jen na ten svůj
úseček chovatelství, to jistě vědí.
S kynologickými aktivisty je to stejné jako s politickými. Jsou aktivní, nezkušení, vše „rozrýpou“ a
nejsou k nikomu z voličů odpovědní.
Doufáme ve vítězství zdravého rozumu, a že tento bod v návrhu ZŘ nevejde v platnost a nebudeme
jej muset řešit na následné VH ČMKU.
Děkujeme za vyřízení.
S pozdravem
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