ZPRÁVA ÚPCH ZA ROK 2015
Dovolte mi přivítat Vás na dnešní členské schůzi.
Nejdříve Vás seznámím s výsledky z chovatelských akcí za uplynulý rok.
V loňském roce 2015 se konaly dva svody mladých dobrmanů a dvě bonitace.
V první polovině roku pro DKČR uspořádal svod a bonitaci Kynologický klub Sadská. Pro
nízkou účast přihlášených byl svod sloučen s bonitací do jednoho dne - 31.5.2015.
Svod posuzovala - Kateřina Michalová.
Svodu se zůčastnilo 13 jedinců (7 psů a 6 fen). Všichni jedinci svod splnili.
V typu 5 (střední) = 11 jedinců (85 %)
V typu 5 - 6 = 1 jedinec (7,5%)
V typu 4 (menší) = 1 jedinec (7,5%)
Zbarvení černé s pál. (A) - Nastoupilo 9 jedinců, hnědých s pál. (C) - 2 jedinců a zbarvení
s větším úbytkem pálení (B) - 1 jedinec. Jedinců s čistým kódem bylo 7 (54%)
Nedostatky : 3x 5AI (2x častý mimochod, 1x v pohybu nepředveden ), 1x 5AW ( vybočený
loket ), 1x 5BJ ( zastřené znaky, nekvadratický – delší ), 1x 4AMI ( lehká hlava, vázaný
pohyb pánevních končetin )
Bonitace v Sadské proběhla tentýž dne 31.5.2015.
Bonitační komise byla ve složení: Kateřina Michalová za DKČR, MVDr. Marie Brožová za
exteriér, p. Petr Vítek za povahy.
Nastoupilo celkem 7 jedinců (1x černý pes, 6x černá fena ) na základní bonitaci.
Úspěšnost splnění bonitace bonitovaných jedinců byla 100%.
V typu 5 (střední) = 4 jedinců ( 57% )
Povahu „A“ obdrželo 7 jedinců.
Exteriérové kódy bez nedostatků:
5A – 2 jedinci
5B - 1 jedinec - úbytek pálení
6A - 1 jedinec - větší.
Nedostatky : 1x 5AE ( řídká srst, lysiny ), 1x 4AM ( menší, slabá spodní čelist ), 1x 4AMI (
lehká hlava, vázaný pohyb pánevních končetin )
Podzimní svod pro DKČR uspořádal Kynologický klub Klánovice dne 17. 10. 2015.
Svod posuzovala MVDr. Marie Brožová.
Více jedinců z jednoho vrhu bylo předvedeno z vrhu:
„ A „ Od Černých Démonů chovatelky Karolíny Shrbené, která předvedla 5 jedinců z 9.
„ A „ Donsa Bohemia chovatelka Renata Procházková Ing., která předvedla 4 jedince ze 7.
„ K „ Gujar of Gudas chovatele Otty Gudase, který předvedl 5 jedinců z 9.
„ O „ Od Dvou Lvů chovatelky K. Michalové aj. Stöhrové, která předvedla 5 jedinců z 11.
Zúčastnilo se 19 jedinců (7x černý pes, 4x hnědý pes, 7x černá fena, 1x hnědá fena)
V typu 5 (střední) = 18 jedinců (95%)
V typu 6 = 1 jedinec (5%)
Zbarvení černé s pál. (A) – Nastoupilo 14 jedinců, hnědých s pál. (C) - 5 jedineců.
Jedinců s čistým kódem bylo 14 (74%)

Nedostatky : 1x 5AU (klenutá bedra), 1x 5AX (strmější zaúhlení předních končetin), 1x 6AX
(větší, strmější zaúhlení obou párů končetin), 1x 5AXO ( strmější zaúhlení předních končetin,
hlouběji uložené oko ), 1x 5CO ( hlouběji uložené oko )
Bonitaci základní pro DKČR uspořádal Kynologický klub Klánovice dne 18. 10. 2015.
Bonitační komise byla ve složení: Daniela Sklenářová za DKČR, MVDr. Marie Brožová za
exteriér, p. Petr Vítek za povahy.
Zúčastnilo se 5 jedinců ( 2x černý pes, 2x černá fena, 1x hnědá fena )
Úspěšnost splnění základní bonitace bonitovaných jedinců byla 100%.
V typu 5 (střední) = 5 jedinců ( 100% )
Povahu „A“ obdrželo 4 jedinci. Povahu „B“ obdržel 1 jedinec.
Exteriérové kódy bez nedostatků:
5A – 2 jedinci
Nedostatky : 1x 5AW ( vybočený loket ), 1x 5CM ( hlava s ubíhajícím temenem ), 1x 5AMW (
hlava s ubíhajícím temenem, volné vazy obou párů končetin )

Na jaře dne 16.5.2014 uspořádal Kynologický Klub Klánovice pro DKČR Klubovou
Výstavu se zadáním titulu KV, kde posuzovala mezinárodní rozhodčí z Polska paní Jolanta
Jablonska.
Výstavy se zúčastnilo 36jedinců (17 psů a 19 fen ).
Nutno podoktnou, že na této výstavě bylo prezentováno 8 veteránů což činí 22% všech
jedinců výstavy a je krásné vidět dobrmany v důchodovém věku v tak perfektní zdravotní
kondici.
Jmenovitě to byli veteráni:
Agen Sheridano le Fano – V2 v čestné tř.
Hiddo Od Dvou Lvů – V1, BOV, BOB
Iddo Od Dvou Lvů – V2
Indian Od Dvou Lvů – V3
Haggi Od Dvou Lvů – V3
Jeannette Halit Paša – V1
Airin Moravak Extra Elite – V2
Atarei Black Dancer – V1
Od 1.1.2015 dle výstavního řádu ČMKU může klub, který v daném roce nepořádá výstavu
speciální na základě žádosti uspořádat 3. klubovou výstavu s čekatelstvím CAC bez zadání
titulu Klubový vítěz.
Této možnosti se zhostil Kynologický klub Plzeň – Čechurov, kterému byla žádost
odsouhlasena a přidělena.
Letní Klubová výstava CAC bez zadání titulu Klubový vítěz proběhla dne 12.7.2015, kde
posuzovala rozhodčí paní Kateřina Michalová.
Výstavy se zúčastnilo 27 jedinců ( 12 psů a 15 fen ). Výstava proběhla ve velmi teplém
počasí a nový pořadatel se role zhostil na výbornou.
Podzimní výstavu uspořádal Kynologický klub Sadská dne 19.9.2015, kde posuzovala
rozhodčí paní Helena Grocholová RNDr.
Výstavy se zúčastnilo 43 jedinců ( 16 psů, 27 fen ).
Na této výstavě bylo předvedeno také 8 veteránů což činí 18,5%.

Jmenovitě to byli veteráni:
Sylvester Halit Paša – V1, BOV
Agen Sheridano le Fano – V2
Caro Extra Elite – V3
Jeannette Halit Paša – V1
Airin Moravak Extra Elite – V2
Ježibaba Halit paša – D
Atarei Black Dancer – V1
Eimy Gumby – V2
Za tyto krásné výkony na výše uvedených akcí upřímně všem gratuluji a přeji jim ještě
spousty krásných chvil z jejich dobrmanem.
Zároveň děkuji pořadatelům za připravení všech těchto chovatelských akcí!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled vrhů a krytí DKČR za rok 2015
Přehled vrhů je již tradičně rozdělen na 2 části a to na část přehledu z chovatelské stanice
Halit Paša slečny Mgr. Jany Čechové a ostatní chovatele DKČR a to z důvodu velkého
množství narozených a odchovaných štěňat v již zmiňované CHS.
Statistika (přehled) vrhů a krytí za rok 2015 je k dispozici na vašich stolech.
PŘEHLED KRYTÍ 2015 – informace, které byly dodány…
Achnin Aam Ebony Queen/krytí 2x
ChS Halit Paša – nar. 8 šť, zapsáno 8 štěňat
CHS Halit Paša – 3 týdny po krytí torze dělohy a následná kastrace
Agen Sheridano le Fano/krytí 1x
CHS Enyhed – nar. 9 šť, zapsáno 8 štěňat
Avertin Sheridano le Fano/krytí 2x
CHS Rodšvéd – nar. 7 šť., zapsáno 7 štěňat
CHS Lukydor – chovatel nepodal žádné informace
Agrias Anibag/krytí 3x
CHS Halit Paša – fena nezabřezla
CHS Halit Paša – fena nezabřezla
CHS Halit Paša – fena nezabřezla
Andy Z Pampy/krytí 2x (plemeník MSDK)
CHS Rozárka – fena nezabřezla
CHS Rozárka – fena nezabřezla
Ataraxie’s Capone/krytí 1x (Německý plemeník)
CHS Ebony Queen – nar. 11 šť., zapsáno 9 štěňat
Caesarion Halit Paša/krytí 3x
CHS Halit Paša – zde kryl 3x, z toho jedna fena nezabřezla, nar. 16 šť., zapsaných 16 štěňat
Carda z podolánky/krytí 1x
CHS vom Hexenzauber (Německo) – nar. 9 štěňat, zapsáno?

Harras Haico Alary Aslar/krytí 1x
CHS Černý Trůn – nar. 7 šť., zapsáno 6 štěňat, z toho 1x nestandard modrý pes
Charm Antis/krytí 1x
CHS Antis – nar. 12 šť., zapsáno 7 štěňat
Icon Od Dvou Lvů/krytí 1x
CHS Achaoo Via – nar. 10 šť., zapsáno 9 štěňat
Russkaja Mechta Krutoi Kozak/krytí 1x
CHS Halit Paša – fena nezabřezla
Thor del Nasi/krytí 1x
CHS Gumby – nar. 10 šť., zapsáno 9 štěňat
Vasko del Pais Baviera/krytí 1x
CHS Carlos Bohemia - nar. 9 šť., zapsáno 7 štěňat
Yacheero’s Pando Pandero/krytí 2x
CHS Od Dvou Lvů – nar. 6 šť., zapsáno 5 štěňat
CHS Gujar of Gudas – fena nezabřezla
Sylvester Halit Paša/krytí 4x
CHS Halit Paša – zde kryl 4x, nar. 38 šť., zapsáno 32 štěňat

Přehled Halit Paša 2015
V loňském roce bylo 13 krytí u chovatelky Jany Čechové Mgr.
Byli použiti 5 otců a 12 matek, 7 vrhů = 54% zabřeznutí, 6 fen nezabřezlo.
Narozeno 62 štěňat.
Zapsáno 56 – 18x ČP ( 32% ), 5x HP ( 9% ), 18x ČF ( 32% ), 15x HF ( 27% ).
Průměr narozených štěňat je 8,9 na jeden vrh.
Průměr zapsaných štěňat je 8 na jeden vrh.
Přehled ostatní chovatelé DKČR 2015
13 krytí, použito 10 otců, 12 matek ( jedna matka opakovaně - 2x nezabřezla ),
9 vrhů = 69% zabřeznutí
Narozeno 81 štěňat ( průměr narozených štěňat = 9 na jeden vrh )
Zapsáno 67 štěňat ( průměr zapsaných štěňat = 7,4 na jeden vrh )
Nezabřeznutí 4x ( 39% ), porod císařským řezem 2x.
Přehled vrhů MSDK 2015 (informace od PK ČKS) – zapsaná štěňata
MSDK v roce 2015 odchoval celkem 92 štěňat.
Bohemia Gotika ( Thor del Naší x Cherrie Halit Paša ) – 12 štěňat
Bobrava ( Harras Haico Alary Aslar x Krystal Kasey Alary Aslar ) – 7 štěňat
Moravia Hearth ( Eria Pro Quantass Quartz x Kimberly Moravia Heart ) – 6 štěňat
from 14nth Meridian (Oksamit de Grande Vinko x C’Victoria Donsa f. 14th Meridian) – 8 štěňat

Drábíkův Ranč (Eria Pro Quantass Quartz x Hillary Moravia Heart) – 9 štěňat
Alary Aslar (Ataraxie’s Casanova x Kiss Kirke Alary Aslar) – 9 štěňat
z Helfštýna (Dirk Swanko de la Villa Channes x Ilka Imara z Helfštýna ) – 5 štěňat
z Helfštýna (Relaps Niconess x Conny Royal Castelberg) – 5 štěňat
Abba Sonia ( Apache Red Ebony Queen x Megi Abba Sonia ) – 9 štěňat
Vida Eterna ( Lorccan Larry Alary Aslar x Mary Anne Alary Aslar ) – 5 štěňat
Alary Aslar ( Hayco v. Genebos x Juliette Josephine Alary Aslar) – 14 štěňat
Z Pampy (Andy z Pampy x Quendy Graz z Romaru) – 3 šť.
V přehledech připravených na Vašich stolech najdete všechny podrobné informace o
štěňatech, které byly zjištěny při kontrole vrhů a jsou uveřejněny na webu DKČR.
Dále si Vás dovolím informovat o oznámeních z Německého DK…..
1. vyhodnocování RTG kyčelních kloubů ( HD ), kde je především změna v platbě, kdy tato
platba musí být provedena předem a RTG snímek ( v žádném případě CD ) se zasílá spolu
s potvrzením o provedené platbě na adresu hlavního poradce chovu pana Daubeho.
2. Od 1.1.2016 je povinnost každého účastníka D ZTP podstoupit vyšetření vWD. Kopie
výsledku vyšetření vWD musí být přiložena k ostatním dokladům, které se zasílají na
německý klub před samotným D ZTP. Při účasti na D ZTP musí každý předložit originál
tohoto vyšetření a výsledek bude zaznamenán ve formuláři o vykonané zkoušce chovnosti (
D ZTP ).
Von Willebrandova choroba (vWD) je způsobena nedostatkem plazmatického von Willebrand
factoru (vWF). VWF je krevní glykoprotein (nikoli enzym), který hraje roli v krevním srážení.
Je děděna autosomálně recesivně. Tzn, že nemoc se projeví pouze u jedince, který zdědí
mutaci od obou rodičů. U postižených jedinců dochází k závažným krvácivým stavům.
Jedinec s jednou mutovanou alelu bude přenašeč nemoci bez klinických příznaků.
Tento test provádí také laboratoř Genomia v Plzni, kde má každý řádný člen DKČR 10%
slevu.
Všechny výše uvedené informace a kontakty jsou uvedeny na webu DKČR!
S platností od 1.8.2016 dochází u plemene dobrman ke změně FCI Standardu.
Nově standard připouští pouze nekupírované ucho i ocas.
Nový standard je zatím pouze v angličtině.
Dosavadní standard zůstává v platnosti do 31.7.2016.
Je mou povinností Vás informovat o podaném podnětu ohledně chovu dobrmanů bez PP,
který byl podán na Janu Čechovou Mgr., která je majitelkou CHS Halit Paša………o této kauze
Vás podrobně informovala předsedkyně Renáta Bočanová MUDr. Předsednictvo na základě
jednání s chovatelkou na mimořádném zasedání předsednictva DKČR z 5.2. dospělo
s ohledem na uvedené skutečnosti ke kárnému opatření a to ve formě pozastavení členství
v DKČR na 18 měsíců. Štěňata z vrhů, která by se narodila na základě řádně klubem
vydaných krycích listů před datem vydání tohoto rozhodnutí, budou za dodržení všech
ustanovení chovatelských normativů, doporučena klubem k zapsání Plemennou knihou ČR (
ČKS ), za předpokladu, že datum krytí dle krycího listu nebude pozdější než datum doručení
rozhodnutí o pozastavení členství.
Celá tato kauza byla předána na ČMKU a na vědomí zaslána i ČKS.

Čeká nás volba nového předsednictva, doufejme, že kandidáti zvolení Vámi – členskou
základnou budou lidé na místě, fundovaní, spolehliví, empatičtí a hlavně slušní!
Závěrem bych ráda popřála Všem majitelům a chovatelům, aby se vše zadařilo, dle jejich
plánů a jejich dobrmani i odchovy byly zdravé a získali výborné majitele.

Webové stránky klubu
Adresa je www.dobermannclub.cz
Webmasterem klubových stránek jsou manželé Střechovi, kteří spolupracují
s administrátorem a s vedením klubu.
V současné době Vaše požadavky zasílejte na e – mail ÚPCH.
oddvoulvu@volny.cz
Technické údaje:
Jsou to statické html stránky s vloženými java scripty.
Podmínky inzerce - prezentace psů –
Základní prezentace zdarma, každá další aktualizace 100,- kč
Inzerce štěňat členů chovající na DKČR zdarma
Inzerce štěňat členů nechovající na DKČR - 1000,- kč za jeden vrh
Komerční inzerce a inzerce nečlenů (v případě zaplacené inzerce ve zpravodaji) - zdarma
Komerční inzerce a inzerce nečlenů (pouze na internetu) - sleva o 50% proti základní sazbě
/tzn. 1 strana 400Kč/
Poplatky za inzerci zasílejte na číslo účtu DKČR.
Ráda přivítám od členů DKČR různé informace či zajímavosti.
Děkuji za pozornost. Kateřina Michalová

