Zpráva předsedy Chovatelské rady KCHHMO k VDCH 25. 6. 2016 v Náměšti na Hané
Mnozí ze členů KCHHMO jistě s napětím očekávali, jak bude probíhat VDCH podle
nově schválené metodiky konaný při Speciální výstavě v Náměšti na Hané 25. 6. 2016. Mnozí
očekávali pro práci chovatelů a poradců chovu přínosné výstupy, kterými bychom posunuli
naše chovatelské snažení kupředu a významně by nám pomohly při sestavování chovných
párů a obecném přehledu o stavu chovu. S touto myšlenkou vznikaly oba dokumenty
(metodika i bonitační karta).
A nyní je potřeba zhodnotit VDCH, který se konal v Náměšti na Hané.
Na začátek je nutné podotknout, že VDCH, který se konal v Náměšti, byl skutečnou
zatěžkávací zkouškou v pravém smyslu slova. Podmínky, které nám připravilo vpravdě tropické klima,
byly samy o sobě více než kritické a dále fakt, že k výběru do chovu se dostavilo přes čtyřicet majitelů
se svými svěřenci, by samo o sobě VDCH výrazně zkomplikovalo. Dalším faktorem, který značně
ovlivnil výsledek VDCH, byl zatím doposud nevyzkoušený samotný průběh této akce. Zcela
bezvýhradně se ukázalo, že členové výběrové komise (a ne jenom pověřený rozhodčí z exteriéru)
musí mít při posuzování jedinců vybíraných do chovu dostatek prostoru a času na samotný VDCH a
nemohou být zatíženi administrativou nutnou při procesu VDCH (vybírání poplatku za VDCH, průkazů
původu, vyplňování bonitačních karet a zápisů do PP). Proto je nutné na dalších výběrech zajistit na
tuto činnost dostatek lidí. Na závěr ještě poslední skutečnost, která do značné míry ovlivnila výsledek
VDCH a to fakt, že výběrem do chovu pověřený rozhodčí p. MVDr. M. Kalich nebyl zcela dopodrobna
seznámen s účelem nové metodiky a požadavky na výstupy z bonitačních karet.
Proto došlo k tomu, že u cca 35 jedinců nebyl v bonitačních kartách naprosto vůbec vyplněn
oddíl V.b) Přednosti, nedostatky a vady. Tato skutečnost mě stejně jako drtivou většinu přítomných
velmi nemile překvapila, protože bez pečlivého vyplnění právě této části bonitační karty VDCH
v podobě výstupů - bonitačního kódu naprosto postrádá smysl. Tak se stane, že např. dvě naprosto
rozdílné feny MOK pouze při změření KV, kontrole zubů, kvality a barvy srsti mají téměř shodný
bonitační kód.
Tímto bych se chtěl jménem svým, jménem chovatelské rady a výběrové komise omluvit za
ne zcela zdařilý výsledek VDCH z Náměšti a členskou základnu požádat o shovívavost. Menší porodní
bolesti nám jasně ukázaly cestu, kterou musíme při provádění VDCH jít.
Abychom alespoň z části napravili co se ještě napravit dá, podal jsem k výboru klubu návrh,
aby majitelé si vybraných jedinců, u kterých byl bonitační kód vyplněn nedostatečně bez oddílu V.b),
v případě zájmu mohli nechat bezplatně na následujících VDCH (KV v Zákupech, MJM a členská
schůze 2017) tuto část posoudit a doplnit.
Na závěr bych nám všem popřál mnoho úspěchů v naší chovatelské činnosti a mnoho radostí
prožitých s našimi čtyřnohými přáteli.
Dne 27. 6. 2016
Za CHR Viktor Veselý

