ZÁPIS ZE SCHŮZE CHOVATELSKÉ SKUPINY KCHBO
konané dne 13.12.2003 v Pečkách
Přítomné: Hana Frimmelová, Martina Hodková, Ing. Jana Karhanová, Blanka Poláčková
Omluvena : Ing. Beata Reimannová
1. Chovatelská skupina navrhuje změnu v chovatelském řádu v bodě 5.2. kdy z důvodů existence
dvou klubů doplňuje:
Jedinec, který neodpovídá v určitém znaku standardu z důvodu úrazu nebo jednotlivých
zdravotních problémů v minulosti (prokázáno veterinárním vyšetřením) a zároveň je kvalitním
jedincem v povaze nebo v exteriéru nebo jedinec, který neodpovídá exteriérem nebo povahou – na
samé hranici uchovnění, může dostat podmínku jednoho zkušebního vrhu (krytí). Takový jedinec
může být použit v chovu pouze na základě krycího listu vystaveného poradcem chovu
KCHBO, který určí i výběr partnera. 100% zapsaných potomků musí být předvedeno alespoň
dvěma poradcům chovu nebo na Klubové výstavě KCHBO, či PP KCHBO (od 1 roku věku) a
vyhodnoceno, aby mohl být jedinec do chovu připuštěn pod vedením PCH.
2. Chovatelská skupina navrhuje změnu v chovatelském řádu bod 2.10. :
Povinností chovatele a majitele krycího psa nebo chovné feny je neprodukovat jedince bez
průkazu původu. V případě, že dojde k nechtěnému nakrytí, je povinnost o této skutečnosti
informovat doporučeným dopisem příslušného poradce chovu. Porušení tohoto ustanovení může
mít za následek tresty, včetně odebrání práva chovat či krýt, a to na dobu přechodnou či trvale. O
trestu rozhodne výbor klubu na základě doporučení a podkladů chovatelské komise. Pokud bude
chovatel požadovat zápis štěňat z takového spojení, je to možné pouze na základě prokázané
identity štěňat krevní zkouškou, kterou hradí chovatel. Zápis je však možný jen v případě
kdy toto spojení není v rozporu s odstavci 3. a 4. chovatelského řádu. Jednotlivé případy
budou řešeny chovatelskou komisí jako vyjímky.
S tím souvisí i změna v bodě 8.15 , kde se doplňuje :
Pokud štěňata mají příslušnou identitu, je vrh zapsán do plemenné knihy a náklady spojené s
krevní zkouškou hradí Klub (náhrada Klubem se nevztahuje na bod 2.10.).
_______________________________________________________________
V průběhu roku také řešila chovatelská skupina tyto případy :
- žádost Ing.L.Kavánkové o dodatečné povolení mezivariteního krytí feny Cindy Robito psem
Arno z Tervuerenu. Žádost byla zaslána k chovatelské komisi ČMKU, štěňata byla zapsána a
o nedodržení chovatelského řádu byla informována revizní komise.
- v dubnu 2003 přijalo P ČMKU usnesení, že jedinci z mezivarietního křížení boudou zapsáni do
zvláštního registru. Proti tomuto usnesení se KCHBO odvolalo a koncem roku P ČMKU toto
usnesení zrušilo, tedy štěňatům z mezivarietního spojení budou vystavovány FCI průkazy původu.
Nadále však mezivarietní křížení podléhá schválení ČMKU.
- žádost p.Veselkové o prodložení chovnosti feny BOM Giaconda le Bosseur. Prodloužení chovnosti
povoleno, fena splnila podmínky stanovené Klubem.
- žádost p.Volného o povolení krytí feny BOM Cira from Mike´s Place (DKK 1/1 v ČR) psem Kent
z Hückelovy vily (DKK 1/2 v ČR). Oba jedinci mají výsledek DKK 0/0 ze zahraničí. Žádost byla
zamítnuta, podle bodu 4.1 Klub uznává výsledky DKK vyhodnocené v ČR.
- žádost R.Löfflerové o zápis štěňat BOT do plemenné knihy z nechtěného krytí feny Bonna Randy
Dog psem Ador pod Vaňkovcem. Žádost byla zamítnuta, oba jedinci mají pozitivní výsledek DKK a
pes nebyl chovný.
- žádost A.Dlouhé o zápis štěňat BOT do plemenné knihy z nechtěného krytí feny Deborah Sixty Six
psem Kiosan´s Goliath. Žádost byla chovatelskou skupinou KCHBO zamítnuta vzhledem k tomu, že
fena nesplňuje podmínky chovnosti dle bodu 4.1. – fena má oficiální vyhodnocení DKK 3/3. A.
Dlouhá se odvolala k P ČMKU, to vystavení průkazu původu zamítlo.
- žádost p.Mikoláškové o mezivarietní krytí feny JCh.Denny Barnacký prameň. Chovatelská skupina ji
schválila a s doporučením zaslala na ČMKU.

