Zápis z e-mailových jednání chovatelské skupiny za období 18.02.-07.04.2006
V průběhu této doby byly projednávány tyto podněty:
1) žádost o mezivarietní krytí
Chovatel Václav Duda ţádá o mezivarietní krytí mezi fenou Groenendaela s.Ch.Inka Černý Habakuk,
ZPU1, BH, PT99, HD A, PRA/C neg. a jedním z těchto psů Tervuerena:
1) Argo Blajar – res.CAC, ZOP, ZPU1, BH, ZM, několik závodů podle ZM a ZVV1, HD A
2) Veron Rudolfovská skála – Nejlepší štěně, Výborný 2, ZOP, ZZO, BH, PT90, HD A
Chovatelská skupina schválila fenu Inku jako vhodného kandidáta pro MV (Inka je dokonce
heterozygotka, tj.přínos by byl pro obě variety), nicméně nesouhlasí s volbou psa č.2 z důvodů příliš
vysokých rizik. Volbu psa č.1 akceptuje, i kdyţ ani jej nepovaţuje za ideálního kandidáta pro MV.
Vzhledem k termínu hárání feny je otevřená moţnost dopsání dalších vhodných psů, pokud budou do
té doby uchovněni.
Poplatek za vyjímku byl zaplacen hotově PCH pro groenendaely
2) Mezivarietní krytí - obecně
Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu ţádostí o MV, které často postrádají všechny náleţitosti a
mnohokrát mají spíš jen suplovat fakt, ţe majitel feny není schopen vyjet za hranice nakrýt psem své
variety a v ČR je mu většina populace příbuzné a vzhledem k tomu, ţe MV by mělo být stále jen
vyjímkou a nikoliv pravidlem v chovu, se chov.skupina rozhodla při rozhodování o dalších ţádostech
drţet nových pravidel při schvalování této vyjímky z chovatelského řádu:
1) Chovatel musí o MV ţádat příslušného poradce (podle variety feny) do konce listopadu
kalendářního roku. Chovatel musí v ţádosti uvést kompletní informace o feně i navrhovaném
psu – psech (tj. jméno, výstavní a pracovní výsledky, zdraví, výsledky předchozích odchovů,
v případě zahraničního psa i PP psa a jeho fotku). Dále chovatel musí uvést zdůvodnění
ţádosti – chovatelský cíl.
2) Ţádost se má vztahovat k následujícímu roku, tj. např. do 30.11.2006 se ţádá o spojení
plánovaná na rok 2007.
3) Během kaţdého prosince se sejde chovatelská komise a posoudí jednotlivé ţádosti. Během
posouzení se bude zejména přihlíţet k:
a) přínosu daného spojení pro varietu (obě variety, pokud je předpoklad, ţe se narodí)
b) kvalitám navrhovaných rodičů (rodiče musí být plnochrupí, mít korektní skus, nesmí
trpět prokazatelně dědičnou chorobou, musí mít odpovídající povahu a standardní
exteriér, preferuje se DKK 0/0)
c) navrhovaní rodiče nesmí sami pocházet z mezivarietního krytí nebo být vyštěpenci
4) Limit povolených MV na rok:
a) pro Groenendaely – 25% z narozených vrhů v ČR v roce předcházejícím
plánovanému krytí (např. narodí-li se v roce 2006 osm vrhů Groenendaelů v ČR,
budou pro rok 2007 povoleny maximálně dva mezivarietní vrhy groenendaelů)
b) pro Laekenoise – není stanoven vzhledem k vymírající populaci
c) pro Malinoise – 10% z narozených vrhů v ČR v roce předcházejícím plánovanému
krytí
d) pro Tervuereny – 20% z narozených vrhů v ČR v roce předcházejícím plánovanému
krytí
V případě smíšených vrhů (MV, vyštěpenci) se vrh počítá k varietě matky. Pro limit se bere
také v úvahu varieta matky, pokud není dopředu zřejmé, ţe se narodí pouze štěňátka jiné
variety.
3) Stížnost na stav štěňat a podmínky chovu vrhu S-Sixty Six u Hany Petrové
Dne 14.03.2006 poslala Ing.Beata Štýbrová písemnou stíţnost na stav štěňat a podmínky chovu vrhu
S-Sixty Six (chov.Iva Kuncmanová, drţitel Hana Petrová).
Zdravím
vzhledem k tomu, že jsem byla několikrát písemně upozorněna na malý vzrůst štěňat po mém psu
Caborovi van Labayo a feně Gale Mia Sixty Six umístěných u paní Hany Petrové(zapsaných na CHS
Sixty Six), rozhodla jsem se štěňata ihned po návratu do ČR navštívit.
Štěňata, která mi byla 11.3 předvedena byla v zoufalém výživném i hygienickém stavu, mimořádně!!!
žíznivá a hladová, zapáchala průjmem, s matnou srstí. V povaze dosud velmi kontaktní a veselá.

Varlata v pořádku. Ve vrhu se nachází pejsek minimálního vzrůstu, již kontrolorem zmíněný a fenka s
jedním uchem nízko nasazeným, nepohyblivým - při KV ještě nezaznamenána.
Štěňatům je 2,5 měsíce a jsou dosud nezadána(prodán pouze 1 pejsek z vrhu). Vhledem k tomu, že
ve společné domácnosti je další nakrytá fena + 4 dospělí psi, vyslovuji obavu o další osud nově
narozených štěňat a štěňat současných.
Takový vrh, jaký mi byl předveden je ostudou majitele feny, chovatele i klubu. Vzhledem k tomu, že to
jsou štěňata po mém psovi, cítím se za ně částečnou zodpovědnost a s podmínkami odchovu
naprosto nesouhlasím.
Beata Štýbrová
Chovatelská skupina navrhla řešit stíţnost opakovanou kontrolou vrhu za účasti veterináře +
moţnost účasti chovatelky a stěţovatelky. Po špatných zkušenostech s předchozími opakovanými
kontrolami se chovatelská skupina shodla na prospěšnosti státního veterinárního lékaře při této
kontrole.
I přes proklamovanou spolupráci pak došlo k prostojům ze strany chovatelky i drţitelky štěňat.
Kontrola se uskutečnila nakonec dne 03.04.2006 za účasti Blanky Poláčkové za klub KCHBO a
MVDr.Vladimír Uhlíř za Státní veterinární správu. Kontrola nezjistila týrání zvířat dle zákona. Oproti
běţné chovatelské praxi však byla štěňata (14 týdnů stará) pouze 1x očkována a 3x odčervena
(poslední odčervení 28.2.2006, přičemţ ani jednou nebyl pouţit prostředek proti plochým červům).
Kontrola vydala doporučení ohledně krmení, odčervení a ustájení štěňat - viz přiloţený protokol » zde
4) Žádost o zařazení importované březí feny do chovu
Dne 20.03.2006 zaţádala chovatelka Jitka Pospíchalová o zařazení březí importované feny do chovu.
Jedná se o fenu malinois BONA Orechová cesta, nar. 21.08.2000. Fena je ze Slovenska, je tam
Chovná, RTG DKK 0/0, z výstav Velmi dobrá a Velmi nadějná. Má kompletní chrup a nůţkový skus.
Na Slovensku jiţ odchovala štěňata. Fena byla krytá dne 20. a 22.02.2006 psem Falcon de Alphaville
Bohemia (chovný v našem klubu). Chovatelka ţádá o zařazení na jeden vrh (fena zapůjčená na vrh –
smlouva doloţena).
Chovatelská komise povoluje zařazení do chovu pro tento vrh bez dalších podmínek. V případě, ţe by
fena měla být ponechána v ČR a nadále zde vyuţívána v chovu, je třeba doplnit popisnou přehlídku a
povahový test.

Zapsala: Hana Pisarčíková

