Zápis z e-mailových jednání chovatelské skupiny za období 13.12.2006 – 30.06.2007
V průběhu této doby byly projednávány tyto podněty:
1) Žádost o krycí listy
Začátkem února 2007 obdržela poradkyně chovu pro Groenendaely žádost sl. Lucie
Kazměrčíkové a p. Aleny Hudákové o vystavení krycích listů pro feny Sidus Arganta Hvězdná laguna
(která již hárala, ovšem tato skutečnost nebyla v žádosti uvedena a ni nebylo žádáno o KL expres) a
Christelle de Sincfal. Ani jedna nebyly členky KCHBO. Chov nečlenům je umožněn jen na základě
smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu jak je uvedeno i v řádech Klubu. Tuto smlouvu v době
zaslání žádosti neměly žadatelky uzavřenou, tedy v té době nebylo možné krycí listy vydat. Vydání
krycích listů je možné až po přijetí podepsaných smluv. Chovatelská skupina projednala situaci
ohledně vystavování krycích listů pro chovatelskou stanici Hvězdná laguna. V zápisu chovatelské
skupiny a výboru schváleném 27.8.2004 byl schválen návrh opatření o pozastavení vydávání KL pro
CHS Hvězdná laguna, následně však v rozhodnutí ze dne 5.11.2004, které chovatelka obdržela již
tento návrh opatření nebyl uveden, je tedy možné aby KCHBO vystavil KL pro CHS Hvězdná laguna samozřejmě pouze na základě smlouvy. Chovatelka byla o této skutečnosti uvědoměna a návrhy
smluv jí byly následně zaslány.
2) Žádost o prodloužení chovnosti
Dne 14.04.2007 požádala chovatelka paní Bernadeta Bačová o prodloužení chovnosti její feny
Malinoise Yrres du Hameau St.Blaise. Yrres je narozená dne 25.01.1999, tj. v současné době je jí
přes osm let. Byla importována z Belgie. Chovná, 53/55 cm, PT 98, RTG DKK 1/1 (ČR), 2x BOB,
CACIB, 2x CWC, CAC. Navržený pes na krytí: Chimay du Hameau St.Blaise, import z Belgie,
Chovný, 61/61 cm, PT98, RTG DKK 0/0 (ČR), CAC, res.CAC, ČKŠ, Nejlepší pes klub.výstavy.
Poplatek za vyjímku byl uhrazen na účet klubu. Vyjímka nebyla schválena z důvodů
problematických reprodukčních schopností feny Yrres a v zájmu jejího zdraví. Fena byla celkem 4x
krytá, poprvé porodila v roce 2003 celkem 5 štěňat (z nich 1 štěně úhyn) po psu Michiko Bohemia
Alké. V roce 2005 porodila 3 štěňata po stejném psu. V roce 2006 porodila 6 mrtvých štěňat císařským
řezem po psu Chimay du Hameau St.Blaise a v roce 2007 se stejným psem nezabřezla. Z celkem 4
krytí tak bylo k zápisu hlášno pouze 7 štěňat, přičemž se stoupajícím věkem feny se reprodukční
schopnosti horšily, včetně porodu císařským řezem.
3) Žádost o prodloužení chovnosti
Dne 18.06.2007 požádala chovatelka paní Renata Tvrdá o prodloužení chovnosti její feny
Tervuerena Bonna Randy-Dog. Bonna je narozená dne 14.11.1999, tj. v současné době je jí 7,5 let.
Je chovná, 59/60 cm, PT 87, RTG DKK 1/0 (ČR), RTG DLK 0/0, CAJC, res.CAC, res.CACIB, Oblastní
vítěz, zkouška ZZO. Navržený pes na krytí: Ch.Mambo du Crépuscule des Loups, OFA Exc., DLK
normal, oči OK 1999, 2004. Jednalo by se o krytí zmraženým spermatem, pes trvale bydlí v USA.
Poplatek za vyjímku byl uhrazen poradkyni chovu pro Tervuereny. Vyjímka nebyla schválena
z důvodů, že fena odchovala k dnešnímu dni již 5 vrhů, celkem 33 štěňat z nichž jsou prokazatelné
informace pouze o zhruba čtvrtině a i výsledky známého potomstva jsou spíše jen průměrné.
Zapsala: Hana Pisarčíková

