Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v roce 2008
V průběhu roku 2008 se členky chovatelské skupiny sešly na akcích pořádaných KCHBO a byly
v kontaktu prostřednictvím e-mailu a Skype. Řešily se běžné „provozní“ záležitosti klubu (rady
chovatelům, zájemcům o plemeno, novým členům, personální zajištění klubových akcí, naplňování
databáze, atd.)
V závěru roku byly projednány žádosti o mezivarietní krytí:
O mezivarietní krytí pro rok 2009 požádaly dvě chovatelky, celkem na tři feny, všechny feny jsou
Groenendaelky, z toho dvě prověřené homozygotky. V roce 2008 bylo v závislosti na počtu
odchovaných vrhů Groenendaelů možno povolit tři mezivarietní krytí pro Groenendael x Tervueren.
Žádost č.1)
Paní Ing.Beata Štýbrová požádala dne 27.10.2008 o mezivarietní krytí pro fenu groenendaela
s homozygotním založením pro černou barvu: s. T.s.Ch. Ysel Comme Un Reve Noir – HD A (CZ),
DOV prostý, BAER +/+, PT 91, ZOP, ZPU1, Klubový Champion KCHBO, Champion ČR, Junior
Champion ČR, Selekce ČR a Maďarska. Fena odchovala dosud čtyři vrhy: C – od Dlouhé stezky a L +
O + Q Deabei. Výsledky odchovů jsou chovatelské skupině známy. Požadovaný krycí pes: tervueren
Ch.Domburg In Demand – DKK BVA 6:4 (odpovídá HD A), DOV prostý, Champion UK (Holandsko).
Poplatek za vyjímku byl uhrazen na účet klubu.
Žádost č.2)
Paní Hana Pisarčíková požádala dne 30.11.2008 o mezivarietní krytí pro feny:
a) groenendaelka s homozygotním založením pro černou barvu Ch.Sofia de la Foret de Bizy – HD A
(CZ), DLK 0/0, DOV prostý, PT92, Champion SR, Grand Champion SR, Junior Champion ČR. Fena
odchovala dosud dva vrhy: B + M z Kovárny, výsledky odchovů jsou chovatelské skupině známy.
Požadovaný krycí pes: tervueren p.E. Juvell Or Na v.Moned – HD A, Test Sociaal+, TAN
Champ.Exc.+, CSAU, EG, VEG, Selekce NL (Holandsko). Vzhledem k prodělané nemoci psa byli
uvedeni i dva náhradníci: p.E. Amigo Ingoz de la Tyvell – HD A, Test NL „Met Lof“, UV, V2 na spec.
Belgie, selekce NL (Holandsko) a Farouck di Scottatura – HD A, Test Sociaal+, CAC na klub.v.Belgie
b) groenendaelka s.Ch.Eclaire Black z Kovárny – HD A (CZ), DLK 0/0, páteř OK, DOV prostý, PT80,
ZOP, CSAU, TAN, Champion SR + PL, Klubový Champion KCHBO, Junior Champion ČR, Selekce
ČR. Fena dosud nebyla krytá. Požadovaný krycí pes: tervueren V´Izmir du Puy d´Aura - HD A,
CSAU, TAN Ch.Exc+, TATD Exc., Br.Obedience, Br.Pistage, Br.Mondioring, RCI (IPO), CACIB, BOB
(Francie).
Poplatek za vyjímky byl uhrazen hotově.
Ve všech případech se jedná o kvalitní jedince s výborným zdravím, obě starší feny mají již úspěšné
potomstvo a vybraní psi budou přínosem nové krve pro chov Groenendaelů v ČR, ve všech případech
se jedná o zahraniční krytí.
Chovatelská komise s navrženými spojeními souhlasí, paní Pisarčíková se zdržela v případě žádosti
č. 2 hlasování.
Zapsala: Hana Pisarčíková

