Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.2010-30.06.2010
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
1) Zdravotní program
Návrh směrnice 1/2010 o Zdravotním programu – možnost slev z PP+PT pro psy s dvěmi
nepovinnými zdravotními vyšetřeními a slev z rodokmenu pro štěňata, jejichž rodič(e) mají dvě
nepovinná zdravotní vyšetření.
Je třeba dopracovat směrnici, doplnit parametry vyšetření a předložit členské schůzi.

2) Plán popisných přehlídek a povahových testů na rok 2010
Popisné přehlídky a povahové testy
- 04.04.2010 Petrovice nad Orlicí
- 26.06.2010 Mladá Boleslav (u KLV, pro zahraniční zájemce o selekci, bez nepovinných cviků)
- 12.09.2010 Heroltice u Tišnova (druhý den po KLV)
- 10.10.2010 Pňov
V Petrovicích a Pňově možnost bonitovat také AO

3) výskyt dalšího jedince BO postiženého částečnou hluchotou
V lednu informovala chovatelka poradce chovu o dalším jedinci postiženém částečnou hluchotou.
Bohužel k tématu hluchoty u BO se nedá prakticky nic zjistit, ani veterináři-specialisté nemají velké
vědomosti o možnosti, že by naše plemeno mohlo trpět částečnou hluchotou (normálně se jedná o
problém plemen s bílou barvou srsti).
CHK se dohodla na osvětě:
a) článek do časopisu
b) založit specializovaný web v několika jazykových verzích s úmyslem získat co nejvíce
informací jak o nemocných, tak o prokazatelně zdravých (=vyšetřených) jedincích

4) Mezivarietní krytí
Na základě zkušeností s fungováním systému žádostí o mezivarietní krytí se chovatelská skupina
dohodla na změně pravidel a to následovně:
- zůstává období žádosti do 30.11.kalendářního roku na následující rok
- pokud nebyly naplněny limity žádostí, je možné (např.u nově uchovněných psů a fen) zažádat
i v průběhu roku. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti jako v prvním případě.

5) Chovnost feny Bomba ze Six-Bau
Fena byla předvedena na PP a PT letos 4.4.2010 v Petrovicích a při kontrole chrupu shledána
chybějící M1 vlevo nahoře. Majitelka provedla RTG čelisti dne 15.4.2010 u MVDr.Lubomíra Vojtka v
Ústí nad Labem a pan doktor napsal zprávu, že fena zub měla (opis zprávy níže). PCH pro Malinois
konzultovala RTG ještě u MVDr.Petra Krobota, Liberec 15, který zkonstatoval totéž.
Feně byla zapsána chovnost k 15.6.2010.
Opis lékařské zprávy:
majitel: Petra Adamcová
adresa: Palachova 25, 400 01 Ústí nad Labem
pacient: pes, bel.ovč.-malinois, Bomba, nar.28.3.2006
Veterinární zpráva
Dne 15/4 2010 jsem provedl klinické vyšetření výše uvedeného psa,
předvedeného z důvodu chybějící levé horní první stoličky. V místě dásně je
jizva po vypadnutém zubu, obě interdentální plochy na P4 a M2 vykazují jen
malé stopy zubního povlaku. Dále jsem provedl RTG vyšetření, na snímku je
viditelná rentgenkontrastní jizva v místě alveolu M1.
Z těchto výsledků vyvozuji, že došlo k vypadnutí levého horního M1.
Datum: 19.4.2010
MVDr.Lubomír Vojtek, Drážďanská 25, 400 07 Ústí nad Labem, provoz Všebořice
IČ: 40224961
DIČ: CZ5602220074
Tel: 475511467

6) Nestandardně zbarvená štěňata ve vrhu C Bohemia Atevy
Na kontrole vrhu (i na videích na webových stránkách majitele CHS), viz přiložené fotografie, byla
kontrolem vrhu paní Šárkou Velčovskou shledána dvě štěňata - psi Carlos a Connor - jinak zbarvená,
než požaduje a povoluje standard BO. Oba psi vykazují barvu tmavěhnědou (až černou) se znaky na
uších a na nohách. Obě uvedená štěňata odpovídají typu pracovního Malinoise.
Po dohodě s Plemennou knihou bude oběma psům zapsána skutečná barva, ne tedy fauve, a budou
označena v PP jako nestandardní. Majitelé mohou psy v dospělém věku předvést na Popisné
přehlídce klubu KCHBO, kde jim bude opětovně zhodnocena barva srsti. Pokud bude barva srsti psů
odpovídat standardu BO, v PP Plemenná kniha provede změnu a přepsání barvy.

Zapsala: Hana Pisarčíková

