Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.07.-23.11.2012
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
1) Stížnost na chovatelku paní Goljanovou
Majitelka psa Agin Nauru, paní Bacrziková si dne 11.09.2012 stěžovala na chovatelku paní
Goljanovou. Paní Goljanové nakryla fenu svým psem, obě se dohodly na poplatku za krytí splatném
k 8.týdnu věku štěňat (tj. k 02.07.2012), což bylo i stvrzeno řádně uzavřenou smlouvou o krytí, jejíž
kopii má klub k dispozici. Paní Goljanová nicméně k datu stížnosti neuhradila z krycího poplatku nic.
CHK doporučuje výboru kontaktovat paní Goljanovou s žádostí o vysvětlení a nápravu.
2) Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 10.09.2012 o mezivarietní krytí pro svojí fenu Groenendaela
Odetta Deabei (HD A, ED 0/0, PT97, CAC, res.CAC) a francouzského psa Tervuerena Samlo de la
Terre Aimée (HD A). Fena Odetta je ověřená homozygotka, ze spojení se narodí pouze černí jedinci.
Pes Samlo pochází z malinoisů, ale má dobře vyvinutou srst, stejně jako fena Odetta.
Jednomyslně schváleno.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu 12.09.2012
3) Žádost o zařazení do chovu importované březí feny
Chovatel Ari Ravel zažádal dne 22.09.2012 o výjimku pro zařazení do chovu importované březí feny.
Požadované doklady dodal 08.10.2012 po porodu feny. Jedná se o fenu malinoise Artemis die von
Ennstal (HD A, Výborná 3, BH), fena byla v roce 2008 dovezena panem Ravelem do ČR, následně
byla ale opět vyvezena do Rakouska, kde byla i rentgenovaná, vystavovaná a předvedená na
povahovém testu s majitelem panem Knausem Walterem. Fena byla dne 07.08.2012 nakrytá psem
Barbar Mi-Ji, poté měla být zapůjčena do CHS pana Ari Ravela.
Chovatel dodal kopie všech dokumentů (rodokmen, RTG DKK, bonitace, výstava, potvrzení o zubech
a skusu, rakouský krycí list, smlouva o prodeji feny panu Ravelovi dne 10.08.2012), výjimka mu byla
schválena. Podmínka doplnit DNA profil u matky. Pro případné další krytí musí být fena předvedena
na uchovnění v ČR.
Poplatek za výjimku nebyl chovatelem uhrazen.
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