Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.-31.12.2013
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:

1) Žádost o prodloužení chovnosti
Chovatelka Eva Jurištová požádala dne 06.01.2013 o prodloužení chovnosti pro svou fenu
Agassie Mi-Ji (CWC, NSwR, CAJC, IPO3, IPO-V, ZVV2, FPr1, ZMT, ZPO1, SchH/VPG3, HD A) se
psem Franco Durnitor (ZVV2, IPO1, FPr3, ZMT, ZPO1, Atest Městské policie, HD B). Chovatelka po
těchto jedincích odchovala dva vrhy narozené 01.06.2009 (2P+6F) a 17.08.2010 (6P+2F) bez
zdravotních problémů (více jak polovina štěňat má vyhodnocené DKK – všichni s 0/0), s výbornou
pracovní povahou a sloužící převážně jako služební psi. Ze dvou vrhů jsou uchovněni zatím 2 psi a 2
feny, nepředpokládá se jejich větší zapojení do chovu, není tedy předpoklad zahlcení republiky
stejnou krví. Spojení je plánováno zejména pro služební využití.
Potvrzení o zdravotním stavu bylo dodáno.
Prodloužení chovnosti maximálně na jeden vrh a do maximálního věku bylo schváleno – pro
Pisarčíková, Mrňáková, Poláčková, zdržela se Hodková.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu (ČSOB) 17.01.2013.
Fena byla nakrytá dne 24.+26.01.2013 a porodila dne 30.03.2013 dvě mrtvé feny.

2) Oznámení nechtěného krytí
Chovatelka Jana Novotná ohlásila dne 17.05.2013 nechtěné krytí mezi fenou Haidy Baila Sen
Vysočiny (neuchovněná) a psem Zephyr Uphen z Kovárny (chovný). Březost feny zjistila až v den
oznámení z ultrazvuku, u krytí nebyla přítomná.
Fena porodila dne 19.06.2013 dva psy a dvě fenky. Štěňata jsou bez PP.

3) Žádost chovatelky Ivy Muchové o výjimku
Chovatelka zažádala dne 30.07.2013 o výjimku ze ZŘ. Fena nakryta dne 20.+22.7.2013 bez
aktuálního DOV – možnost doložení aktuálního DOV u feny Donna Mladá Živa až po krytí z důvodů
nečekaného dřívějšího hárání feny a nutnosti dřívějšího krytí, zkomplikované dobou prázdninových
dovolených.
Výjimka udělena, zároveň vysloven zákaz chovu na této feně do konce roku 2014. KL pro tuto
fenu lze vystavit až od 1.1.2015 – pro Pisarčíková, Hurábová, Poláčková, Hodková.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu (FIO) dne 30.07.2013.

4) Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 21.08.2013 o mezivarietní krytí mezi fenou
tervuerena Putee Deabei (s.r., s., Champion SK, LA3, 2x úč.MS BO Agility, PT92/A, TAN Exc., HD A,
ED 0/0, SA 0, DOV prostý 6/2011) a psem groenendaela Charme-Noir de la Closerie Yenda (s.r.,
InterChampion, TAN Exc., IPO1, Obedience, Pistage). Fena dosud odchovala dva vrhy se psy Samlo
de la Terre Aimée a Hastur de Laqhorna.
Chovatelská komise souhlasí s výjimkou jednomyslně.
Poplatek byl uhrazen dne 21.08.2013 na účet klubu (FIO).
Fena porodila dne 26.12.2013 4 feny Groenendaela.

5) Žádost Markéty Procházkové o zapsání australského ovčáka do Pomocného registru
Majitelka Markéta Procházková požádala o zapsání psa australského ovčáka SHR Rafael
(ASCA registrace) do Pomocného registru ČMKU. Zápis do Pomocného registu byl schválen – pro
Pisarčíková, Hurábová, Poláčková, Hodková.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu (FIO) dne 5.9.2013.
Pes byl posouzen dne 13.10.2013 rozhodčími Eva Hájková a Hana Pisarčíková a na základě
žadosti KCHBO zapsán do Pomocného registru ČMKU dne 13.2.2014

6) Odvolání majitelky Lenky Dušánkové proti hodnocení z popisné přehlídky
Dne 18.9.2013 se odvolala Lenka Dušánková, majitelka psa Black Jack Gitaron proti
hodnocení tohoto psa z PP ve Zbraslavi dne 15.9.2013 jako nechovný z důvodu skusu.
CHK umožní majitelce psa předvést jeho skus na další akci klubu.
Pes byl znovu posouzen (Pisarčíková, Hurábová, Hodková) dne 13.10.2013 v rámci PP
v Kralupech n. Vlt. s výsledkem chovný.

7) Vrh A z Obozu
Chovatel Jiří Oboznenko odchoval vrh po feně Tara z Hückelovy vily, nar. 02.02.2013, jednalo
se o vrh „A“ z Obozu. Zápisová čísla byla přidělena plemennou knihou dne 10.03.2013. Podklady pro
vrh doručil chovatel poradci až 03.09.2013, tj. 4 měsíce po uplynutí maximálního termínu pro dodání
podkladů.
Schválená pokuta pro chovatele ve výši 2.000 Kč.
Pokuta byla splacená dne 04.12.2013 na účet klubu.

8) Odvolání majitelky Markéty Ballé proti hodnocení z popisné přehlídky
Dne 16.10.2013 se odvolala Markéta Ballá, majitelka psa Ever or Never Carcassonne Tolugo
proti hodnocení tohoto psa z PP v Kralupech n. Vlt. dne 13.10.2013 jako nechovný z důvodů: typ a
barva hlavy. Majitelka uvedla, že pes nebyl ještě zcela vyspělý.
Odvolání zamítnuto – pro Pisarčíková, Hurábová, Poláčková, Hodková. Důvody: psa na PP a
PT hlásí majitel na základě svého rozhodnutí, pes splňoval věkovou hranici v souladu s Řádem pro
PP a PT. Komise má právo posouzení odložit mimo jiné i v případě kdy pes není dostatečně vyspělý
což komise neshledala a pes byl řádně posouzen.

9) Směrnice pro přečipování
Na základě několika podnětů od majitelů jedinců u kterých prokazatelně došlo ke ztrátě
funkčnosti čipu, vypracovala CHK Směrnici KCHBO č. 2/2013 s platností od 11.11.2013 o postupu jak
přečipovat takového psa.
Směrnice i příslušné formuláře byly CHK schváleny jednomyslně a jsou zveřejněny na webu
KCHBO.

10) Seznam laboratoří jejichž výsledky genetických testů (DNA) lze uvádět v databázi KCHBO
V průběhu měsíce listopadu vydalo ČMKU seznam laboratoří jejichž výsledky je možné
uvádět do PP.
Seznamem těchto laboratoří se bude řídit i KCHBO a jejich výsledky bude ve své databázi
uvádět, tím se nahrazuje rozhodnutí Chovatelské komise ze dne 24.11.2012 2015 – pro Pisarčíková,
Hurábová, Poláčková, Hodková. Směrnice KCHBO 3/2013 platí od 16.12.2013

11) Zádost o prodloužení chovnosti
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 13.11.2013 o prodloužení chovnosti na fenu
Ketunpolun Atu (s.r., s., InterChampion, ZVV1, LA2, PT98/A, TAN, HD A, ED 0/0, BAER +/+, DOV
prostý 6/2011). Fena je matkou čtyř vrhů. Jako možné psy udala psa Gordon des Souvenirs d’Ottone
(TAN Exc.+, B.Obedience, HD A, CACIB) a jakéhokoliv dalšího psa dle vlastního výběru.
Chovatelská komise souhlasí s prodloužením chovnosti feny maximálně do 9-ti let věku (den
krytí), za předpokladu dodání zdravotního osvědčení dle ZŘ a za předpokladu použití psa Gordon des
Souvenirs d’Ottone. CHK nesouhlasí s použitím jiného psa, který by nebyl s CHK předem projednán.
Poplatek byl uhrazen dne 13.11.2013 na účet klubu (FIO)

12) Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Dana Přikrylová požádala dne 25.11.2013 o mezivarietní krytí mezi fenou
tervuerena Ulkaine Unique z Kovárny (s., Int.Ch., Ch.CZ, IHT1, HWT Ts., ZPU1, ZZO, OBZ, PT96, HD
A, ED 0/0, DOV prostý 6/2011) se psem groenendaela Noble Black Archi z Kovárny (Ch.SK/PL, ZZO,
ZOP, OBZ, ZVOP, PT91/A/O2P,2P, HD A, ED 0/0, SA 0, DOV prostý 2/2010)
Žádost byla jednomyslně schválena.
Poplatek byl uhrazen dne 26.11.2013 na účet klubu (FIO)
Štěňata se narodila 11.2.2014 – 2P+1F Groenendael a 3P+1F Tervueren.

13) Ohlášení nechtěného krytí
Chovatelka Andrea Dlouhá ohlásila dne 30.12.2013 nechtěné krytí mezi fenou groenendaela
Quak Deabei a neuchovněným psem tervuerena Baldwin Nobby Rock.
Z nechtěného krytí se dne 09.01.2014 narodili 4 psi + 3 feny. Štěňata jsou bez PP.

Zapsala: Hana Pisarčíková

