Zápis z kontroly u chovatele Andrea Dlouhá, CHS Nobby Rock ze dne 28.9.2014
V průběhu září se na inzertních serverech začaly objevovat inzeráty paní Havelkové, která nabízela
štěňátka Belgických ovčáků Groenendaelů bez průkazu původu po rodičích s průkazem původu. Na
základě několika indicií jsme měli podezření, že se jedná o štěňátka po chovné feně Groenendaela
Quak Deabei, jejíž majitelkou je paní Andrea Dlouhá, CHS Nobby rock, která je členkou KCHBO.
(Jedním z indicií byl i stejný kontakt, který byl uveden již v minulosti v inzerátech na štěňátka
Tervuerenů bez PP po rodičích s PP).
Proto jsme přemýšleli, jak toto podezření ověřit nebo vyvrátit. Poprosili jsme nezávislou osobu,
která není členem KCHBO o spolupráci, a ta začala s majitelkou nabízených štěňat komunikovat –
telefonicky a emailem. Na základě této komunikace se spíše naše podezření potvrzovalo. Abychom
měli jistotu, tak si naše zájemkyně u chovatelky domluvila schůzku. Tato schůzka proběhla dne
28.9.2014 v 9:50 v Žabovřescích, na adrese kde je registrovaná chovatelská stanice Nobby rock.
Chovatelka se představila jako paní Havelková a naši zájemkyni ukázala 3 štěňátka Groenendaelů,
která se tam nacházela spolu s jejich matkou Groenendaelkou, kterou chovatelka oslovovala Čiki
(„domácí“ jméno feny Quak Deabei, které je Klubu známé). Na místě byla ještě starší fena Tervuerena
(podle chovatelky babička vrhu). Z domu byl slyšet štěkot dalších psů (údajně lovečtí psi její dcery).
V průběhu návštěvy naší zájemkyně se na místo dostavili pověření zástupci Klubu - za chovatelskou
skupinu paní Blanka Poláčková (poradce chovu pro Groenendaely) a za výbor Klubu jeho předseda
pan Dušan Pospíchal. Vzhledem k tomu, že paní Poláčková paní Dlouhou osobně zná, může potvrdit,
že paní „Havelková“ byla paní Andrea Dlouhá, paní Poláčková může potvrdit i totožnost feny. Při
setkání zástupců Klubu s paní Dlouhou proběhla jen krátká komunikace, kde jí bylo sděleno, že na
KCHBO přišlo několik podnětů, aby Klub prověřil inzerovaná štěňátka bez průkazu původu a
podezření, že matkou štěňátek by mohla být její fena a že to byl důvod naší návštěvy. Paní Dlouhá na
dotaz předsedy Klubu potvrdila, že matkou štěňat je přítomná fena Quak Deabei, a že ke krytí došlo
bez jejího vědomí, když fenu hlídala její dcera ve své domácnosti, kam za ní na návštěvu přijela
kamarádka se psem Groenendaelem.
V době naší kontroly však byla štěňátka i s matkou štěňat na adrese paní Dlouhé a štěňátka
nabízela k prodeji paní Dlouhá. Dcera paní Dlouhé nebyla ani u jednání s naší zájemkyní ani u
rozhovoru se zástupci Klubu přítomna. Skutečnost o nechtěném krytí Klubu v tomto případě
neoznámila (fena měla štěňata v 1/2014, toto nechtěné krytí však paní Dlouhá Klubu tehdy nahlásila).
Na základě podkladů, které má Klub k dispozici bude případ projednávat chovatelská skupina a
výbor KCHBO a následně i Členská schůze. Paní Andrea Dlouhá bude o krocích KCHBO informována a
bude jí dána možnost se k věci vyjádřit.

Zápis sepsala dne 28.9.2014 Blanka Poláčková
Správnost potvrdil Dušan Pospíchal

