Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.-31.12.2015
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Hana Pisarčíková požádala dne 20.01.2015 o mezivarietní krytí mezi 6-ti letou fenou
tervuerena s.r. s. T.s. Int.Ch. Unai Unique z Kovárny (násobný Champion a Vítěz speciálních výstav,
Klubový vítěz, atd, ZZO, ZOP, ZVOP, HWT Ts., IHT2, TAN, PT90/A/O2N,2N, HD A, ED 0/0, SA 0,
DOV opakovaně prostý, poslední v 10/2014) a psem groenendaela T.s. L’Evangelist de la Terre
Sauvage (Klubový vítěz, Vítěz spec.výstavy, BOB, BIS Junior, HWT Ts., HD A, ED 0/0).
Pro: Blanka Poláčková, Martina Hodková, Simona Hurábová
Zdržela se: Hana Pisarčíková
Poplatek byl uhrazen na účet klubu dne 12.02.2015
Krytí proběhlo 14.+15.02.2015, narozeno 3P+4F groenendael dne 17.04.2015

Neplánované překrytí
Chovatelka paní Babulová oznámila dne 16.02.2015 HPCH paní Pisarčíkové nechtěné překrytí své
feny. Následně po dohodě odeslala 18.02.2015 oficiální žádost na CHK a výbor o projednání. Její
fena malinoise Celebre Olbramovický kvítek byla plánovaně krytá dne 06.+08.02.2015 se psem
Quirinus de Alphaville Bohemia. Při prvním krytí byla hladina progesteronu v krvi 9,8 ng/ml. Následně
byla nešťastnou náhodou dne 13.02.2015 překryta psem majitelky, dosud neuchovněným Chris
z Lounského chovu (HD A, ED 0/0), a to 17.den hárání při předpokládané hladině progesteronu 30
ng/ml.
CHK a výbor KCHBO se shoduje na nařízení provést testy DNA u štěňátek a následně bude
postupováno podle toho, jak testy dopadnou. Pokud budou některá (všechna) štěňata po psu Chris
z Lounského chovu, bude chovatelce umožněno získání PP za obdobných podmínek jako ve
srovnatelných případech, které v minulosti KCHBO řešil (douchovnění psa, pokuta).
Dne 08.04.2015 se narodilo 6P+2F. DNA ověření původu bylo provedeno dne 28.05.2015 laboratoří
Genomia a potvrdilo u všech štěňátek otcovství Quirinuse de Alphaville Bohemia. Vrh byl zapsán do
PK bez výhrad.

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Alena Köhlerová požádala dne 17.02.2015 o mezivarietní krytí mezi pětiletou fenou fenou
tervuerena s.Int.Ch.Yassi Venus z Kovárny (Int.Ch., Champion CZ/SK, Agility 2, ZVOP, HWT Ts.,
IHT2, PT95/A, HD A, ED 0/0, SA 0, PL 0/0, OCD neg., DOV opakovaně prostý) a psem groenendaela
Ch.Noble Black Archi z Kovárny (Champion SK/PL, Junior Champion, ZZO, ZOP, OB-Z, ZVOP,
PT91/A/O2P,2P, HD A, ED 0/0, SA 0, DOV opakovaně prostý, posl.10/2014).
Pro: Hana Pisarčíková, Zuzana Mrňáková, Iva Baráková, Blanka Poláčková
Zdržela se: Martina Hodková
Poplatek byl uhrazen na účet klubu dne 18.02.2015
Krytí proběhlo dne 02.07.2015, narozeno 1P+2F tervueren a 1P+1F groenendael dne 02.09.2015.

Neplánované krytí
Chovatel Miroslav Sklenář oznámil dne 22.02.2015 neplánované krytí mezi psem malinoise Merlin
Vitris Bohemia a fenou Musa Vitris Bohemia. Oba jsou dosud neuchovnění. Fena měla skryté hárání,
žádné projevy sexuálního chování, byla ustájená s výše uvedeným psem, proto chovatel předpokládá,
že on je otec vrhu. Fena porodila dne 18.02.2015 štěňata, 3 psy a 3 feny, jedna fenka uhynula.
Chovatel se ptá na možnost legalizace vrhu, je si vědom, že udělal chybu, ale nechce produkovat
štěňata bez PP.
Pro nevystavení PP: Zuzana Mrňáková, Martina Hodková, Blanka Poláčková, Iva Baráková, Hana
Pisarčíková. Důvod: jedná se o sourozence, navíc ani jeden není uchovněn ani rentgenován.

Nahlášení možného krytí
Chovatelka Helena Čiperová nahlásila dne 19.03.2015 možné krytí její feny tervuerena Enjoy Energy
z Kovárny se psem Jeremias Nobby Rock. Chovatelka zřejmě omylem špatně zavřela dveře a při
návratu domů našla oba psy pohromadě. Fena hárala 17.den. Neví, zda došlo k nakrytí.
Dál neřešeno, fena nebyla březí.

Žádost o výjimku
Chovatelka Pavlína Gremlicová požádala dne 9.4.2015 o výjimku při importu březí feny. Jedná se o
fenu malinoise Lolly van de Zilveren Loop – č. z. LOSH 1106984, HD A, DNA ověřený původ,
importovanou dne 27.3.2015, nakrytou dne 11.2.2014 se psem Dackx Perle de Tourbiére, HD A
Chovatelce se umožňuje odchovat vrh prostřednictvím KCHBO za podmínek, že fena bude fyzicky
zkontrolována klubovou kontrolorkou paní Velčovskou a shledána bez diskvalifikujících vad. Následně
bude fena douchovněna na nejbližší popisné přehlídce a povahovém testu.
Pro: Pisarčíková, Poláčková, Baráková, Mrňáková
Zdržela se: Martina Hodková
Poplatek za výjimku uhrazen 9.4.2015
Po feně se dne 10.04.2015 narodil vrh o 4P+4F.
Fena byla douchovněna dne 12.09.2015 na akci v Přerově (Chovná fena, 58/65 cm, PT92/A)

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Eva Rosová zažádala dne 11.4.2015 o mezivarietní krytí mezi dvouletou fenou tervuerena
Ch.Bao Crazitta (Champion, Klub.Champion, ZZO, ZVOP, PT82, HD A, ED 0/0, DOV prostý 4/2015) a
psem groenendaela Dolce Vita de la Fureur du Crépuscule (BOB, CACIB, CAC, HD A, ED 0/0, DOV
prostý z 7/2011), žijícího ve Finsku
Pro: Pisarčíková, Mrňáková, Poláčková, Baráková
Zdržela se: Martina Hodková
Poplatek za výjimku uhrazen 13.4.2015
Fena byla krytá 13.+14.10.2015, nezabřezla

Neplánované krytí
Chovatelka Lenka Dohnalová oznámila dne 16.04.2015 neplánované krytí mezi fenou tervuerena
Baika Deabei (Chovná fena, PT74, HD A, ED 0/0, Výborná) a psem Mescalero Dog Arabat (Chovný
pes, PT100, HD A, ED 0/0, DOV prostý 6/2011, Junior Champion, CACIB, ZZO, ZOP, BH). Krytí
nebyla přítomná, že je fena březí si všimla až cca 2 týdny před porodem. Fena porodila dne 15.4.2015
2 pejsky a 4 fenky. Oba rodiče jsou řádně uchovnění, jejich plánovanému spojení by nic nebránilo.
Chovatelská skupina souhlasí s vystavením PP pro štěňata za předpokladu že:
- bude vystaven dodatečně krycí list
- bude zaplacena výjimka
- všem štěňatům bude ověřen původ pomocí DNA a bude souhlasit s uváděnými rodiči
Pro: Pisarčíková, Poláčková, Baráková, Mrňáková, Hodková
Poplatek za výjimku uhrazen 23.4.2015
Chovatelka splnila všechny podmínky, štěňatům byly vystaveny řádné PP.

Žádost o prodloužení chovnosti
Chovatelka Kamila Filipová požádala dne 22.4.2015 o prodloužení chovnosti čerstvě osmileté feny
malinoise Lexa z Labského přívozu (BH, VPG A, IPO3, FPr3, SPr3, ZVV2, ZPS1, HD A,
PT98/A/O1P). Fena dosud odchovala tři vrhy (v letech 2012+2013+2014) po třech různých psech.
Navrhovaný krycí pes: s. T.s.Int.Ch.Belphehor (Int.Champion, násobný Champion, IPO-V, IPO2, ZZO,
ZM, ZVV1, ZPO1, ZPS1, BH, VPG A, FPr2, SPr3, ZOP, ZPU2, PT97/A/O1P,1P, HD A, DOV prostý
6/2011)
Pro: Pisarčíková, Mrňáková, Baráková, Poláčková
Zdržela se: Hodková
Platba 28.4.2015 hotově poradci chovu pro BOM.
Fena byla krytá dne 28.04.2015, narozeno 1P+6F dne 29.06.2015

Porušení Zápisního řádu klubu i ČMKU
PCh pro AO obdržela Krycí list č. e234/2015-AO oznamující krytí mezi psem Champion Svěží vítr
(CMKU/AUO/841/10/12) a fenou Bianca Labakan Slovakia (CMKU/AUO/2261/-14/12) ke kterému
došlo ve dnech 16. a 17.4.2015, kdy byla fena mimo jiné i uměle inseminována. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o první krytí této feny došlo k porušení následujících řádů:
- Zápisního řádu KCHBO, bod 7.12.;
- Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie, článek VII, bod 12;
- Řádu ochrany zvířat při chovu psů, článek 8 bod f)
Krycí list byl zaslán se zpožděním 11 dnů a zatím nebylo doloženo vyšetření DOV otce vrhu v souladu
s bodem 6.2. Zápisního řádu KCHBO.

CHK rozhodla o vyslovení zákazu dalšího krytí feny Bianca Labakan Slovakia č. záp.
CMKU/AUO/2261/-14/12, a to s okamžitou platností až do 31.1.2016. Krycí list pro tuto fenu bude
možné vystavit až po datu 1.2.2016.
Pokračování: chovatelka nedoložila vyš.DOV otce s tím, ať si to klub zjistí sám. Podle zjištění PCH,
která komunikovala s majitelkou krycího psa, nemá tento pes platné vyšetření DOV. Za krytí psem bez
platného vyšetření DOV se uděluje pokuta 1.000 Kč
Pro: Hodková, Pisarčíková, Poláčková, Mrňáková, Baráková
K 31.12.2015 klub neeviduje úhradu pokuty.

Prohřešky proti Zápisnímu řádu
V průběhu července 2015 a koncem července 2015 (další prohřešky) řešila CHK prohřešky dvou
členů klubu proti Zápisnímu řádu. V srpnu odeslala CHK návrh řešení revizní komisi klubu s prosbou o
vyjádření, dosud bez odezvy. Následně konzultováno s výborem KCHBO. Doporučené dopisy oběma
chovatelům odeslány 13.10.2015, od Moniky Markové se dopis vrátil jako nevyzvednutý, odeslán
následně znovu.
1) Ing.Erik Svoboda
a) vrh G – Esadera, narozen 26.12.2014.
Agendu k vrhu přebrala současná PCH od minulé PCH v únoru 2015. Materiály k vrhu byly zaslány
neúplné, bez přihlášky k zápisu a to až dne 18.5.2015, tj. ve věku téměř 5-ti měsíců, cca 21 týdnů
(správně má být do 12.týdne věku). Přihláška k zápisu byla zaslána až po urgencích, nevyplněná, dne
29.05.2015. Jedná se o hrubé porušení ZŘ KCHBO bod 8.6 a Vnitřní směrnice klubu č.1/2008. Jedná
se dále i o porušení Zápisního řádu ČMKU článek X, bod 3 a 5 a štěňata s takto pozdě došlou
dokumentací se běžně do plemenné knihy nezapisují bez speciálního souhlasu klubu, případně rady
plemenných knih. Vzhledem k tomu udělena pokuta 2.000 Kč.
b) vrh H – Esadera, narozen 05.04.2015
Nakryto dne 03.02.2015, krytí oznámeno 19.02.2015, tj.16 dní po nakrytí (správně má být do týdne),
jedná se o porušení ZŘ KCHBO bod 6.8, kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Vrh narozen
05.04.2015, oznámeno až 18.05.2015, tedy 43 dní po narození (správně má být do pěti dnů!), jedná
se o porušení ZŘ KCHBO bod 8.2, kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Žádost o zápisová čísla
poslána 19.05.2015, tj. ve věku 44 dní (správně má být žádáno do 28 dní), jedná se o porušení
Směrnice ČMKU pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 6 a Vnitřní směrnice klubu č.1/2008,
kárný poplatek stanoven na 300 Kč.
c) vrh CH – Esadera, narozen 04.08.2015
Nakryto dne 04.+05.06.2015, krytí oznámeno dne 19.06.2015, tedy 14 dní po nakrytí (správně má být
do týdne), jedná se o porušení ZŘ KCHBO bod 6.8, kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Vrh narozen
04.08.2015, narození oznámeno dne 21.08.2015, tedy 17 dní po narození (správně má být do pěti
dnů), jedná se o porušení ZŘ KCHBO bod 8.2, kárný poplatek stanoven na 300 Kč.
Protože je CHK i výboru jasné, že každý může občas na něco zapomenout, jsou každému chovateli
v daném kalendářním roce dvě menší porušení termínů pro zaslání dokumentace odpuštěny. Tak je
tomu i v případě Ing.Svobody. Celkové vyčíslení kárných poplatků je tedy 1x 2.000 + 3x 300 Kč =
2.900 Kč.
Dále CHK projednávala porušení Zápisního řádu bodu 8.4, který hovoří o počtu vrhů u feny. CHK
konstatuje porušení tohoto bodu u feny Brixis v.Fuchsiengarten.
krytí 26.+27.6.2012, porod 27.8.2012 (vrh A – 6 štěňat) – krytí v souladu se ZŘ
krytí 21.2.2013, porod 23.4.2013 (vrh B – 2 štěňata) – krytí v souladu se ZŘ
krytí 9.+10.3.2014, fena nezabřezla – krytí v souladu se ZŘ
krytí 27.10.2014, porod 26.12.2014 (vrh G – 9 štěňat) – krytí v souladu se ZŘ
krytí 4.+5.6.2015, porod 4.8.2015 (vrh CH – 5 štěňat) – krytí po 7 měsících a 8 dnech, nebyla
dodržena povinná pauza minimálních 10 měsíců mezi jednotlivými krytími feny.
Na základě tohoto porušení nařizuje CHK pozastavení chovu na uvedené feně do 28.02.2017,
tj.pauza, kterou fena navzdory znění ZŘ neobdržela mezi vrhem G a CH bude připočtena k povinné
pauze nyní po vrhu CH. Toto rozhodnutí nijak neovlivní vystavení průkazů původu na vrh CH.
Chovatel byl poučen, že se může odvolat k RK nebo členské schůzi klubu.
K 31.12.2015 klub neeviduje úhradu pokuty.

2) Monika Marková
a) vrh Q – Extra Temperament, nar. 01.04.2015
Nakryto 29.01.2015, krytí oznámeno 03.03.2015, tedy 33 dní po nakrytí (správně má být do týdne),
jedná se o porušení ZŘ KCHBO bod 6.8, kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Žádost o zápisová čísla
poslána 19.05.2015, tj. ve věku 47 dní (správně má být žádáno do 28 dní), jedná se o porušení
Směrnice ČMKU pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 6 a Vnitřní směrnice klubu č.1/2008,
kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Štěňata očipována dne 17.05.2015, tedy ještě před vydáním
zápisových čísel, jedná se o porušení Směrnice ČMKU pro vydávání tetovacích a zápisových čísel
bod 6 a Vnitřní směrnice klubu č.1/2008, kárný poplatek stanoven na 500 Kč. Matka vrhu Axiss Extra
Temperament neměla provedený DNA profil, nesplnila podmínky použití v chovu dle ZŘ KCHBO.
Kárný poplatek byl stanoven na 300 Kč za každé zapsané štěně, tedy celkem 1.200 Kč.
b) vrh R – Extra Temperament, nar. 02.04.2015
Nakryto 01.+03.02.2015, krytí oznámeno 11.03.2015, tedy 36 dní po nakrytí (správně má být do
týdne), jedná se o porušení ZŘ KCHBO bod 6.8, kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Vrh narozen
02.04.2015, oznámeno 14.04.2015, tedy 12 dní po narození (správně má být do pěti dnů), jedná se o
porušení ZŘ KCHBO bod 8.2, kárný poplatek stanoven na 300 Kč. Žádost o zápisová čísla poslána
26.05.2015, tj. ve věku 54 dní (správně má být žádáno do 28 dní), jedná se o porušení Směrnice
ČMKU pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 6 a Vnitřní směrnice klubu č.1/2008, kárný
poplatek stanoven na 300 Kč. Štěňata očipována dne 20.05.2015, tedy ještě před vydáním
zápisových čísel, jedná se o porušení Směrnice ČMKU pro vydávání tetovacích a zápisových čísel
bod 6 a Vnitřní směrnice klubu č.1/2008, kárný poplatek stanoven na 500 Kč. Matka vrhu Keiko Extra
Temperament neměla provedený DNA profil, nesplnila podmínky použití v chovu dle ZŘ KCHBO.
Kárný poplatek byl stanoven na 300 Kč za každé zapsané štěně, tedy celkem 1.800 Kč.
Protože je CHK i výboru jasné, že každý může občas na něco zapomenout, jsou každému chovateli
v daném kalendářním roce dvě menší porušení termínů pro zaslání dokumentace odpuštěny. Tak je
tomu i v případě paní Markové. Celkové vyčíslení kárných poplatků je tedy 3x 300 Kč + 2x 500 Kč +
1.200 Kč (DNA) + 1.800 Kč (DNA) = 4.900 Kč.
Pokuta zaplacena 03.02.2016

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Hana Pisarčíková požádala dne 13.07.2015 o mezivarietní krytí mezi 4 letou fenou
tervuerena s.r. s. Int.Ch.Divine Venus z Kovárny (Int.Champion, násobný champion, CSAU, TAN,
ZVOP, PT98, HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., DOV opakovaně prostý, posl. 5/2015) se psem
groenendaela s.r. s. Kl.Ch. Hard Black Ozzy z Kovárny (Klub.Champion, Jun.Champion, CSAU, TAN,
CANT, PT100/A, ZVOP, HWT Ts., IHT1, HD A, ED 0/0, SA 0, DOV opakovaně prostý, posl.5/2015).
Pro: Poláčková, Mrňáková, Baráková
Zdržela se: Pisarčíková, Hodková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 30.07.2015
Krytí proběhlo 14.07.2015, narozeno 1P+4F tervueren a 3P+1F groenendael dne 16.09.2015

Odvolání proti posudku z popisné přehlídky
Chovatelská skupina obdržela dne 20.10.2015 odvolání Bc.Petry Bomerové proti rozhodnutí komise
na popisné přehlídce dne 17.10.2015 v Kralupech n. Vlt. týkající se psa Elixir Cofi Capito, č.záp.
CMKU/AUO/2099/14. Chovatelská skupina jednohlasně vyhověla odvolání z důvodu
nejednoznačného znění standardu č. 342. Pes bude chovný od 1.12.2015 (po dosažení věku 18
měsíců)

Neplánované krytí
Chovatelka Renata Tvrdá ohlásila dne 29.12.2015 nechtěné krytí feny tervuerena Ischa Dog Arabat
se psem Sorbo Randy Dog. Fena byla uchovněná, ale momentálně pro věk (téměř 10 let) je vyřazená
z chovu. Pes není dosud rentgenovaný ani uchovněný, ani v době krytí neměl minimální zákonem
požadovaný věk pro krytí.
Zapsala: Hana Pisarčíková

