Zápis z jednání chovatelské skupiny v období 01.04.2016 – 30.08.2016
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:

Kauza paní Tvrdé a štěňat bez PP
Stále pokračuje ve smyslu, že se kupci štěňat domáhají rodokmenů na vrh tervuerenů, kde již před
minimálním věkem daným zákonem pro odběr štěňat byla chovatelka vyrozuměna, že rodokmeny
neobdrží. Řešeno spolu s výborem, viz zápisy z výborových schůzí.

Žádost o mezivarietní krytí
Dne 22.05.2016 požádala chovatelka Hana Pisarčíková o mezivarietní krytí pro fenu groenendaela
Wania Black z Kovárny a psa tervuerena Giro z Kovárny. Sedmiletá fena Wania je s nejvyšší
pravděpodobností černá homozygotka, tj.dá jen černé potomstvo. Má HD A, ED 0/0, PT97 bodů a
odchovala jeden vrh v CHS Arys. Je dcerou pracovního šampiona v ringu s.r.ut. Ch.Tr. Rex du Champ
Boulet z Francie a feny, která měla výborné výsledky na výstavách i ve výcviku. Téměř čtyřletý pes
Giro má HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PT97/A/O1P,1P a zkoušky BH, IPO1 a IPO2, pochází z čistě
pracovního spojení, po německém otci s výraznou závodní kariérou (IPO3, CACIT, CACT, účastník
mistrovství...). Od spojení si chovatelka slibuje vrh groenendaelů s pracovní krví pro sportovní výcvik.
Pro: Iva Baráková, Blanka Poláčková, Zuzana Mrňáková, Martina Hodková
Zdržela se: Hana Pisarčíková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 22.05.2016 do poklady PCH BOT.

Žádost o vystavení PP pro štěňata z neplánovaného spojení
Dne 24.05.2016 požádala chovatelka paní Veličková o vystavení rodokmenů pro štěňata malinoise
z neplánovaného krytí mezi fenou Bakike Bibi Prota Moravia Massai Mara a psem Awash Lower
Moravia Massai Mara. Krytí si není vědoma, zjistila je ultrazvukovým vyšetřením dne 23.05.2016.
Jedinci jsou spolu drženi v jedné domácnosti, nejpravděpodobnějším otcem se jeví Awash. Fena
porodila dne 28.05.2016 celkem 2 pejsky a 1 fenku. Pes Awash Lower je chovný, InterChampion, se
zkouškami IPO3, UPr1 a FPr1, PT100/A, HD A, ED 0/0, SA 0. Fena Bakike zatím není chovná, má
provedené rentgeny s výsledky HD A, ED 0/0, ocenění CAJC, BOS. Je sporné, zda v době
předpokládaného krytí neměla ještě minimální zákonný věk pro chov (rodila 8,5 týdne po dosažení
minimálního věku, při prvním krytí a málopočetném vrhu se většinou březost pohybuje kolem 9 týdnů).
Jako velkou překážku vidí CHK i fakt, že Awash a Bakike jsou polosourozenci (po stejné matce).
Z tohoto důvodu se CHK rozhodla žádost nepodpořit
Schváleno jednohlasně.

Žádost o prodloužení chovnosti
Dne 02.07.2016 požádala chovatelka paní Michaela Knížová o prodloužení chovnosti své feny Brona
od Policie ČR, nar. 20.04.2008, PT99/A. Fena odchovala 4 vrhy, celkem 31 potomků (po psech Udet
de Alphaville Bohemia 2x, Brest Boccaro a Attu Kobwitler). Většina potomků je využívána
v ozbrojených složkách. Chovatelka navrhuje jako krycí psy: mladého, čerstvě bonitovaného psa ze
zahraničního krytí Erigeron Bohemia Col-Bri, Artusch Malijack, IPO3 nebo jeho bratra psa Městské
policie Archie Malijack, případně psa Ch.Bengal Maribor, IPO2, ZVV1. Vzhledem k příbuzenské
plemenitbě u Artusche, Archieho a Bengala se CHK shoduje na prodloužení chovnosti pro krytí psem
Erigeron Bohemia Col-Bri. Krytí musí být uskutečněno nejpozději v den 9.narozenin feny. Chovatelka
spolu s žádostí dodala potvrzení o dobrém zdravotním stavu feny.
Schváleno jednohlasně.
Poplatek za výjimku uhrazen dne 07.07.2016 na účet klubu
Kryto 12.07.2016

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Marie Vágneknechtová požádala dne 18.07.2016 o mezivarietní krytí mezi fenou
groenendaela s. Se Int.Ch.Alaia Black z Kovárny a psem tervuerena Ch.Elyos du Moulin du Verger.
Téměř šestiletá Alaia je HD A, ED 0/0, SA 0, PL 0/0, OCD neg., ECHKD neg., DOV prostá (6/2012), je
InterChampion CIE a CIB, Grand Champion SK, Champion ČR, ČMKU, SK, PL, Klubový Champion
ČR a SR, Junior Champion ČR a SR, má zkoušky ZVOP, HWT Ts., ZOP, ZPU1, ZZO, ZZO1, BH,
HtM1, MD1, DwD1, F1, MoD1, MD2, DwD2, OB-Z, OB2 a je několikanásobný účastník MR a MS BO
v Obedience. Zatím nebyla krytá. Téměř sedmiletý Elyos je importovaný z Francie, částečně vede

pracovní krev (du Musher), má HD A, ED 0/0, DOV prostý (7/2013), je Junior Champion a Champion
SK, se zkouškami ZOP a v chovu byl použit celkem 10x (4x v Polsku, 1x na Slovensku, 5 vrhů u
českých chovatelů v letech 2011 až 2014), v chovu předává především výbornou pracovní povahu.
Pro: Blanka Poláčková, Zuzana Mrňáková, Martina Hodková
Zdržela se: Hana Pisarčíková, Iva Baráková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 11.07.2016 na účet klubu
Fena byla krytá dne 06.+07.08.2016, u feny doplněno aktuální vyšetření DOV. Fena vstřebala
zárodky.

Žádost o výjimku – prodloužení platnosti krycího listu
Dne 29.7.2016 požádala chovatelka Soňa Čechová o prodloužení platnosti KL č. e268/2015-AO pro
fenu Brandy Cofi Capito (CMKU/AUO/1584/13), jehož platnost skončila ke dni 31.12.2015 zároveň s
členstvím chovatelky. Ukončením členství pozbyl tento KL platnosti. Fena Brandy Cofi Capito byla
kryta psem Carson Medvědí tlapa (CMKU/AUO/1203/12/13 ve dnech 24. a 26.7.2016. Dle normativů
KCHBO mělo dojít po obnovení členství k vystavení nového krycího listu a následně ke krytí.
CHK schválila výjimku a krytí povolila. Zároveň nařídila chovateli ověřit paternitu štěňat narozených
z tohoto spojení.
Dle oznámení chovatele mailem ze dne 1.9.2016 fena nezabřezla.
Schváleno jednohlasně.(Zuzana Mrňáková nesouhlasila s nařízením paternity)
Poplatek za výjimku uhrazen 08.08.2016 na účet klubu

Chybějící vyšetření očí u štěňat AUO
Dne 10.8.2016 nahlásila telefonicky chovatelka Jana Kautská HPCh porušení ZŘ KCHBO, bod 8.10.
Štěňata z A vrhu od Dračice narozená dne 8.6.2016 nepodstoupila klinické vyšetření očí v určeném
věku 36 až 55 dní.
Dle rozhodnutí CHK lze PP vystavit po splnění následujících podmínek: 1) Dodatečné DOV všech
štěňat provedené do 31.8.2016. 2) Oba rodiče podstoupí DNA test na CEA/CH v akreditované
laboratoři tj. laboratoři, která je majitelem patentu na tento test či laboratoři, která řádně od majitele
patentu zakoupila licenci. V případě, že genotyp obou rodičů dle DNA testu umožňuje narození
postiženého štěněte v tomto vrhu, bude proveden stejný DNA test i všem štěňatům, u kterých při
klinickém vyšetření uvedeném v bodu 1) - viz. výše, pigmentace sítnice již neumožnila řádné
posouzení výskytu CEA/CH. Test(y) bude/budou proveden(y) v laboratoři splňující stejné podmínky
jako laboratoř ve které budou otestováni rodiče. 3) Chovatelka uhradí na účet KCHBO pokutu ve výši
500 Kč za každé štěně nejpozději do 31.8.2016.
Schváleno jednohlasně.
Pokuta 4000 Kč zaplacena dne 01.09.2016 na účet klubu

Žádost o prodloužení chovnosti
Dne 26.08.2016 požádala chovatelka Jitka Pospíchalová o prodloužení chovnosti pro fenu Jet de
Alphaville Bohemia, pro krytí zahraničním psem Gamle Bry’n Av Staalhjerte. Fena Jet de Alphaville
Bohemia se narodila dne 19.06.2008, má HD A, ED 0/0, SA 0, PT99/A a za svůj život odchovala
celkem pět početných vrhů (vrh U - nar. 26.08.2010, otec Kenzo de Alphaville Bohemia, odchováno
11 štěňat; vrh C – nar.03.04.2012, otec Fidirex v.Joefarm, odchováno 10 štěňat; vrh I – nar.
05.09.2013, otec Demon de Alphaville Bohemia, odchováno 10 štěňat; vrh M – nar. 14.08.2014, otec
Auzzy Ostraryka, odchováno 9 štěňat; vrh S – nar. 06.03.2016, otec Antrax Ostraryka, odchováno 7
štěňat. Přestože se jedná o exteriérově i povahově kvalitní fenu, domnívá se chovatelská skupina, že
pět odchovaných vrhů s celkem 47mi štěňaty je vysoce nad průměrem chovného využití feny a i
vzhledem k faktu, že tři bratři feny žijící v ČR mají přes 350 potomků a další stovky blízkých
příbuzných feny, není třeba chovnost prodlužovat.
Poplatek za výjimku uhrazen 19.08.2016 na účet klubu
Schváleno jednohlasně.
Zapsala: Hana Pisarčíková

