Zápis z jednání chovatelské skupiny v období 01.09.2016 – 31.12.2016
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
Žádost o mezivarietní krytí
Dne 08.09.2016 požádala chovatelka Šárka Mikolášková o mezivarietní krytí pro fenu tervuerena
Farina Donna z Henrisaru a psa groenendaela Hard Black Ozzy z Kovárny. Pětiletá Farina má HD A,
ED 0/0, PT96, res.CAC a odchovala jeden vrh se psem Carlo Deabei. Téměř čtyřletý Hard Black Ozzy
má HD A, ED 0/0, SA 0, DOV prostý (poslední 9/2016), PT100/A, Selekci ČR a Francie, ZVOP,
CANT, CSAU, TAN, HWT Ts. a IHT1 a je otcem jednoho vrhu v CHS z Kovárny. Pes je prokázaný
heterozygot, tedy ve spojení s Farinou dá jak tervuereny, tak groenendaely.
Vzhledem k výskytu dědičné oční vady u potomka Fariny z prvního vrhu chovatelská komise souhlasí
s mezivarietním krytím pouze za předpokladu, že oba rodiče budou mít ke dni krytí platné (ne starší
jednoho roku) vyšetření na DOV s výsledkem DOV prostý a štěňata budou před zápisem do plemenné
knihy vyšetřena na DOV. Vyšetření musí být provedeno akreditovaným veterinářem ze seznamu
specialistů, který vede Veterinární komora.
Pro: schváleno jednomyslně
Poplatek za výjimku uhrazen dne 22.09.2016
Fena Farina byla vyšetřena na DOV s výsledkem DOV prostý dne 27.10.2016
Kryto 08.11.2016, porod: 11.01.2017, narozeno 1P+2F Groenendael a 2P+3F Tervueren
Žádost o mezivarietní krytí
Dne 19.09.2016 požádala chovatelka Anna Zatloukalová o mezivarietní krytí pro fenu groenendaela
Hattie Black z JBonda a psa tervuerena Lots of Love z Kovárny. Hattie je 3,5 roku, dosud nebyla
krytá, je HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., má čerstvé vyšetření DOV prostý (9/2016), PT98, tituly
Champion SK, Junior Champion SK a CZ, zkoušky DwD1 a ZVOP. Má proveden genetický test na
založení černé barvy na lokusu K s výsledkem Kb/Kb – černý homozygot. Pes Lots of Love je téměř
tříletý, zatím nebyl v chovu použit, má HD B, ED 0/0, čerstvé vyšetření DOV prostý (9/2016) a má
PT100. Pes má nadbytek charbonáže, ale vzhledem ke genetickému založení feny se narodí pouze
groenendaelové.
Pro: Martina Hodková, Zuzana Mrňáková, Hana Pisarčíková
Proti: Iva Baráková, Blanka Poláčková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 29.09.2016
Kryto 14.+15.11.2016, fena nezabřezla

Chybějící vyšetření očí u štěňat AUO
Pokračování případu z minulého zápisu. Chovatelka Jana Kautská zaplatila pokutu, nechala
dodatečně vyšetřit štěňata na DOV (výsledek DOV prostý) a matka vrhu podstoupila genetický test na
CEA/CH v akreditované laboratoři s výsledkem „clear“. Chovatelka se odvolala proti nutnosti vyšetřit i
psa, který by měl být geneticky čistý po rodičích a vzhledem k tomu, že matka vrhu je „clear“ není
možné, aby se po něm narodilo postižené štěně, i kdyby jeho vyšetření dopadlo špatně.
CHK rozhodla dále nepožadovat nové vyšetření otce vhu vzhledem k tomu, že matka vrhu A od
Dračice je vyšetřená v akreditované laboratoři s licencí s výsledkem DNA CEA/CH Normal. Tedy
nemůže dát nemocná štěňata (maximálně přenašeče).
Otec vrhu je Normal po rodičích vyšetřených v neakreditovaných laboratořích nicméně byli testováni
v období předcházejícím datu vydání směrnice o akreditovaných laboratořích. Pro úplné vyloučení by
bylo dobré provést DNA ověření původu psa, nicméně vzhledem k Normal/Normal testu matky vrhu
Britney jsme se rozhodli toto nepožadovat.
Pro: Zuzana Mrňáková, Hana Pisarčíková , Iva Baráková, Blanka Poláčková
Zdržela se: Martina Hodková

Úprava zápisního řádu ČMKU – k připomínkování
Klub obdržel od ČMKU k připomínkování úpravu zápisního řádu a po dohodě s výborem odeslal
připomínku k původně navrženému bodu, ze kterého vyplývalo, že štěně musí být novému nabyvateli
předáno osobně chovatelem a to takovou, že požadoval výjimku pro předání pověřenou osobou
(např.přepravcem v případě letecké přepravy).

Cirkulář FCI
FCI vydalo cirkulář 41/2016 o zákazu použití v chovu, účasti na kynologických akcích a změně
majitele pro tyto psy BO-Malinois, z důvodu podezření z falšování PP:
Fun du Bois de la Limite, LOSH 1004692
Zuart vom Kaftan, FCA 9493
Edden, LOSH 0977755
Errosh, LOSH 0980132
Chaos Degantis Kraujas, LSVK BSM 0063/07
Haras van d’Acren, LOSH 1043819
Gmax du Pays Dogons, LOSH 1030383
Klub informoval své členy prostřednictvím webových stránek a FB klubu, v databázi byli tito psi
označeni jako „Zákaz chovu“. I přes naše dotazování zatím nemáme z FCI či belgického klubu žádné
další informace.

Žádost o prodloužení chovnosti
Chovatelka Beata Štýbrová požádala dne 03.11.2016 o prodloužení chovnosti pro fenu s.r.ut.
Tarkatan Juki, IPO3, CACT, HD A, ED 0/1, SA 0. Juki odchovala dva vrhy se dvěma různými psy a
jednou nezabřezla. Navrhovaný pes Taipan v.Further Moor, HD B1, ED 0/0, SA 0, IPO3. CHK
souhlasí s prodloužením chovnosti – maximální věk pro krytí 9 let, oba rodiče budou mít provedeno
aktuální DOV a feně bude provedeno veterinární vyšetření přibližně měsíc před očekávaným háráním
s dobrozdáním, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik)
Pro: Hana Pisarčíková, Iva Baráková, Zuzana Mrňáková, Blanka Poláčková
Proti uvedenému psu, ale pro prodloužení: Martina Hodková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 04.11.2016

Krytí v rozporu se Zápisním řádem
Dne 19.12.2016 obdržela PCH pro Malinois oznámení krytí mezi Adonis Na-La Dvor (HD B) a Crazy
Chimmera Malanzvers (HD B). Toto krytí odporuje Zápisnímu řádu, konkrétně bodu 3.4
Chovatelka ukončila členství v klubu a dál vrh není administrován přes náš vrh.

Zapsala Hana Pisarčíková

