Zápis z jednání chovatelské skupiny v období 01.01.2016 – 31.03.2016
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
Prodloužení chovnosti
Chovatelka Jitka Pospíchalová požádala dne 07.01.2016 o prodloužení chovnosti pro svojí fenu
malinoise Chilli de Alphaville Bohemia (nar. 14.01.2008, HD A, ED 0/0, SA 0, PT99/A). Na základě
žádosti CHK doložila dne 05.02.2016 bližší informace o jejím potomstvu, sourozencích a
navrhovaných psech. Fena odchovala k dnešnímu datu 4 vrhy po 4 různých psech, jeden z nich bez
PP (krytí neuchovněným psem z Francie).
Jako možné krycí psy navrhuje chovatelka psa Malimaniac’s Calimero (HD A, ED 0/0, SA 0, CAC,
r.CACIB, ZM, IPO1) žijícího na Slovensku a Famas Old Blue Family (Ring3) z Francie
Krytí povoleno pouze pro psa Malimaniac’s Calimero (druhý navrhovaný pes nemá zhotovené RTG
DKK a navíc má nestandardní výšku, 4cm mimo toleranci standardu a je na fenu Chilli příbuzný)
Pro: Blanka Poláčková, Hana Pisarčíková, Martina Hodková
Proti: Iva Baráková, Zuzana Mrňáková
Poplatek byl uhrazen na účet klubu dne 25.01.2016
15.02.2016 požádala chovatelka o výměnu navrhovaného krycího psa za psa Heckhtor (HD B, Ring 3,
Belgie). Schváleno.
Chovatelka nakryla dne 19.+21.02.2016, fena nezabřezla.
Prodloužení chovnosti
Chovatelka Žaneta Blandová požádala dne 15.02.2016 o prodloužení chovnosti pro svojí fenu
malinoise Précis de Alphaville Bohemia (nar., HD A, ED 0/0)
Navržený pes Kaiko vom Haus Drachen.
CHK nesouhlasí s použitím psa Kaiko v.Haus Drachen, vyzval chovatelku k výběru jiného psa.
Poplatek byl uhrazen na účet klubu dne 15.02.2016
Nechtěné krytí
Chovatelka Renata Tvrdá nahlásila nechtěné krytí své feny Ischa Dog Arabat a psa Sorbo Randy Dog
– viz předchozí zápis z r.2015.
Další dění ohledně tohoto vrhu viz dokument: Kontrola chovu Renaty Tvrdé, CHS Randy Dog.
Poté, co chovatelka obdržela dopis ohledně zahájení kárného řízení a ohledně nařízení DNA ověření
původu pro oba vrhy, opět upravila tvrzení ohledně toho, kdo jsou rodiče vrhu Tervuerenů (již třetí
verze). Nyní udává, že rodiči jsou Sorbo Randy Dog a Madelain Dog Arabat a že pes Jeremias Nobby
Rock, kterého udala jako jednoho z otců není otcem tohoto vrhu. Dále po obdržení výše uvedeného
dopisu chovatelka požádala dne 16.03.2016 o legalizaci vrhu a vystavení PP, kde zároveň ovšem
udává, že majitelem feny Madelain Dog Arabat není ona, ale její syn.
CHK se společně s výborem usnesla, že není kompetentní rozhodovat o vydání PP, pokud byl
porušen Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., paragraf 7a, odst.2,
k němuž se váže Vyhláška 21/2013 Sb. ze dne 23.01.2013 o stanovení podmínek při chovu psů a
koček, paragraf 1, bod a). Jelikož klub není tvůrce těchto zákonných norem, necítí se ani kompetentní
z nich povolovat výjimky. V tomto smyslu byla paní Tvrdá vyrozuměna.
Poplatek byl zaslán složenkou typu „C“ k hlavní poradkyni chovu dne 30.03.2016
Pozn.: případ dále pokračuje

Zapůjčení feny ze Slovenska
Chovatelka Karolína Vodná žádá o možnost odchovu vrhu na zapůjčené feně malinois ze Slovenska,
Joana ter Masdjano. Fena je import z Belgie, má HD A, ED 0/0, je Chovná na Slovensku (protokol
z bonitace přiložen, bez vylučujících vad, plnochrupá, nůžkový skus), na výstavě v PL V1, CWC, Zw.,
BOB. Paní Vodná je členkou KCHBO, z.s. a s majitelem feny, panem Ivanem Hojsákem z Košic, má
sepsanou smlouvu o zapůjčení v roce 2016, podpisy ověřeny. Podle dostupných informací měla fena
na Slovensku dva vrhy v letech 2012 a 2013, v druhém vrhu se vyštěpili i Tervuereni.
Navrhovaný krycí pes Escobar Red Vixen.
Schváleno jednomyslně.
Poplatek byl uhrazen na účet klubu dne 24.03.2016. Fena byla krytá 01.04.2016
Zapsala: Hana Pisarčíková

