Zápis z jednání chovatelské skupiny v období 01.07.- 31.12.2017
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
Poradce chovu pro Malinois
Poradkyně chovu pro Malinois Zuzana Mrňáková oznámila předsedovi spolku svojí rezignaci
z funkce dne 7.7.2017. Veškerou dokumentaci k vrhům Malinois převzala dočasně hlavní poradkyně
chovu. CHK si je vědoma, že funkce poradce je funkce volená, tedy kooptovaný poradce nemůže mít
plná práva, nicméně vzhledem k rozsahu potřebné administrace u této variety je vyloučené, aby post
zůstal neobsazený do příštích voleb. Z tohoto důvodu se rozhodla CHK s výborem dočasně pověřit
prací poradce (tj.administrací vrhů, doplňování do databází, účastí na akcích klubu) slečnu Kateřinu
Samkovou a slečnu Markétu Dlabovou.
Krytí psem bez platného DOV
Paní Dagmar Stehlíková nakryla psem Withoutlimit’s BJ a nedopatřením si nevšimla, že má
pes již prošlé DOV – starší jednoho roku (vyšetření z data 31.05.2016). Ihned poté, co toto zjistila
poradkyně chovu pro AUO, nechala majitelka psa udělat nové vyšetření DOV, s datem 03.08.2017 a
výsledkem DOV prostý. Majitelka feny i majitelka CHS, na kterou má být vrh zapsán, zažádaly dne
03.08.2017 o výjimku ze Zápisního řádu.
Chovatelská komise se rozhodla postupovat v souladu s obdobnými případy v minulosti a
výjimku povoluje a feně uděluje zákaz krytí do 31.12.2018.
Schváleno jednomyslně.
Poplatek za výjimku uhrazen dne 04.08.2017 na účet Fio
Žádost o výjimku ze ZŘ – potřetí opakované krytí
Chovatel Zdeněk Volný zažádal dne 15.08.2017 o výjimku ze Zápisního řádu. Žádá o možnost
potřetí zopakovat krytí mezi svým psem Goran z Hückelovy vily (HD A, ED 0/0, SA 0, SDCA1+2 N/N,
PT99, Mondioring 3) a fenou Flora z Hückelovy vily (HD A, ED 0/0, SA 0, PT100). Fena Flora k datu
žádosti odchovala již pět vrhů, z toho dva s Goranem. Pes Goran k datu žádosti zplodil v ČR 11 vrhů.
Hlasování (schváleno):
Pro: Blanka Poláčková
Zdrželi se: Iva Baráková, Martina Hodková, Hana Pisarčíková
Poplatek za výjimku uhrazen dne 10.02.2018 na účet Fio
DNA přetestování
Viz zápis z výboru.
Cirkulář FCI 61/2017
FCI vydala dne 10.11.2017 Cirkulář, podle kterého byly zneplatněn rodokmen psu Ringstar FKuno pro nesrovnalosti v původu. V ČR se dne 29.08.2017 narodil vrh po Olli v.h.Dreiland, synovi
Ringstar F-Kuna. Z tohoto důvodu provedla plemenná kniha změnu rodokmenů a z PP vymazala
předky psa Ringstar F-Kuno. Vzhledem k neúplným generacím byla tato štěňata zapsána do
Zvláštního registru.

Krytí psem bez platného DOV
Na základě KL č. e490/2017-AO došlo ve dnech 4. a 6.5.2017 ke krytí feny AO All Darling in
Blue Perla Mahagon, č. záp. CMKU/AUO/634/09/11 psem Diego Šťastný koutek č. záp.
CMKU/AUO/2285/14/16. Jedná se o vrh J chs Perla Mahagon.
Protokol o vyšetření očí matky vrhu obdržela PCh pro AO po urgencích až s druhým krycím
listem oznamujícím narození štěňat dne 6.7.2017. Byl datován 21.3.2017 s podpisem MVDr.Lenské.
Bylo zjištěno a následně písemně potvrzeno MVDr. Lenskou, že tento protokol nikdy nevystavila.
Chovatelka dodala další protokol DOV této feny datovaný 19.8.2017, který byl dle našeho zjištění
v pořádku.

Chovatelská komise KCHBO rozhodla o zahájení disciplinárního řízení s chovatelkou Evou
Hájkovou.
Chovatelka uvedla, že v době vyšetření byla fena v péči známé a dotyčná zajišťovala
vyšetření očí u feny, které jí chovatelka následně proplatila a obdržela protokol DOV (barevný).
V době, kdy kompletovala doklady k přihlášce vrhu, si všimla, že to není originál a známou požádala o
jeho vydání, čehož nebyla schopna. Proto nechala znovu fenu vyšetřit dne 19.8.2017.
Protože došlo k porušení bodu 3.7. a dle Zápisního řádu KCHBO bodu 2.2. je za odchov na
jedinci odpovědný chovatel, bylo v rámci Kárného řízení rozhodnuto o pokutě 800 Kč za každé
zapsané štěně (celkem 9) za pozdě dodané DOV feny. Chovatelka pokutu uhradila dne 6.11.2017.
Následně došlo k předání přihlášky vrhu Plemenné knize ČMKU, aby mohly být pro tento vrh
vystaveny rodokmeny. Dále došlo k proplacení 50 Kč za štěně v rámci Zdravotního programu KCHBO
v souladu s žádostí, kterou chovatelka zaslala.
Dále Chovatelská komise ve spolupráci s předsedou KCHBO rozhodla o předání případu
falšování protokolu DOV k řešení předsednictvu ČMKU, protože se nejednalo jen o chovatele, ale také
o rozhodčí exteriéru.
Předsednictvo ČMKU tento případ projednalo a rozhodnutí jsou zveřejněna v jeho zápisech.
Na základě tohoto případu došlo ke kontrole dalších protokolů DOV a bylo zjištěno a následně i
potvrzeno MVDr. Lenskou, že protokol DOV na fenu AO Citadelle Cofi Capito, č. záp.
CMKU/AUO/1992/14/16 ze dne 4.10.2016 nevystavila. Tento protokol obdržel Klub v souvislosti
s krytím feny na základě KL č. e401/2016-AO ke kterému došlo ve dnech 8. a 10.10.2016 psem
Rock'n C Lil Texas Ranger, č. záp. CMKU/AUO/832/-10/10/15. Toto krytí se uskutečnilo v chs Pearl of
the Moon Šárky Hájkové. Protože fena nezabřezla, rozhodla chovatelská komise většinou hlasů tento
případ neřešit a předat ho také rovnou předsednictvu ČMKU k řešení.

Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Dagmar Prchalová požádala dne 09.11.2017 o mezivarietní krytí mezi fenou
groenendaela Int.Ch.Mucius Fiona (HD A, ED 0/0, OCD neg., PT81, Int.Ch.CIE, Grand Champion,
Champion ČMKU+SK+PL, Klubový Champion, Jun.Champion, CANT, ZVOP, ZZO, CSAU, TAN) a
psem tervuerena s.r. Ch. Hooper Deabei (HD A, ED 0/0, DOV prosté – 4/2016, CSAU, TAN Exc.+,
IPO3, Champion ČR).
Chovatelská komise se jednomyslně rozhodla žádosti nevyhovět z následujících důvodů –
uvedená krev otce je již aktuálně v českém chovu groenendaelů zastoupena (černý vrh po jeho matce
i babičce, s předpokladem další reprodukce) a tato krev vykazuje výraznou krátkověkost. Z tohoto
důvodu nepovažujeme za vhodné použít daného psa pro mezivarietní krytí v tomto věku.
Doporučujeme vyčkat do vyššího věku (např.10+ let) a zhodnotit následně věk dožití mezi jeho
sourozenci a potomky.
Poplatek za výjimku uhrazen dne 10.11.2017 na účet klubu.
Žádost o mezivarietní krytí
Chovatel Miroslav Sklenář zažádál dne 27.11.2017 o mezivarietní krytí mezi fenou tervuerena
Polaris Vitris Bohemia (HD A, ED 0/0, OCD neg., PT 89, Nadějná) a psem groenendaela Ch.Noble
Black Archi z Kovárny (HD A, ED 0/0, SA 0, opakovaně DOV prostý – poslední 9/2016, PT
91/A/O2P,2P, Champion SK+PL, Jun.Champion CZ+SK, ZZO, ZOP, ZVOP, OBZ).
Chovatelská komise se rozhodla žádosti nevyhovět z důvodu, že uvedený pes byl již víckrát
použit v českém chovu včetně dvou mezivarietních krytí.
Proti žádosti: Iva Baráková, Martina Hodková, Blanka Poláčková, Zdržela se: Hana Pisarčíková
Chovatel následně zažádal o možnost výměny psa za francouzského groenendaela Jitan la
Tchurka de la Noire (HD B, ED 0/0, Ring3). Chovatelská komise jednohlasně souhlasí s výměnou
krycího psa za Jitan la Tchurka de la Noire
Poplatek za výjimku uhrazen dne 24.01.2018 na účet klubu

Nedokládání výsledků RTG
Chovatelská komise znovu upozorňuje chovatele na nutnost odesílat jakýkoliv výsledek RTG
příslušnému poradci chovu ve lhůtách stanovených řády. Děkujeme!
Zapsala: Hana Pisarčíková

