Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.2010-31.12.2011
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
1) krycí listy ke stažení z webu
CHK projednávala možnost, aby si chovatelé mohli stáhnout krycí listy z klubové databáze. Tím by se
zjednodušila a zrychlila agenda.
Chovatel by si mohl vygenerovat krycí list jen za těchto podmínek:
- je členem klubu
- stahuje KL na fenu, u které je uveden jako majitel a tato fena má zároveň status Chovný
Po generování KL by byla zaslána zpráva poradci chovu, kvůli evidenci vydaných KL.
Generování KL z databáze bylo schváleno na členské schůzi dne 13.02.2011. Rozšíření programu
databáze zajišťuje pan Mlnařík, verze je momentálně v testovacím režimu.

2) Prodloužení chovnosti
Chovatelka Martina Hodková zažádala dne 07.02.2011 o prodloužení chovnosti své feny s.Ch. Lost
Creek Diandra Tracy (Selekce ČR, Champion 5-ti zemí, Junior Champion 3 zemí, Klubový Champion,
ZPU1, Agility 3, AXJ, JS-E-OP, RS-E, GS-O, PT 100, HD OFA Good, ED OFA Normal, DOV prostý –
poslední 1/2011, DNA CEA/CH Normal, DNA MDR1 normal/normal, DNA HSF4 clear, DNA prcd-PRA
normal). Fena je vynikajícího exteriéru a má mnoho pracovních úspěchů zejména na poli agility.
Dosud odchovala dva vrhy zaměřené spíše na práci.
Jako otec třetího vrhu byl vybrán chovatelkou americký pes Ch.RisingStar’s Heaven Sent (RN, HD
OFA Excellent, ED OFA Normal, oči CERF clear – posl.vyš.2/2011 , HSF4 normal po rodičích). Krytí
by bylo provedeno chlazeným spermatem.
Žádosti bylo jednohlasně vyhověno (paní Hodková se zdržela hlasování) za předpokladu, že fena
bude nakryta nejpozději v den dovršení devátého roku věku, a že bude příslušnému PCH před krytím
dodáno potvrzení veterinárního lékaře, že fenu vyšetřil a že zdravotní stav feny umožňuje březost bez
nadměrných rizik.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.
Fena porodila dne 24.04.2011 3 štěňátka – fenky z uváděného krytí.

3) Prodloužení chovnosti
Chovatelka Marcela Červená zažádala dne 07.02.2011 o prodloužení chovnosti své feny Ch.Princess
Vega z Kovárny (Champion PL, Junior Champion ČR, PT94, ZPU1, ZZO, BH, VZ2, Agility 2, RTG
DKK 0/0, DLK 0/0, DOV prostý 4/2003). Fena je výborného exteriéru i povahy, dosud odchovala 2
vrhy.
Jako otec třetího vrhu byl chovatelkou vybrán belgický pes žijící v Německu Int.Ch.Anthony du
Domaine des Chodes (Champion VDH a ČR, InterChampion CIB, IPO3, Agility 3, BH, HD A, DOV
prostý 10/2006).
Žádosti bylo jednohlasně vyhověno za předpokladu, že fena bude nakryta nejpozději v den dovršení
devátého roku věku, a že bude příslušnému PCH před krytím dodáno potvrzení veterinárního lékaře,
že fenu vyšetřil a že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.
Fena porodila dne 11.06.2011 1 pejska a 1 fenku z uváděného krytí.

4) Povahové testy pro Holandské ovčáky
Zástupci sekce HO v klubu KCHMPP kontaktovali dne 12.02.2011 KCHBO s prosbou, zda by se
jejich členi mohli zúčastňovat našich povahových testů, které by byly jednou z podmínek jejich
uchovnění.
Problematika byla probírána i na úrovni výboru klubu.
Bylo rozhodnuto, že členi KCHMPP se mohou zúčastnit povahových testů KCHBO za předpokladu:
- standardní úhrady (nečlen – 200 Kč)
- volné kapacity na akci

5) Převod vrhu pod KCHBO
Chovatelka Monika Konečná, člen klubu CMC, zažádala dne 03.03.2011 o převod jejího vrhu CH
Extra Temperament pod KCHBO z důvodů narození vyštěpence Tervuerena (z Malinois).
Žádosti bylo v souladu s dříve schválenými pravidly a ve spolupráci obou klubů vyhověno.

6) Mezivarietní krytí
Chovatelka Hana Pisarčíková zažádala dne 24.03.2011 o mezivarietní krytí mezi jedinci Groenendael
s.r. Violet-le-Duc de la Foret d’Olifan (HD A, CSAU, TAN, CAC na Nationale d’Elevage, Francie) a
Tervueren s. Ch.Perfectly Unique z Kovárny (HD A, ED 0/0, DOV prostý (posl.9/2009), PT98/A, ZOP.
Oba jedinci jsou plnochrupí, s nůžkovým skusem, oba mají HD A, splněný povahový test, selekci i
výstavní úspěchy.
Perfectly má pro MV ideální sytě oranžovou barvu se středním množstvím charbonáže a plnou masku.
Violet je heterozygot.
Pro rok 2011 nebylo ve standardním termínu schváleno žádné mezivarietní krytí. Podle schválených
pravidel se v případě, kdy není jistota, že se narodí štěňat pouze jedné barvy, bere v úvahu pro limity
varieta matky. V roce 2010 se narodilo 16 vrhů Tervuerenů, limit pro MV na Tervuereny je 20%
z počtu vrhů narozených předchozí rok, pro rok 2010 jsou to tedy 3 vrhy.
MV krytí pro psa s.r. Violet-le-Duc de la Foret d’Olifan a fenu s.Ch.Perfectly Unique z Kovárny bylo
schváleno (paní Pisarčíková se hlasování neúčastnila). Poplatek za výjimku byl uhrazen do pokladny
PCH pro Tervuereny.
Fena porodila dne 28.05.2011 2P+2F Groenendaely a 2P+1F Tervuereny

7) Prodloužení chovnosti
Chovatelka Daniela Horáková požádala dne 20.04.2011 o prodloužení chovnosti své feny
s.Int.Ch.Padmé Bohemia Alké (Selekce ČR, InterChampion CIE, GrandChampion ČR, Champion
ČR+SR+PL+HU, Klubový Champion, ZPU2, RH-E, ZZZ, VZ1, ZZP1, TAN, PT100, HD A, ED 0/0,
DOV prostý 6/2004, BAER +/+).
Fena dosud odchovala dva vrhy. Je jednou z výstavně
nejúspěšnějších fen v ČR.
Jako otce třetího vrhu si chovatelka vybrala psa s.r. s. T.s. Int.Ch. Daring- Devil du Crépuscule des
Loups (Selekce ČR, Francie a Maďarska, InterChampion CIB, Champion ČR+SR+PL+Francie, Junior
Champion ČR+SR+PL, Klubový Champion ČR+SR, ZVV1, IPO-V, FPr2, ZZO, CANT, TAN Ch.Exc.+,
PT97/A).
Žádosti bylo jednohlasně vyhověno (paní Pisarčíková se hlasování zdržela, jako majitel navrhovaného
krycího psa) za předpokladu, že fena bude nakryta nejpozději v den dovršení devátého roku věku, a
že bude příslušnému PCH před krytím dodáno potvrzení veterinárního lékaře, že fenu vyšetřil a že
zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.
Fena porodila dne 05.07.2011 císařským řezem dvě mrtvá štěňátka.

8) Žádost Lucie a Denisy Kazměrčíkové o převod vrhu
Dne 01.06.2011 zažádala slečna Lucie Kazměrčíková o převod vrhu feny Vanesska Unique Hvězdná
laguna a psa Sepp Deabei z chovatelské stanice její sestry Tal Sannat na svoji chovatelskou stanici
Hvězdná laguna z osobních důvodů.
CHK si vyžádala písemné stanovisko – dohodu obou majitelek CHS (Tal Sannat i Hvězdná laguna) a
převodu bylo vyhověno.
Slečna Lucie Kazměrčíková jako nečlen klubu musí doplatit krycí list do ceny nečlena a uhradit
projednání výjimky. Doplatek KL byl uhrazen do pokladny PCH pro Tervuereny, poplatek za výjimku
na účet klubu.

9) Prodloužení chovnosti
Chovatelka Alexandra Bauerová požádala dne 20.06.2011 o prodloužení chovnosti své feny Caja
Perle de Tourbiére (HD A, PT CMC uspěla). Fena dosud odchovala dva vrhy.
Jako možné otce navrhla chovatelka tyto psy: Udet de Alphaville Bohemia (IPO3, res.CACT, PT
uspěl, HD A), Kukay’s Asko (IPO3, 2x CACIT, HD A), Kukay’s Zicko (IPO3, HD B), Yugo z Hückelovy
vily (Mondioring1, PT98, HD A) a Destructor Sa-Kra Beskydy (VTM, HD C, PT CMC uspěl).
Žádosti bylo jednohlasně vyhověno s výjimkou navrhovaných psů Kukay’s Zicko a Destructor Sa-Kra
Beskydy (z důvodů pozitivní DKK) za předpokladu, že fena bude nakryta nejpozději v den dovršení
devátého roku věku, a že bude příslušnému PCH před krytím dodáno potvrzení veterinárního lékaře,
že fenu vyšetřil a že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.
Fena porodila dne 8.10.2011 6 pejsků a 3 fenky z krytí se psem Udet de Alphaville Bohemia.

10) Oznámení o možném dvojím otcovství
Dne 02.07.2011 byl kontaktován klub KCHBO i slovenský klub KCHPBO s oznámením o možném
dvojím otcovství u vrhu A-Pera Bella. Fena byla údajně krytá nejdříve psem Axell Bohemia Atevy,
poté psem Ory Lubinov Slovakia. Krycí list byl vyplněn na psa Ory Lubinov Slovakia. Majitel psa Axell
Bohemia Atevy při rozhovoru potvrdil, že fena byla krytá i jeho psem, i když nedošlo ke svázání.
Kauza byla postoupena Výboru KCHBO k projednání, ten udělil povinnost provést DNA ověření
původu. Všechna štěňátka mají potvrzený původ po psu Ory Lubinov Slovakia, DNA testy byly
proplaceny.

11) Neplánované překrytí
Chovatelka Alexandra Bauerová oznámila dne 07.09.2011 neplánované překrytí její feny. Fena Caja
Perle de Tourbiére byla plánovaně krytá psem Udet de Alphaville Bohemia dne 30.07.+ 01.08.2011.
Následně byla dne 08.08.2011 neplánovaně překrytá zapůjčeným psem z NL Kukay’s Eyko. Podle
výsledku ultrazvukového vyšetření se chovatelka přiklání k možnosti, že fena zabřezla z krytí Eykem.
Chovatelka souhlasí s tím, že provede na svoje náklady DNA určení otcovství všem štěňatům.
Chovatelka provedla DNA testy všem štěňatům, které potvrdili jako otce původně udávaného psa
Udet de Alphaville Bohemia.

12) Neplánované překrytí
Chovatelka Jitka Pospíchalová oznámila v prosinci neplánované překrytí její feny Bess de Alphaville
Bohemia. Fena byla původně krytá psem Vasiľ Bono Campo dne 08.+ 09.11.2011. Následně byla
neplánovaně překrytá psem chovatelky Kondor de Alphaville Bohemia.
Chovatelka souhlasí s tím, že provede na svoje náklady DNA určení otcovství všem štěňatům.

13) Žádost o výjimku paní Evy Baronové
Paní Eva Baronová je majitelkou chovného psa Juve Deabei (RTG DKK 0/0, DLK 0/0, BAER test +/+,
DOV prostý 2/2008, PT83, CAC, NV, res.CACIB) a feny Rebeka Deabei. Fena Rebeka má splněné
vyšetření RTG DKK 0/0, DLK 0/0, BAER test +/+ a několik výstav s ohodnocením 3x Velmi nadějná 2,
Výborná 2, Výborná 4, ale není dosud uchovněna.
Fena byla nechtěně nakrytá psem Juve Deabei, což majitelka zjistila, až když se fenka začla kulatit.
Dne 27.12.2011 porodila 6 štěňat, 4 psy a 2 fenky.
Paní Baronová požádala na konci roku 2011 o legalizaci vrhu. Fenku Rebeku dosud neuchovnila pro
těžkou životní situaci (těžké onemocnení, rozvod, stěhování), krytí neplánovala, ale stalo se.
Jelikož se jedná o první podobné rozhodnutí, přizvala chovatelská komise k diskusi i ostatní členy
výboru KCHBO a revizní komise KCHBO.
Bylo rozhodnuto že štěňatům budou vystaveny PP za předpokladu splnění následujících podmínek:
- štěňatům chovatelka na vlastní náklady zhotoví DNA ověření původu a původ potvrdí
udávané rodiče. Při odběru vzorků DNA bude přítomný zástupce klubu.
- Proběhnou dvě kontroly vrhu, při první bude také zkontrolován chrup a skus matky vrhu (=
zda nemá vylučující vadu dle standardu)
- fena Rebeka Deabei si doplní popisnou přehlídku a povahový test v nejbližším možném
termínu 1.5.2012; musí dosáhnout výsledku Chovný
- chovatelka zaplatí pokutu ve výši 1000 Kč za každé zapsané štěně
Rodokmeny budou vystaveny až po splnění všech uvedených podmínek.
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.

Zapsala: Hana Pisarčíková

