Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 19.1.2009, Jankovcova 53/C, Praha 7
Přítomni: L.Hromádko, L.Suchá, I.Šestáková
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy

I.
L.Hromádko
a) Dne 29.12.2008 přišel dopis (viz příloha) od pana Fridricha s reakcí na zápis z RPK (ze
dne 24.11.2008 bod I.a), kde vyjádřil nesouhlas zařazení potomků po psu Surefire Obi Wan
Kinobi.
Po prozkoumání daných skutečností o tomto krycím psu i nadále RPK nemění stanovisko
k rozhodnutí ze zápisu RPK 24.11.2008.

b) Dne 9.12.2008 přišel dopis od klubu KCHMPP s žádostí o dodatečné vydání tetovacích
čísel na štěňátka narozená 4.4.2008 vrhu “A“ australského honáckého psa od chovatelky
Renaty Staré (viz příloha). Chovatelka řádně zažádala o krycí list, ale z důvodů vypsaných
v přiloženém dopise si již nepožádala o vydaní tetovacích čísel. (zápisových čísel).
Chovatelka dodatečně proto žádá o přidělení tetovacích (zápisových čísel), aby mohly být
vystaveny PP. Vzhledem ke stáří štěňat RPK doporučuje tento vrh načipovat, místo natetovat.
RPK souhlasí s přidělením čísel
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c) Mezi Czech Malinois Clubem (dále jen CMC vedený na ČKS) a klubem belgických
ovčáků v českých zemích (dále jen KCHBO vedený na ČMKU)vznikla meziklubová dohoda
(viz příloha). Účelem dohody je umožnit chovatelům, chovajícím prostřednictvím klubu
CMC, obdržet rodokmeny na štěňata Tervuerena, vyštěpená z rodičů variety Malinois. CMC
zastřešuje pouze chov variety Malinois. Dvěma rodičům variety Malinois se však může
narodit štěně (štěňata) Tervuerena. Prostřednictvím CMC však tito jedinci nemohou obdržet
PP na správnou varietu Tervueren. Proto vznikla tato dohoda mezi kluby, aby v případech,
kdy se z variety Malinois vyštěpí varieta Tervueren mohly být prostřednictvím KCHBO
vydány správné PP na varietu Tervueren.
L.Hromádko souhlasí s tímto postupem zápisu
Proti: L.Suchá a I. Šestáková
L.Suchá navrhuje toto:
Zapisování vrhů BO plemene Malinois s vyštěpenými Tervuerny se netýká klubů, ale
plemenných knih. Vzhledem k tomu, že rodiče štěňat jsou BO Malinois, obdrží chovatel tet. č.
na Malinois i když je některé štěně z vrhu Tervueren. Příslušná plemenná kniha, která vede
klub, ve kterém je chovatel členem, vystaví průk. původu pro celý vrh štěňat. Z tohoto důvodu
je návrh meziklubové dohody bezpředmětný.
L.Suchá, I .Šestáková jsou pro tento postup zápisu
Proti: L.Hromádko
RPK předkládá návrh dohody klubů a žádá P ČMKU o vyjádření

Zápis provedl L.Hromádko
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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