Zápis
z jednání výboru ÚP BK ČR v Ostravě dne 16. 8. 2010
Přítomni: Ladislava a Stanislav Rudolfovi, Petr Joneš, Pavel Vlček, Vlaďka Bratková, Jan Machač,
omluvena Iveta Valášková, nepřítomen Vladimír Vyparina
1) Výbor projednal bod H. 3. zápisu ze schůze Výboru BK ČR, stížnost imaginárního ing. Karla
Lhotského na krytí feny Philar z Metaboxu psem Percy Optima grata.
Vyslechl zevrubné vyjádření pana Petra Bratka, majitele chovatelské stanice z Metaboxu, kterou
přečetla jeho manželka paní Vlaďka Bratková, PCH pobočky.
Fena měla být původně kryta psem Hannibal Optima grata. Majitelé využili toho, že byl přítomen pes
Percy Optima grata, který splňuje chovnost pro Španělsko, kde je i zapsán do PK, kde žije i svým
majitelem a kde byl také uchovněn. Při krytí se neřešila otázka věku, ale pouze chovnosti; pes měl
v té době nakryto 6 fen a byly po něm první dva krásné vrhy. Zároveň bylo zkontrolováno
vyhodnocení spondylozy krycího psa. Fena měla v té době zkoušku ZVV1, přirozeně ZCH, takže
z tohoto pohledu šlo o regulérně sestavený chovný pár.
PCH nebyla krytí přítomna, pouze byla telefonicky požádána o souhlas se změnou krycího psa.
Po následném zjištění (asi po 24 hodinách), že krycí pes věkem nesplňuje podmínky pro krytí v ČR, se
pan Bratko ihned telefonicky spojil s ústředním poradcem chovu, který může dle paragrafu 2,
odstavec a) v případě zahraničního krytí učinit výjimku, a o situaci ho informoval. Protože však fena
nezabřezla, nebyla dále věc řešena.
Výbor se tímto případem zabýval přesto, že je podle Stanov BK ČR (článek 31, odstavec 7) promlčen.
2) ZCH a Svod dorostu – 14. 11. 2010, rozhodčí Petr Řehánek, Dolní Benešov. Výcvikářka I. Valášková
zajistí figuranta a termín nácviku (nejlépe 14 dnů předem).
3) Vytrvalostní zkouška - 17. 11. 2010, Staré Město u F-M. Zajistí V. Bratková.
4) Den boxera – Ostrava-Mariánské Hory, zajistí Jan Machač, termín sdělí do týdne. Předběžně
dohodnuto na 11. září.
V Ostravě dne 16. 8. 2010
Zapsal: Jan Machač

