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Věc: Dohoda o jednotných chovných podmínkách pro plemeno ASS
KCHLS nereagoval na naši výzvu k dohodě, tento návrh dohody o základních chovných podmínkách,
které budou pro ASS stanoveny jako minimální požadavek (viz příloha č.1 k usnesení z VIII.VH
ČMKU) jsme učinili po rozhodnutí P ČMKU ze dne 16.9.2010 , cituji :
…..Otázka začlenění klubu jako chovatelského do Českého kynologického svazu bude řešena po
předložení: Vyjádření Klubu chovatelů loveckých slídičů, dohody o společných chovných
podmínkách nebo souhlasu se stávajícími chovnými podmínkami……
Na tomto jednání P ČMKU byl přítomen jak pan Kašpar tak pan Kubeš, ani jeden z nich nevznesl
námitku, že jednat o nějaké dohodě s nechovatelským klubem je pro KCHLS bezpředmětné, že KASS
musí souhlasit s chovnými podmínkami KCHLS.
Bylo by možné se pak i ptát, proč vůbec byl tedy náš návrh dohody předložen na jednání mimořádné
konference KCHLS ?
O této dohodě mluví i návrh nové směrnice pro schválení subjektů provádějících svou činnost v rámci
ČMKU, na jednání P ČMKU, kde se o tomto návrhu diskutovalo, opět nepadla námitka ze strany pana
Kubeše a ani ze strany pana Kašpara (a ani ze strany nikoho jiného), že je zbytečné to tam dávat, neb
chovatelský klub o dohodě s nechovatelským klubem nebude žádným způsobem jednat. O tom, že
odpovědět velí i obyčejná lidská slušnost, je asi zbytečné psát.
Členská schůze KASS odhlasovala změnu chovných podmínek a zároveň, vzhledem k našim
zkušenostem s KCHLS, odhlasovala, že nebudeme znovu vyzývat KCHLS k jednání o dohodě,
požádali jsme P ČMKU o stanovení pevného termínu, do kdy by mělo k dohodě dojít. Pokud do tohoto
termínu k dohodě nedojde, stanoví základní chovné podmínky pro ASS Komise pro chov a zdraví .
Odhlasováním změny chovných podmínek na členské schůzi KASS nic neporušil ! Nebylo řečeno,
že platnost původních chovných podmínek končí k datu odhlasování změny, naopak bylo
postupováno zcela v souladu jak s normami KASS, tak s logikou, neboť k jednání o chovných
podmínkách s jiným klubem, musíme přeci vědět, jaké chovné podmínky si přejí členové našeho klubu
a z toho vycházet při jednání.
Jednat o Vašem návrhu chovných podmínek je ale opravdu v současné době bezpředmětné. Mohly
bychom se sejít s kterýmkoli členem KCHLS a podepsat s ním dohodu o nějakých chovných
podmínkách a mělo by to úplně stejnou právní váhu - tedy žádnou – jako návrh, který jste nám zaslali
Vy, neb změny chovných podmínek dle Vašich stanov i OŘ navrhuje členská schůze sekce a nic
takového se nestalo, ba naopak usnesení mimořádné konference KCHLS jasně mluví o setrvání na
stávajících chovných podmínkách.

Navrhujeme tedy znovu, již po třetí, dohodu o jednotných chovných podmínkách tak, že základními
podmínkami je v podstatě průnik chovných podmínek, které si přejí naši členové a stávajících
podmínek, další nadstavby nad tímto základem už jsou otázkou jednotlivých klubů.
•

věková hranice dle Zápisního řádu ČMKU - reprodukce chovných zvířat je přípustná u velkých
plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne
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ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů
•

absolvování jedné výstavy s oceněním minimálně VELMI DOBRÝ (min. věk 12 měsíců)

•

chrup, skus a výška v souladu se standardem FCI

•

rentgenové vyšetření na DKK (min. věk 12 měsíců). Jedinec s nálezem 4 (E), nesmí být
využíván v chovu.

•

všichni nově uchovňovaní psi (samci) test na fucosidosu

Očekáváme Vaše vyjádření k tomuto návrhu.

Marcela Brothánková
Předsedkyně klubu
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