Zápis z výborové schůze Klubu KMP a lajek,
která se konala dne 11. září 2004 při pejskařském setkání
na Šumavě
Z výboru přítomni: Homolková, Kroupová, Šafránková, Šebková, Dopisová,
Škarda, Válek
Omluven: Hanáček, Patočka
Výborová schůze byla veřejná - za přítomnosti účastníků pejskařského setkání.
Hlavním a vcelku jediným bodem jednání bylo rozhodnutí, zda zařazovat do
chovu psy a feny, u nichž byla zjištěna chudozubost.
U KMP, pokud bylo možné zjistit, je jeden chudozubý pes. Ovšem ne všechna
vyprodukovaná štěňata byla předvedena na výstavách a proto není možné podle
tohoto zjištění předpokládat, že jde o ojedinělý případ.
U lajek, jak má poradce chovu zaznamenáno, ze 100 kontrolovaných psů a fen
je 5 chudozubých. A jak p. Válek oznámil,nejsou to zvířata z jedné chovatelské
stanice či z jediné chovné linie.
Standard KMP i lajek se u zubech nezmiňuje. Zdůrazňuje pouze skus.
Je snahou klubu vylučovat z chovu každého jedince, kterému chybí i jediný zub.
Tento záměr je podložen přáním produkovat jen 100% zdravé a bezproblémové
psy.
Tolerantnější část chovatelů je pro neomezování chovnosti u chudozubosti a
učinit tato opatření : poradci chovu nebudou povolovat spojení dvou
chudozubých jedinců. V kracím listě bude u kracích psů upozornění, že psovi
chybí zuby a které.
Klubové výstavy budou spojeny s bonitací. Sice jsme to vyžadovali od
posuzovatelů i nyní, aby posudek byl kompletnější. Málokterý posuzovatel však
žádosti vyhověl. Nyní to bude povinností posuzovatelů při klubovce.
Tento bod musí být ještě přesně dopracován, např. jak má vypadat posuzovací
list, co má obsahovat, zda bonitace bude součástí posuzování během výstavy
nebo bude samostatná bonitace po skončení posuzování apod.
Přesné podmínky klubové výstavy a bonitace budou zveřejněny v příštím čísle
IZ v březnu 2005.

Zlata Homolková
jednatelka Klubu
Upozornění pro majitele lajek
V roce 2003 Unie oznámila, že i laky, které nemají pracovní zkoušky,
mohou získat titul Šampión a Interšampión. Toto oznámení bylo mylné.
Lajky, pokud nemají lovecké zkoušky, tedy nejsou na výstavě vystavovány ve
třídě pracovní, na titul Šampión a Interšampión nárok nemají, i když získávají na
výstavách CAC (CACIB). Pouze na klubové výstavě mohou po získání titulu
Klubový vítěz a to 3x od dvou různých rozhodčích, mohou získat titul Klubový
šampión. Tento titul bude zaznamenáván do rodokmenu. ale neopravňuje
vystavovat na výstavách ve třídě vítězů či šampiónů.
Zlata Homolková, jednatelka Klubu

