
Odvolání paní Jany Svobodové z funkce PCH 
Byly zjištěny následující skutečnosti: 

Krytí: Orka Las Ksiezniczek a Aram z Kraje pestrého kamení 

• 14.1.2010 požádáno o vystavení krycího listu, neproběhla informace ze strany chovatele o hárání 
feny 

• 15.1. připsána platba 100Kč za KL na účet klub 
• dle SMS majitele krycího psa paní Radce Jindrákové krytí proběhlo 21. a 22.1. 2010 
• 23.1. předala krycí list Tereza Kejvalová paní Janě Svobodové 
• 24.1. Jana Svobodová informuje zvolenou PCH Terezu Kejvalovou o tom, jak v podvečerních 

hodinách předešlého dne 23.1. probíhalo krytí u Arama 
• datum krytí nahlášené Janou Svobodovou a následně uvedené na webových stránkách klubu je 23.1. 

Závěr: 
14.1. již fena musela hárat, bylo třeba nahlásit poradci chovu a požadovat expresní krycí list, a následně 
zaplatit za express KL 500Kč. Při nutnosti krytí před obdržením KL je nutno informovat poradce 
chovu. Ten by následně kontaktoval majitele psa, že je vše v pořádku. Majiteli krycího psa bylo při krytí 
21.1. sděleno, že chovatelka feny krycí list má. Majitel u jednoho z PCH nepředpokládal, že by to 
nebyla pravda. Uvedené datum krytí 23.1. neodpovídá skutečnosti. Kolegyním z CHK byly sdělovány 
nepravdivé informace, případně zatajeny podstatné informace. 

Návrh krycího psa pro fenu Yennie Gasko Prim 

Klub je v kontaktu s panem Tapiem Eerolou (HPCH ve Finsku), který má zájem spolupracovat s ČR 
v oblasti chovu. Zajímá se nejen o plemeníky, ale i o potomky po některých fenách. Z tohoto důvodu 
26.1. B.Brázdová kontaktovala majitele feny Yennie Gasko Prim, zda by nechtěl zprostředkovat 
s p.Eerolou kontakt a nalézt v zahraničí vhodného krycího psa pro Yennie. Při této příležitosti sdělila 
manželka majitele do telefonu B.Brázdové, že poradce chovu Jana Svobodová jim řekla, že má pro ně 
připravené zahraniční krycí psy, ale pouze v případě, že budou chovat na CHS Gasko Prim. Jinak si 
musí poradit sami. 

Krycí list pro fenu Unie Gasko Prim 

27.1. V.Douchová telefonicky zjišťovala u majitelky feny Unie Gasko Prim původ platby 100Kč na účet 
klubu 16.11. Majitelka feny sdělila, že šlo o platbu za KL, o který požádala PCH Janu Svobodou pro Unii 
Gasko Prim na svojí chovatelskou stanici z Julinčina údolí s krycím psem Cyrolem Bukový háj 
vybraným chovatelkou chovatel. stanice z Julinčina údolí. Paní Svobodová informovala majitelku, že 
o štěně po Unii Gasko Prim je zájem v zahraničí, ale pouze v případě, že vrh bude odchován na CHS 
Gasko Prim. Majitelka feny souhlasila se změnou KL na CHS paní poradkyně chovu. Po přímém 
dotazu, zda mezi majitelkou feny a chovatelkou Gasko Prim je uzavřená smlouva o pronájmu feny, 
odpověděla majitelka feny, že nikoliv. 

V.Douchová kontaktovala pana T.Eerolu, který mohl mít o štěně zájem. Ten svůj původní zájem 
potvrdil a zároveň vyloučil, že by kladl jakékoliv požadavky na jméno CHS. Zdůraznil, že je pro něj 
důležitý rodokmen a kvalita jedince. 

Závěr: 
Základní povinností poradce chovu je  bez jakýchkoliv podmínek a výhod pro sebe poradit 
chovatelům. 

Na základě výše uvedených skutečností prohlašujeme, že se od tohoto jednání zcela 
distancujeme. 

Dne 31.1.2010 

Výbor klubu a CHK 


