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1. Výbor klubu řeší žádost o uchovnění psa Oksford Smartay, import z Ruska, 
majitelky Olgy Moravcové. 

 27.1.2022 byla doložena vyšetření a posudky z klubových výstav, kde pes obdržel 
známku výborný i velmi dobrý. Na posudku ze třídy mladých jsou uvedeny světlé oči 
a na posudku z mezitřídy, po 15 ti měsících věku psa, rozhodčí uvedl barvu oči 
dravčí (žluté). V protokolu pro uchovnění jsou uvedeny oči světlé. Oba tito rozhodčí 
jsou rozhodčí univerzální. Vzhledem k tomu, že se barva očí liší v posudcích 
povinných pro uchovnění, rozhodl výbor klubu o předvedení psa k posouzení očí 
specialistovi na plemeno, Petře Márové, za účasti poradkyně chovu a výboru klubu, a 
to na Chržíně 14.5.2022. Je nutné si uvědomit, že světlá barva očí je nežádoucí 
(viz.standard plemene) a oči dravčí nejsou vůbec v souladu se standardem. 

V minulosti nebyli někteří jedinci kvůli tomu zařazeni do chovu. Všechny bonitační 
karty v historii chovu našeho plemene v ČR to jasně vymezovaly a vymezuje to i 
standard plemene, který připouští pouze oči hnědé nebo modré. 

2. Od nového roku bylo poradkyní chovu vystaveno zatím 5 krycích listů, jeden 
expresní. Nyní jsou nakryty už 3 feny a v lednu se narodil vrh v CHS ,,Modrý kaňon“     
3 psi a 1 fena. O vystavení KL zažádala i paní L. Beneková, pro fenu Ammélia, která 
není dosud zařazena do chovu, ale podmínky splnila již v roce 2019. Členskou 
schůzí bylo rozhodnuto o podmínečném vrhu výše uvedené feny, a to vzhledem 
k nižší kohoutkové výšce, než vymezuje standard.  

Poradkyně chovu chovatelce vyšla vstříc s tím, že vše obratem vyřídí, když už ji fena 
v té době hárala. Bohužel dokumenty, včetně originálu PP,  zaslala paní Beneková 
na špatnou adresu a nebylo možné je z pošty vyzvednout. KL budou vystaveny až po 
doložení všech dokumentů k uchovnění. 

3. Vzhledem k výskytu dvou importovaných fen jako přenašečů MDR1 (viz.web 
klubu, články odborné) výbor klubu rozhodl o tom, že k vystavení KL musí být aspoň 
jeden z partnerů na MDR1 čistý. Bude zapracováno do směrnice pro chov. 

4. První klubová akce v letošním roce bude 14.5.2022 na Chržíně, jako sponzor byla 
oslovena firma Royal Canin a čekáme na vyjádření. Delegaci k posuzování přijala 
Alexandra Grygarová, CZ. Propozice a přihláška budou rozeslány všem členům 
klubu mailem v dostatečném předstihu.  

5. Výborem klubu bylo objednáno reklamní oblečení s logem klubu od firmy Malfiny, 
které budou určeny k prodeji na akcích klubu.   


