Vážení chovatelé !
Prá vě drž íte v rukou tzv. „SADU TISKOPISŮ PRO CHOVATELE“ – č leny Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska.
Víme, ž e administrativa spojená s chovatelstvím není zrovna nejpopulá rně jš í č innost, dlouho jsme přemý šleli, jak vš e zjednoduš it, uš etřit
zbyteč nou korespondenci a souč asně i č as.
V té to sadě jsou obsaž eny tiskopisy, které budete potřebovat při vš ech krocích od krytí až po přihlaš ová ní š tě ň at k zá pisu v Plemenné knize.
Považ ujte je za originá ly, které pokaž dé okopírujete dle Vaš ich potřeb. Sada souč asně obsahuje ná vod, kdy a kam jednotlivé tiskopisy zaslat.
Vě říme, ž e Vá m Sada tiskopisů bude dobrý m pomocníkem.
Mnoho chovatelský c h ú spě chů a radosti ze š tě ň á tek Vá m přeje
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

CHOVATELSKÉ TISKOPISY

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz

CHOVATELSKÉ DVACATERO
NÁVOD K POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TISKOPISŮ
1. Uchovnění feny-absolvování bonitace
2. Chovatelská stanice-bez zaregistrovaného mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice nemůže chovatel odchovávat štěňata.
Zda o mezinárodně chráněný název své chovatelské stanice požádá před absolvováním bonitace nebo až po zařazení feny do chovu,
záleží jen na jeho rozhodnutí. Mohou nastat okolnosti, kdy chcete na feně odchovat štěňata a nemáte chovatelskou stanici. V tomto
případě je možné ji "zapůjčit" do již existující chovatelské stanice.
3. Včasný výběr vhodného krycího psa (plemeníka)-vlastní výběr nebo podle rady zkušeného chovatele, případně poradce chovu.
4. Krycí list (KL) - do KL č. 1 a 2 si chovatel vyplní údaje o své feně a údaje o krycích psech, které si vybral, případně může požádat o
radu poradce chovu. Oba KL chovatel zašle spolu s dokladem o zaplacení KL nejméně 6 týdnů před předpokládaným háráním feny
klubovému Poradci chovu. Ten je potvrzené obratem zašle zpět chovateli.
5. Krytí se uskuteční podle podmínek předem dohodnutých s majitelem krycího psa.
6. Po uskutečněném krytí vyplní chovatel s majitelem krycího psa KL č.1 a 2.
7. KL č 1 odesílá majitel krycího psa nejpozději do 7 dnů klubovému poradci chovu.
8. Do 7 dnů po narození štěňat zasílá chovatel KL č. 2 a Hlášení vrhu klubovému poradci chovu. Do 7 dnů po narození štěňat sděluje
chovatel majiteli krycí psa narození štěňat a další údaje o vrhu.
9. Pokud fena nezabřezla , zasílá chovatel KL č. 2 klubovému poradci chovu s oznámením, že fena nezabřezla. Totéž oznámí i majiteli
plemeníka.
10. Nejpozději do 2 týdnů věku štěňat zasílá chovatel Žádanku pro určení zápisových/tetovacích čísel-ve dvojím vyhotovení (na jednom
archu) na adresu klubového poradce chovu. Poradce chovu zaílá potvrzené žádanky na Plemennou knihu ČMKU, odkud přidělená
zápisová/tetovací čísla zasílají zpět chovateli v jednom provedení.
11. Čipování/tetování se týká všech štěňat ve vrhu. Provádí se kolem 7 týdne věku štěňat. Všechna štěňata ve vrhu se buď čipují nebo
tetují (případně oboje). Všechna štěňata musí být označena stejnou metodou. Tetování se provádí podle přidělených čísel z Plemenné
knihy ČMKU. Čipování i tetování je nutné si předem domluvit s veterinárním lékařem nebo veterinárním pracovištěm, které je k tomuto
vybavené.
12. V případě, že budete štěňata tetovat, vyplníte údaje na Tetovací pásce. Veterinární lékař vyznačí tetovacími kleštěmi jednotlivá čísla do
kolonek tetovací pásky (a to 2x na jednom archu). Současně vyplní Kontrolní zápis pro tetovače (také 2x na jednom archu).
13. Při čipování je důležité aby veterinární lékař, který čipování provádí byl vybaven i čtecím zařízením a před i po aplikaci čipu provedl
kontrolu čísla uvedené na kódech. Čipovací kódy jsou v provedení 6-ti kusů. Čip se aplikuje na levou stranu krku psa.
14. Do 9 týdnů věku štěňat zasílá chovatel klubovému poradci chovu:
Přihlášku k zápisu štěňat ve dvojím vyhotovení potvrzenou veterinárním lékařem, který štěňata čipoval/tetoval. Chovatel označí,
jsou-li štěňata čipována nebo tetována do poslední kolonky tabulky a vypíše čísla čipů nebo tetovací čísla, případně obojí.
Žádanku pro určení zápisových/tetovacích čísel.
Čipovací kódy, zezadu popsané jmény štěňat. Od každého štěněte pošle 1 nálepku čipovacího kódu. Čipovací kódy
nenalepujte! (v případě čipování).
Tetovací pásku a Kontrolní zápis tetovače-oba 2x na jednom archu (v případě tetování).
15. Po splnění těchto podmínek obdržíte dobírkou Průkazy původu od Plemenné knihy ČMKU.
16. Chovatel nesmí zapomínat na řádné vedení Knihy odchovů.
17. Sada tiskopisů obsahuje tiskopis nadepsaný jménem našeho plemene. Jedná se dobrý, ale nepovinný doklad o zdravotním stavu
jednotlivých štěňátek, který můžete nechat potvrdit při jejich očkování veterinářem, případně při čipování/tetování. Tento doklad
předejte jako přílohu kupní smlouvy novému majiteli a jednu kopii si ponechejte.
18. Novým majitelům štěňat poskytne chovatel nezbytné informace o činnosti klubu, možnosti vstupu do klubu, případně poskytne
přihlášku. Můžete předat i přihlášku na svod a bonitaci.
19. Všechny tiskopisy najdete na klubových webových stránkách www.cavalierclub.cz
20. Kontakt na klubového poradce chovu najdete v Ročence a na klubových webových stránkách.

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz

Krycí list č.1

Pořadové číslo KL:

O potvrzení KL zažádáno dne:

KL byl potvrzen dne:

má platnost do:

Pro FENU (jméno a CHS):
Číslo zápisu:

Datum narození:

Bonitační kód:

MVD poslech:

Sono:

RTG:

DOV:

Pately:

Chybějící zuby:

EF:

CCDE:

Otec feny:

PK a číslo zápisu:

Matka feny:

PK a číslo zápisu:

!!! Jméno plemeníka a údaje o něm se vyplňují až PO USKUTEČNĚNÉM krytí !!!
KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:

Datum narození:

Bonitační kód:

MVD poslech:

Sono:

RTG:

DOV:

Pately:

Chybějící zuby:

EF:

CCDE:

Otec psa:

PK a číslo zápisu:

Matka psa:

PK a číslo zápisu:

POTVRZENÍ uskutečněného krytí:

Datum krytí:

Majitel plemeníka:

Majitel feny:

Adresa:

Adresa:

Podpis majitele plemeníka:

Podpis majitele feny:

NAVRHOVANÍ PLEMENÍCI:
1. KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:

Datum narození:

Bonitační kód:

Datum narození:

Bonitační kód:

Datum narození:

Bonitační kód:

2. KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:
3. KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:
Razítko a podpis KPCH:
Majitel plemeníka smí svého psa poskytnout ke krytí pouze na základě potvrzeného krycího listu (KL) klubovým poradcem chovu (PCH).
O potvrzení KL je majitel plemeníka povinen se přesvědčit před uskutečněním krytí.
KL č.1 zašlete PCH do 7 dnů po krytí – aktuální adresu najdete v sekci Klub/Kontakty na klub.
V případě vlastní volby plemeníka (plemeníků) uvede chovatel jeho jméno, bonitační kód, datum bonitace a známé výsledky zdravotních vyšetření.
KL zasílá chovatel PCH k potvrzení současně s dokladem o platbě nejpozději 6 týdnů před očekávaným háráním feny.
KL č. 2 zasílá chovatel PCH společně s Hlášením vrhu do 7 dnů po narození štěňat.
V případě, že fena nezabřezne, zasílá se KL č. 2 PCH s oznámením, že fena nezabřezla.
Chovatel může ihned zažádat o vystavení náhradního KL do zbývající doby platnosti původního KL zdarma.

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
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Krycí list č.2

Pořadové číslo KL:

O potvrzení KL zažádáno dne:

KL byl potvrzen dne:

má platnost do:

Pro FENU (jméno a CHS):
Číslo zápisu:

Datum narození:

Bonitační kód:

MVD poslech:

Sono:

RTG:

DOV:

Pately:

Chybějící zuby:

EF:

CCDE:

Otec feny:

PK a číslo zápisu:

Matka feny:

PK a číslo zápisu:

!!! Jméno plemeníka a údaje o něm se vyplňují až PO USKUTEČNĚNÉM krytí !!!
KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:

Datum narození:

Bonitační kód:

MVD poslech:

Sono:

RTG:

DOV:

Pately:

Chybějící zuby:

EF:

CCDE:

Otec psa:

PK a číslo zápisu:

Matka psa:

PK a číslo zápisu:

POTVRZENÍ uskutečněného krytí:

Datum krytí:

Majitel plemeníka:

Majitel feny:

Adresa:

Adresa:

Podpis majitele plemeníka:

Podpis majitele feny:

NAVRHOVANÍ PLEMENÍCI:
1. KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:

Datum narození:

Bonitační kód:

Datum narození:

Bonitační kód:

Datum narození:

Bonitační kód:

2. KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:
3. KRYCÍ PES (jméno a CHS):
Číslo zápisu:
Razítko a podpis KPCH:
Majitel plemeníka smí svého psa poskytnout ke krytí pouze na základě potvrzeného krycího listu (KL) klubovým poradcem chovu (PCH).
O potvrzení KL je majitel plemeníka povinen se přesvědčit před uskutečněním krytí.
KL č.1 zašlete PCH do 7 dnů po krytí – aktuální adresu najdete v sekci Klub/Kontakty na klub.
V případě vlastní volby plemeníka (plemeníků) uvede chovatel jeho jméno, bonitační kód, datum bonitace a známé výsledky zdravotních vyšetření.
KL zasílá chovatel PCH k potvrzení současně s dokladem o platbě nejpozději 6 týdnů před očekávaným háráním feny.
KL č. 2 zasílá chovatel PCH společně s Hlášením vrhu do 7 dnů po narození štěňat.
V případě, že fena nezabřezne, zasílá se KL č. 2 PCH s oznámením, že fena nezabřezla.
Chovatel může ihned zažádat o vystavení náhradního KL do zbývající doby platnosti původního KL zdarma.

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
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Hlášení vrhu

FENA: (jméno a CHS):
Datum narození:

Zkratka PK a č. zápisu:

Číslo Krycího listu:

Datum vrhu:

PLEMENÍK: (jméno a CHS)

ÚDAJE O VRHU
Psi
Barvy

BH

BT

Feny
RU

TR

BH

BT

Živě narozených
Mrtvě narozených
Po narození uhynulých
Zbylých

ÚDAJE O CHOVATELI:

NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE:
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:

Datum:

Podpis chovatele:

Zaslat klubovému poradci chovu do 1 týdne po narození štěňat.

RU

TR

Celkem

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
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Žádanka pro urč ení
zá pisový ch/tetovacích č ísel

Zápisová/tetovací
čísla

Jména štěňat
(nejdříve psů, pak fen)
do 20-ti znaků včetně mezer

Datum narození
Barva

P/F

Rodiče štěňat
Otec (jméno a CHS):

Matka (jméno a CHS):

Název CHS (nebo uveďte „Žádáno“)

Jméno a příjmení chovatele:
Adresa bydliště:

Datum:

Podpis chovatele:
- žadatel vyplní jen silně orámovanou část -

----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂---------------CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz

Žádanka pro urč ení
zá pisový ch/tetovacích č ísel

Zápisová/tetovací
čísla

Jména štěňat
(nejdříve psů, pak fen)
do 20-ti znaků včetně mezer

Datum narození
Barva

P/F

Rodiče štěňat
Otec (jméno a CHS):

Matka (jméno a CHS):

Název CHS (nebo uveďte „Žádáno“)

Jméno a příjmení chovatele:
Adresa bydliště:

Datum:

Podpis chovatele:
- žadatel vyplní jen silně orámovanou část -

1

2

3

4

KONTROLNÍ TETOVACÍ PÁ SKA
Pro vrh (písmene):
Chovatelská stanice:
Chovatel (jméno a příjmení):
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

V té to kontrolní tetovací pá sce tetovač vyznač í tetovacími kleš tě mi přísluš né č íslo pro kaž dé jednotlivé š tě ně a podepsanou Kontrolní tetovací
pá sku odevzdá chovateli.
Tato pá ska, kterou chovatel přilož í k „Přihlá š c e k zá pisu š tě ň at“, bude slouž it jako jeden z podkladů pro zá pis š tě ň at do Plemenné knihy.

..................................................................................................................................................................
Datum tetová ní
Podpis chovatele
Podpis tetovač e
8

7

6

5

----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂---------------1

2

3

4

KONTROLNÍ TETOVACÍ PÁ SKA
Pro vrh (písmene):
Chovatelská stanice:
Chovatel (jméno a příjmení):
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

V té to kontrolní tetovací pá sce tetovač vyznač í tetovacími kleš tě mi přísluš né č íslo pro kaž dé jednotlivé š tě ně a podepsanou Kontrolní tetovací
pá sku odevzdá chovateli.
Tato pá ska, kterou chovatel přilož í k „Přihlá š c e k zá pisu š tě ň at“, bude slouž it jako jeden z podkladů pro zá pis š tě ň at do Plemenné knihy.

..................................................................................................................................................................
Datum tetová ní
Podpis chovatele
Podpis tetovač e
8

7

6

5

Kontrolní zápis pro tetovače

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
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(tento zá pis je nedílnou souč ástí Kontrolní tetovací pá sky)
Tetovač:
Poradce chovu:
Chovatel (jméno a příjmení):
Adresa:
Název chovatelské stanice:
Datum vrhu:
Tetovací číslo

Pohlaví

Datum:

Barva

Jméno štěněte

Podpis:

----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂-----------------✂----------------

Kontrolní zápis pro tetovače

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz

(tento zá pis je nedílnou souč ástí Kontrolní tetovací pá sky)
Tetovač:
Poradce chovu:
Chovatel (jméno a příjmení):
Adresa:
Název chovatelské stanice:
Datum vrhu:
Tetovací číslo

Datum:

Přihlá š ka k zá pisu š tě ň at

Pohlaví

Barva

Jméno štěněte

Podpis:

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub

Přihlá š ka k zá pisu š tě ň at

Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz

Vyplní Poradce chovu
Druh chovu: KONTROLOVANÝ
Chovatel JE/NENÍ členem klubu
Všechny údaje souhlasí:
Datum potvrzení:
Razítko a podpis poradce chovu:

Vyplní plemenná kniha
Chybí:

Došlo dne:

Urgováno:
Vyřízeno dne:

Dodáno:

PLEMENO: CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
Název chovatelské stanice:
OTEC
Jméno a CHS:
Zkratka PK a číslo zápisu:

Datum narození:

Barva:

Bonitační kód:

Výška:

Rtg.DKK:

DOV:

Pately:

EF/CC:

Zkratka PK a číslo zápisu:

Datum narození:

Barva:

Bonitační kód:

Výška:

Rtg.DKK:

DOV:

Pately:

EF/CC:

Jiná vyšetření:
Výstavní ocenění (tituly):
MATKA
Jméno a CHS:

Jiná vyšetření:
Výstavní ocenění (tituly):
Jméno a příjmení chovatele(titul) a adresa:
Telefon:

Datum krytí:

Datum narození štěňat:

Kolik štěňat fena
porodila
P:

F:
Číslo zápisu
(vyplní PK)

Kolik z nich bylo
mrtvých
P:

F:
Jména štěňat
-abecedně-

Kolik dáno kojné
P:

F:
Pohlaví
(nejdříve psi)

Kolik ponecháno
feně
P:

F:
Barva srsti

Kolik zahynulo před
zápisem
P:

F:

K zápisu přihlašuji
P:

F:

Poznámka:
(tetovací čísla, čipovací čísla)

K přihlášce přikládám:
Žádanku pro určení zápisových čísel, Čipovací kódy, (Tetovací pásku, Kontrolní zápis tetovače)
Čipováno nebo kontrola vrhu Dne: .........................................
Svým podpisem potvrzuji, že jsem chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé.
V ........................................ Dne ......................... Podpis chovatele ............................... Razítko a podpis veterinárního lékaře

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
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Přihlá š ka k zá pisu š tě ň at

Vyplní Poradce chovu
Druh chovu: KONTROLOVANÝ
Chovatel JE/NENÍ členem klubu
Všechny údaje souhlasí:
Datum potvrzení:
Razítko a podpis poradce chovu:

Vyplní plemenná kniha
Chybí:

Došlo dne:

Urgováno:
Vyřízeno dne:

Dodáno:

PLEMENO: CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
Název chovatelské stanice:
OTEC
Jméno a CHS:
Zkratka PK a číslo zápisu:

Datum narození:

Barva:

Bonitační kód:

Výška:

Rtg.DKK:

DOV:

Pately:

EF/CC:

Zkratka PK a číslo zápisu:

Datum narození:

Barva:

Bonitační kód:

Výška:

Rtg.DKK:

DOV:

Pately:

EF/CC:

Jiná vyšetření:
Výstavní ocenění (tituly):
MATKA
Jméno a CHS:

Jiná vyšetření:
Výstavní ocenění (tituly):
Jméno a příjmení chovatele(titul) a adresa:
Telefon:

Datum krytí:

Datum narození štěňat:

Kolik štěňat fena
porodila
P:

F:
Číslo zápisu
(vyplní PK)

Kolik z nich bylo
mrtvých
P:

F:
Jména štěňat
-abecedně-

Kolik dáno kojné
P:

F:
Pohlaví
(nejdříve psi)

Kolik ponecháno
feně
P:

F:
Barva srsti

Kolik zahynulo před
zápisem
P:

F:

K zápisu přihlašuji
P:

F:

Poznámka:
(tetovací čísla, čipovací čísla)

K přihlášce přikládám:
Žádanku pro určení zápisových čísel, Čipovací kódy, (Tetovací pásku, Kontrolní zápis tetovače)
Čipováno nebo kontrola vrhu Dne: .........................................
Svým podpisem potvrzuji, že jsem chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé.
V ........................................ Dne ......................... Podpis chovatele ............................... Razítko a podpis veterinárního lékaře

Jméno psa

/ feny

Barva:

(včetně CHS):

Datum narození:

Čip / Tetování:

Stáří štěněte v den prohlídky:

Vá ha š tě ně te:

Kondice vš eobecně :

Ků ž e:

Bez nálezu

S nálezem :

Srst:

Bez nálezu

S nálezem :

Oč i:

Bez nálezu

S nálezem :

Uš i:

Bez nálezu

S nálezem :

Sliznice:

Klidné

Podrážděné

Zuby – skus:

Nů ž k ový

Dý c há ní:

Bez nálezu

S nálezem :

Srdce poslechově :

Bez nálezu

S nálezem :

Ký la:

Žá dná

Pupeč ní

Tříselná

Sestouplá v š ourku

Nesestouplá – hmatná

Nehmatná

Vlevo / Vpravo / Obě

Vlevo / Vpravo / Obě

Vlevo / Vpravo / Obě

Varlata:

̌ vý
Kleš to

Předkus

S jiným nálezem :

Podkus

Jiné ná lezy:

Datum oč ková ní:

Razítko veteriná rního pracoviš tě
a podpis veterinárního lé k aře

Přeoč ková ní (doporučený termí):

