Dobrý den všem,
blíží se prázdniny a určitě řada z vás plánuje dovolenou. V souvislosti
s tím bych chtěla poprosit vás - všechny majitele chovných fen, abyste
zvážili, zda nebude vaše fenka zrovna hárat a chtěli byste ji nakrýt.
I naše chovatelská rada by ráda měla dovolenou nerušenou hledáním
internetu či signálu telefonu v různých končinách. Výběr vhodných
krycích psů pro každou fenu není jen záležitostí „odkliknutí“ žádosti o
krycí list. Snažíme se vybírat psy zodpovědně, a tento výběr představuje
hledání v různých záznamech v databázi a nějaký čas to trvá. Podle
chovatelských řádů máme na výběr psa 14 dní od podání žádosti o vydání
krycího listu. Požádáte-li tedy na začátku hárání vaší fenky, je nejspíš
pozdě, nemuseli bychom stihnout výběr psa včas.
Krycí list platí 6 měsíců od data vydání. Rádi vám vyjdeme vstříc, ale
prosím, respektujte i vy náš volný čas, zejména pak o prázdninách. V
poslední době se stalo velkým nešvarem, že chovatelé žádají o krycí list
právě s počátkem hárání své fenky nebo se rozhodnou pozdě a hledáme pak
psa doslova ze dne na den. Pro nás to znamená, že necháme hned všeho a
jdeme hledat vhodného psa. Stejně tak při takto rychlém výběru nemusí
být zrovna vybraní psi či jejich majitelé dostupní, a pak volíme nějakou
jinou variantu, která je ale třeba na úkor zdraví nebo jiných možných
problémů.
O krycí list si prosím požádejte prostřednictvím administrativního programu:
administrativa.spolekstrakacu.cz
Do přílohy, prosím, vložte doklad o zaplacení poplatku za vydání krycího
listu ve formátu pdf nebo jpg a velikosti max. 500 kB. Nemusíte uvádět
žádného krycího psa, toho doplníme po vzájemné dohodě. Je vhodné vybrat
2-3 psy, a to pro případ, že by některý z vybraných nebyl zrovna dostupný.
Moc děkuji za spolupráci těm, kteří si krycí list vyřídili včas – kéž by
to tak dělali všichni!
Jménem chovatelského kolegia vám všem přeji pěkné léto.
Zdeňka Vaňourková

