
KLUB CHoVATELŮ BELGlcKÝcH ovčÁxÚ v česxÝcn zerulícrt

PROTOKOL O KONTROLE VRHU

Poradce chor'u p. Harra Pisarčiková pověřuje timto klubového kontrolora slečnu Šii'rku Mikoláškovou

k provedení kontroly vrhu u chovatele : Dana Přikrylová

adresa + telefon: Jarni 8, 614 00 Brno, Tel.: ó03 229 |,I4,E-mail: prikrylova@oltis.cz

Plemeno: BELGICKÝ ovČÁK - TERVUERB'N

Niízev chovatelské stanice: Ca||istopeia

Fena pronajata k chovu na zík|adě smlouvy od pana / paní / slečny : -a+ 'r2
otec vrhu: JCh. Quai Xcalibur Sixý Six

Matka vrhu: s. Penelopé Hellene Sixťy Six

Datunr narozeni štěňat: 21.03.2009 Smíšený vrh (více variet): ne

Početaoohlalištěňat: , J,J j '._-__=-;_.Ť
narozených : ... .. ....' . . . .... .,../: :.f. mrtyě narozených

předano kojné feně: ...'..':','''.. adresa hojné feny:

Poznámky k počtl štěňat (důvod úhynu, apod.)

nadváha - slabší kondice - podv.ýživa

špatná - fenav péěi veterinďe

bylaodstavena(kdy)........... :: .. ......

veterinarní zásahy a vyšetření u feny v době harrání' březosti a kojení (např. běžné očkovaní, očkování proti herpesviru, sonografické
potvrzení březosti'..):. 
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Da|ší informace o štěňatech na druhé straně tohoto protoko|u!!!

Datunranrístokontroly:.'.!Í:r,'.'....,./::..l,......;':..:..?,oo,,"chovatele'T
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Zavazu1i se, že originál tolroto hlášení bez prodlení odeš1u poradci chovu, kteý mě kontrolou
pol,ěřil. kopii ponechám chovateli.

podpiskontrolora............... 
l'" t "'

Účtování kontroly vrhu se provádí dle normy: 5f Kč l |rm. Zaprovedení kontroly se účtuje Kč 100,-
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Fena - matka: ,/
pořac1ivrhuufeny:'''........,...{. .....

-'.' --::\
výživná kondice Íěny v době kontroly: 1'správná -

\-+:.--\

zdravotní kondice feny v době kontroly: (výborná -
>--..fena: /. koií ] .,_-- -
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KLUB cHoVATELŮ BELG|cKÝcH oVčÁKŮ v česxÝcH znmÍcn

PROTOKOL O KONTROLE VRHU
(pokračování)

vFvět|ivky:
(*) sku!: N = núžkolj' x = kleiťoYí Pž - piodku.' ťo - podkN' x - n.p]rYidélnÝ
(**)v.ibtá:N=n.hm.tné,T=bMtI.vtÍÍ!kcn,Š.ÚmístěnoÝloírk!;'1d!jpi.dtoíí|cm=lďéÝt.t.'zs|omitkem=pnvév.

miDojin.3é koDtrolují lÝ|y' zílon|q n! 8uq Pttpírky'..
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Zbarv ení, znaky, piíp. mrska Exteriér Povaha
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