Zápis z online výborové schůze 17.9. 2021
Přítomni: Alina Jirutková, Alena Hromová, Ing. Lucie Olivová, Ing. Petra Procházková

1) Speciální výstava 30.10. 2021
Výbor klubu projednal průběh příprav na Speciální výstavu.
Termín a místo konání 30.10. 2021 v Pesoparku v Uhřiněvsi, rozhodčí Mgr. Václava
Rybárová. Po skončení Speciální výstavy proběhne Bonitace.
2) Doporučená vyšetření pro plemeno MOPS
Viz přílohu číslo 1 tohoto zápisu. Mimo jiné je v dokumentu uvedeno, jak žádat o
chovatelskou slevu pro členy klubu u laboratoře Laboklin. Dokument bude uveřejněn na
stránkách klubu v chovatelské sekci.
3) Výbor klubu rozhodl o zaslání výtky paní MVDr. Janě Šikulové za porušení
členských povinností.
4) Klubové akce v roce 2021:
• Speciální výstava a Bonitace – 30.10. 2021
• Členská schůze – listopad / prosinec 2021
5) Klubové akce v roce 2022:
• Klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze – 16. 4. 2022
• Speciální výstava – 15. 10. 2022
6) Noví členové – pan Václav Stupka.
Zapsala: Petra Procházková

Příloha číslo 1
DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PRO PLEMENO MOPS
Genetická vyšetření:
• deficit pyruvátkinázy (PK)
• degenerativní myelopatie (DM exon 2)
• maligní hypertermie (MH)
• nekrotizující meningoencephalitis (NME/PDE)
• primární luxace čočky (PLL)
Další vyšetření:
• vyšetření srdce
• RTG vyšetření páteře
• DNA profil
U vyšetření srdce minimálně auskultační (poslechem) každoročně. Při podezření doplnit
o kardio vyšetření u specialisty. RTG vyšetření páteře je hlavně informativního
charakteru, při kombinaci jedinců při plánovaném vrhu.
Jak čerpat chovatelskou slevu u laboratoře Laboklin s.r.o.:
Genetické laboratorium Laboklin s.r.o. nabízí slevu pro členy Mops klubu ČR, z.s.
Potvrzení o členství je potřeba zaslat společně s žádankou, dodatečné uplatnění slevy
není možné.
Potvrzení o členství si můžete zažádat na adrese sekretáře klubu
petka.prochazkova@post.cz.
U genetické laboratoře Laboklin s.r.o je cena za výše uvedený balíček 3551,- Kč vč DPH.
Samostatně objednané testy stojí 1651,- Kč vč. DPH (1276,- Kč po slevě pro chovatele
klubu) s výjimkou vyšetření DM Exon 2, který stojí 2150,- Kč, 1664,- Kč po slevě. Slevy
nelze uplatnit u balíčků nebo např. DNA profilů. K vyšetření se zasílá 2x bukální stěr od
jednoho psa (stěr z tváře) nebo 0.5-1 ml EDTA krve, kterou odebere veterinární lékař.
Výsledky zasílá laboratoř emailem. Pro vydání oficiálního tištěného certifikátu je
potřeba, aby identitu vzorků a psa potvrdil na žádance veterinární lékař. Pak lze kdykoliv
certifikáty k výsledku doobjednat i několik let zpětně.
Vzorky DNA ukládá laboratoř zdarma na dobu 5 let, proto je možné se kdykoliv
v uvedené době ozvat a přiobjednat test a nemusí tudíž být vzorek znovu zasílán.
Chovatelské slevy se uplatňují přiložením dokladu o členství v chovatelském klubu k
vyplněné žádance, pak bude snížená cena započtena i pro budoucí objednávky. Aktuální
ceník a přehled všech testů naleznete v našem katalogu cen a vyšetření.
Výbor Mops klubu, z.s.
17. 09. 2021

