
str.1       ZÁPIS O KONTROLE VRHU 

PLEMENO:   WELSH CORGI CARDIGAN 

 

 NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE:   CORLAN GI 

 POČÁTEČNÍ PÍSMENO VRHU:  R 

CHOVATEL  -   MVDR  LENKA ČERNÁ, JIRÁSKOVA 60, DOLNÍ KOUNICE 

člen / nečlen * Welsh corgi a kelpie klubu CZ   

 

OTEC  -      OWEN THOMAS                                                                                       datum narození: 09.04.2016 

  PK a číslo zápisu:   AT01476709                                                                              zbarvení: ŽÍHANÝ , BÍLÉ ZNAKY 

MATKA  -    FIREWALL DUMMLES                                                                           datum narození: 02.11.2015 

  PK a číslo zápisu: CMKU/WCC/ 340/-16/15/18, č. čipu: 616093900186236  zbarvení: ŽÍHANÁ , BÍLÉ ZNAKY 

VRH  -   datum  krytí:     24.01.2022                                                                                             datum narození 23.03.2022 

Porod:  - přirozený  bez / s *  asistence(í) chovatele *   

              - s asistencí veterináře  / císařským řezem  * (důvod...........atonie dělohy........................................) 

Počet štěňat:     narozených celkem P/F…3/3……..  ,  z toho mrtvě nar. P/F.......1/0......., utracených / uhynulých*  před kontrolou 

(důvod..................................................................................) P/F…0/0….., počet při kontrole vrhu P/F ……2/3……   

Popis štěňat: č. zápisu, č. čipu, jméno, srst – barva délka, kvalita, bílé znaky, uši, oči, skus, varlata, přirozeně zkrácený ocas WCP, 

konstituce, vady: pod- a předkus, kryptorchismus, fluffy, vady barvy, zálomky, kýly, paspárky aj. zjevné vady, odčervení, očkování aj. 

PSI :  č.z. 621 REBEL – č. čipu 941000015746001, srst krátká, barva tricolor s žíhanými znaky, bílé znaky v rámci 

standardu, uši 

 

  č.z. 551 QILIN – č. čipu 941000015745601, žíhaný, bílé znaky, 

standardu, uši zatím nepostavené, oči tmavé, skus nůžkový, varlata obě sestouplá, konstituce středně silná. 

 

č.z. 622 RINOT – č. čipu 941000015746002, srst krátká, barva tricolor s žíhanými znaky, bílé znaky v rámci 

standardu, uši standardu, uši zatím nepostavené, oči tmavé, skus nůžkový, varlata obě sestouplá, konstituce středně silná. 

 

FENY: č.z. 623 ROSA COELI – č. čipu 941000015746003, srst krátká, barva žíhaná, bílé znaky většího rozsahu, 

ale rámci standardu, uši ale v rámci standardu, uši zatím nepostavené, oči tmavé, skus nůžkový, konstituce středně silná. 

 

č.z. 624 ROSMARINE – č. čipu 941000015746004, srst krátká, barva tricolor s žíhanými znaky, bílé znaky 

v rámci, uši v rámci standardu, uši zatím nepostavené, oči tmavé, skus nůžkový, konstituce středně silná. 

 

č.z. 625 ROXANA – č. čipu 941000015746005, srst krátká, barva sobolí, bílé znaky v rámci standardu, uši 

 zatím nepostavené, oči tmavé, skus nůžkový, konstituce středně silná. 

 

Štěňata v době kontroly odčervená, očkovaná, socializovaná.  
 

Kontrola štěňat a matky štěňat provedena čtečkou - ano 

Umístění a kondice feny a vrhu – fena se štěňaty v bytě, s přístupem na dvůr, ve výborné kondici 

Kniha odchovů (ne- ) vedena *  -  vlastní / vydaná ČMKU* 

Uhradit  převodem do 7 dnů od kontroly vrhu za .....5....... štěňat po …100………. Kč,  celkem….....500............... Kč 

 (č. účtu: 2101177357/2010) 

V.......DOLNÍCH KOUNICÍCH.................           datum ..................12.05.2022.......................................... 

 

Podpis chovatele....................................................... 

Jméno a příjmení kontrolora……EVA PROCHÁZKOVÁ                        Podpis kontrolora………………………………………………………. 

 
 * nehodící se škrtněte 

 


