Chovatelská komise SCHK 2/2013

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
26.4.2013 – ČSCH, Maškova 3, Praha 8

Přítomni:
MUDr. Marie Říhová – předsedkyně CHK, HPCH pro kategorii IV
Zdeněk Gorgoň – HPCH pro kategorii I
MUDr.Ludmila Khaled – HPCH pro kategorii II
Lena Venclíková – HPCH pro kategorii III
Ing. Youssef Khaled – HPCH pro MCO
Petra Šnajdrová – HPCH pro BRI
MVDr. Gabriela Vidímová – člen, veterinární problematika
Alice Šimková – tajemník komise

1) Kontrola zápisu zasedání CHK 29.1.2013

-

Proběhla prezentační výstava nových barevných variet BRI (s/y 33, 01/02/03 33) MVDr.
Urban byl pověřen vypracováním textu návrhu uznání těchto variet. Úkol ukončen,
návrhy byly odeslány

-

Byl vydán a zveřejněn metodický list týkající se zaznamenávání povinných testů v příloze
průkazu původu, příloha bude doplněna textem: Za identitu testovaného zvířete
odpovídá majitel, za správnost výsledků odpovídá laboratoř, která test provedla.
Výsledky nepovinných genetických testů lze do přílohy zapsat na požádání.
Úkol ukončen, pí Šimková nechá vytisknout formuláře přílohy.

-

Stížnost pí Veselé na chovatelské prostředí a stav chovaných zvířat v CHS pí Šejnohové.
Předáno k řešení Komisi pro zdraví a pohodu zvířat – komise provedla kontrolu a
neshledala závady.
Úkol ukončen.
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-

Žádost p. Krajči o posouzení mimo výstavu za čelem získání chovnosti – povinné
uchovnění bylo zrušeno, posouzení není třeba.
Úkol ukončen.

-

Žádost ing. Petra Dydowicze, Brno o změnu zbarvení kotěte Emil Sibornal, CZ z BRI n na
BRI ns, respektive o změnu zbarvení u matky IC Agnes Sibornal, CZ BRI n 21 33. Komise
požádala o předvedení kočky, to ing. Dydowicz odmítl s tím, že nemůže cestovat
s kočkou do Prahy. Komise tedy nabídla ing. Dydowiczovi, aby kočku předvedl na výstavě
v Brně (buď ve třídě 13c nebo v pátek přítomným poradcům chovu – Říhová, Šnajdrová,
Venclíková), poté pí Šimková zaznamená fenotyp a genotyp kočky do jejího PP.
Úkol trvá.

2) Zdeněk Gorgoň navrhl povinné testování plemen PER a EXO na PKD. Z diskuze vyplynula
nutnost ověření pravomocí při eventuálním zavádění podobného pravidla. MUDr. Říhová
projedná možný postup s JUDr. Soukenkovou.
Úkol trvá.

3) Petra Šnajdrová navrhla vypustit v kapitole 2.4. Chovatelského řádu zálomek jako příklad
vady vyřazující z chovu. MUDr. Khaledová byla pověřena vypracováním návrhu na
přepracování celé kapitoly a sjednocení Metodických listů. Na návrh Petry Šnajdrové bude
také důkladněji dopracována kapitola o chovatelském deníku.
Úkol trvá.

4) MUDr. Říhová tlumočila žádost pí Evy Wieland ( která vede pro FIFe agendu chovatelských
stanic ) o předání seznamu chovatelských stanic, které jsou 20 a více let neaktivní. Komise
pověřila pí Šimkovou o zpracování seznamu pro CHS neaktivní 25 let a víc (po 25 letech bez
aktivity chráněný název CHS zaniká). Tato žádost bude přednesena na předsednictvu.
Úkol trvá.

5) Komise navrhla a schválila zrušení platby za vystavení přílohy k PP pro uvedení povinných
genetických testů. Tento návrh bude přednesen předsednictvu.
Úkol ukončen.
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6) MUDr. Říhová poukázala na nutnost vést evidenci došlé a odeslané pošty, která se týká
rodokmenů. Jedině tak je možné zamezit stále se opakujícím (a mnohdy neoprávněným)
stížnostem na práci plemenné knihy. Díky evidenci bude zcela jasné, kdy byl odeslán
například požadavek na doplnění údajů v krycím listu a jak dlouho na ně musela poté
pracovnice plemenné knihy čekat. Formu evidence si zvolí pí Šimková, pro přehlednost a
možnost vyhledávání údajů je doporučována tabulka v programu Excel.Tento návrh schválili
hlasováním všichni členové CHK .
Úkol trvá.

7) Zdeněk Gorgoň navrhl pro rok 2014 vyhlášení soutěže o nejlepší chovatelskou stanici, kde by
se vyhlašovala první tři místa s nejvyšším součtem bodů z výstav pro zvířata pocházející ze
stejné CHS (podobně jako dříve fungovala Kočka roku – kategorie CHS). Je ochoten výsledky
počítat, časopis Naše kočky bude sponzorem, předání cen by mohlo proběhnout vždy na
plenárním zasedání. Chovatelská komise bude garantem soutěže, pozitivní přínos soutěže
bude mimo jiné v podpoře následných kontaktů mezi chovateli a novými majiteli odchovů,
v kvalitnější péči o jejich odborný rozvoj a v propagaci organizovaného chovu s PP. MUDr.
Říhová přednese tento návrh na zasedání předsednictva.
Úkol trvá.

8) Chovatelská komise se shodla na nutnosti rozšířit řady poradců chovu – v kategoriích II a III
specializovaných na jedno plemeno - kteří by byli schopni pomoci začínajícím chovatelům. Je
třeba vyzvat zkušené chovatele k aktivitě v této oblasti a připravit podmínky pro jejich
činnost a vzdělávání – uspořádat seminář, připravit přednášky. Pí Šnajdrová a Venclíková
projednají s Royal Canin možnost uspořádání semináře (2013/2014), MVDr. Vidímová může
školit zdravotní problematiku. Tento návrh bude přednesen předsednictvu.
Úkol trvá.

9) Na dotaz byl upřesněn postup při registraci kočky z non-FIFe organizace: kočku zaregistruje
plemenná kniha (do 8 týdnů od importu, předložit rodokmen a byl-li vydán, také transfer).
Pokud k registraci bude nutné znát fenotyp kočky (neslučitelnost barev rodičů a potomků,
majitel si není jist barvou apod.), bude kočka předvedena na jakékoliv výstavě ve třídě 13c –
kontrola barvy nebo na chovatelské komisi (zpoplatněno). Jakékoliv jiné problémy při
registraci kočky a rodokmenu bude řešit chovatelská komise.

10) V souvislosti s přípravou nového webu poukázali členové chovatelské komise na nutnost
prezentace jednotlivých plemen na webu včetně fotografií, možnost demonstrovat jednotlivé
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vady u různých plemen a věnovat více prostoru zdravotní osvětě. Tento návrh bude
přednesen předsednictvu.

11) MUDr. Říhová připomněla metodiku pro povolování žádostí o předčasné nakrytí - zdůraznila
nutnost podání žádosti VČAS, ještě PŘED KRYTÍM. Poradce chovu podepíše krycí list, povolení
se budou evidovat v zápisech z chovatelské komise.

12) V mezidobí od předešlé CHK bylo předčasné nakrytí povoleno těmto chovatelům: Čuková
(OSH -Amoura Little Stuart, SIA -Angela Little Stuart), Sendlerová (SIA- Iolana Sia Alicia),
Deutschová (BRI- Kaya Ratiere de Luxe), Balšínková (BRI- Cety Aladar), Holánková (BRI – Gina
z Roubenky), Matoušková (BRI- Lee z Panského Dvora), Sobotková (BRI- Nikita of Kotoffski),
Doseďalová (MCO- CountryCats Baby Love).

13) Je nutné vést evidenci změn v chovatelském řádu (ve všech řádech obecně) – forma by měla
být stejná, jako používá FIFe – tzn. na začátku řádu je seznam změn s daty, odkdy které
změny platí.

MUDr. Marie Říhová
Předsedkyně CHK SCHK

Zapsala Lena Venclíková

