Chovatelská komise SCHK 3/2013

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
11. 7. 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 – členka, veterinární problematika
Alice Šimková – tajemnice komise
Andrea Lacmanová – adeptka na poradkyni chovu pro NFO

1) Kontrola zápisu zasedání CHK 26. 4. 2013
-

Žádost ing. Petra Dydowicze, Brno, o změnu zbarvení kotěte Emil Sibornal, CZ z BRI n na
BRI ns, respektive o změnu zbarvení u matky Agnes Sibornal, CZ BRI n 21 33. Ing.
Dydowicz kočku předvedl na výstavě v Brně ve třídě 13c - kočka je se stříbrem, pí
Šimková na podkladě žádosti majitele zaznamená fenotyp a genotyp kočky do jejího PP.
Úkol ukončen.

-

Zdeněk Gorgoň navrhl povinné testování plemen PER a EXO na PKD. MUDr. Říhová
projednala možný postup s JUDr. Soukenkovou – musí schválit plenární zasedání. Úkol
v této podobě byl ukončen, chovatelská komise připraví návrh na plenární zasedání.
Úkol ukončen.

-

MUDr. Khaledová byla pověřena vypracováním návrhu na přepracování formy
chovatelského řádu a sjednocení metodických listů. Preferovanou formou je doslovný
překlad Chovatelského řádu FIFe (pouze s úpravami danými zákony ČR) s dodatky formou
metodických listů. Konečné znění musí být hotovo do září, aby mohlo projít schválením
předsednictva a být předloženo jako návrh na plénum.
Úkol trvá.
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-

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 CHS neaktivních 25 let a
více (po 25 letech bez aktivity chráněný název CHS zaniká). Předsednictvo úkol potvrdilo,
o formě rušení neaktivních CHS bude ještě třeba jednat na předsednictvu (pouze
nečlenům SCHK?).
Úkol trvá.

-

Komise navrhla a schválila zrušení platby za vystavení přílohy k PP s uvedení m
povinných genetických testů. Předsednictvo rozhodlo, že zapsání povinných testů bude
zdarma, zapsání nepovinných bude zpoplatněno.
Úkol ukončen.

-

MUDr. Říhová poukázala na nutnost vést evidenci došlé a odeslané pošty, která se týká
rodokmenů, úkol byl označen za ukončený, ale v pozdější diskuzi ke stížnosti na práci PK
se forma provedení – razítko na krycím listě – ukázala nedostatečná. Ludmila Khaled
pošle Alici Šimkové návrh evidenční knihy.
Úkol trvá.

-

Zdeněk Gorgoň navrhl pro rok 2014 vyhlášení soutěže o nejlepší chovatelskou stanici,
MUDr. Říhová přednesla tento návrh na zasedání předsednictva, to návrh schválilo s tím,
že ceny se nebudou předávat na plénu, ale společně s vyhlášením Národních vítězů či na
jiné výstavě.
Úkol ukončen.

-

Chovatelská komise se shodla na nutnosti rozšířit řady poradců chovu – v kategoriích II a
III specializovaných na jedno plemeno – 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 byl
přednesen předsednictvu. Po připomínce MVDr. Urbana ke kvalifikaci poradců chovu
z titulu žáků posuzovatelů a posuzovatelů Chovatelská komise uznala oprávněnost této
námitky v případě žáků na jejich druhou či další kategorii, pro kterou neskládali zkoušky.
Posuzovatelé a žáci posuzovatelé ve své první kategorii vykonali zkoušku v rozsahu
mnohem větším, než je vyžadován od poradce chovu a rozbor rodokmenu zde byl
nahrazen souborem otázek z genetiky. CHK vypracuje návrh na plénum na zpřesnění
textu CHŘ v bodě zkoušek poradců chovu. Navrhované znění: zkoušky posuzovatelů a
žáků posuzovatelů jsou platné i pro funkci poradce chovu. Pokud chce žák posuzovatel
vykonávat funkci poradce chovu pro kategorii, ve které nedělal zkoušky žáka, musí
absolvovat zkoušky pro poradce chovu.
Úkol trvá.
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-

V souvislosti s přípravou nového webu poukázali členové chovatelské komise na nutnost
prezentace jednotlivých plemen na webu včetně fotografií, možnost demonstrovat
jednotlivé vady u různých plemen a věnovat více prostoru zdravotní osvětě. Tento návrh
byl přednesen předsednictvu – to prezentaci vad nedoporučilo stejně jako fotografie
představitelů jednotlivých plemen. Zdravotní osvěta by měla být řešena spíše formou
seminářů pro chovatele. CHK požádá o prostor na webu pro prezentaci své práce a
problematiku chovu.
Úkol prozatím ukončen, otázku je možné otevřít po nové podobě webu .

2) Anglickou mutaci krycího listu připraví Petra Šnajdrová.
Úkol trvá.
3) Názvosloví – v rámci zachování jednotného stylu pojmenování barev rozhodla CHK o
používání českého překladu zbarvení amber – jantarová. Zdeněk Gorgoň připraví revizi
názvosloví, aby i výstavní výbory používaly jednotné pojmenování barev, stejné jako PK.
Úkol trvá.
4) Projednání stížnosti na práci plemenné knihy – ve stížnosti byla PK vytýkána nedosažitelnost
na telefonu i v kanceláři, liknavé a nedbalé vyřízení žádosti o PP (odeslány na jinou adresu).
K problému adresy – mateřská ZO nemá aktualizovány záznamy v databázi, ostatní aspekty
stížnosti členové CHK probrali, zde jsou některá z navrhovaných řešení :
-

zavést knihu evidence příjmů krycích listů a výdeje rodokmenů včetně evidence
nesrovnalostí v KL

-

personálně posílit plemennou knihu

-

do krycího listu přidat kolonku „doručovací adresa“

-

zavést pětidenní pracovní týden s přítomností pracovnice na PK (dva dny v týdnu uchovat
jako návštěvní)

M. Říhová přednese tuto problematiku na předsednictvu.
Úkol trvá.
5) Na dotaz pí. Knoblochové bylo potvrzeno, že poradcem chovu pro BRX zůstává i nadále ing.
Šanda
6) Andrea Lacmanová složila úspěšně zkoušku poradce chovu pro NFO, zkoušejícími byly Marie
Říhová, Youssef a Ludmila Khaledovi, originál zkoušky je uložen na plemenné knize.
7) V mezidobí od minulé CHK byla povolena tato krytí :
Pluháčková – BRI x Inetta Prinzessin von Burg Weissensee a předčasné krytí Clementine von den
Saalbergen, Pozlerová – BRI krytí non-FIFe, Vaněk – BRI krytí non-FIFe, Fišerová – předčasné nakrytí
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BRI Dorotka Fateful Meeting, CZ, Venclíková – BML příbuzenská plemenitba, Peroutková – předčasné
nakrytí DSP Agharta Tir Nam Beo, CZ, Říhová – předčasné nakrytí OSH Frida Kahlo Siakat CZ,
Pazderová – předčasné nakrytí KBL Ráchel Aksarah Bhutani, CZ, Šnajdrová – krytí BRI x, Davidová –
PER příbuzenská plemenitba, Kratochvílová – předčasné krytí RAG Josei Jantario Wittek, CZ,
Grossmanová – MCO krytí kočky starší 9 let, Khaled – předčasné nakrytí MCO Of My Heart Vingilot
CZ.
8) Příští zasedání chovatelské komise bude 16. 9. 2013 v 16.30 v Praze 8, Maškova 3

V Praze dne 11. 7. 2013
Zapsala Lena Venclíková
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