Chovatelská komise 4/2014

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
14.11.2014 – ČSCH, Maškova 3, Praha 8
Přítomni:
Zdeněk Gorgoň – HPCH pro kategorii I
Ludmila Khaled – HPCH II
Lena Venclíková – HPCH III
Youssef Khaled – HPCH MCO
Petra Šnajdrová – HPCH BRI

Omluveni:
Marie Říhová – předsedkyně CHK, HPCH pro kategorii IV
Gabriela Vidímová – veterinární problematika

1) Kontrola zápisu
Chovatelský řád – L.Khaledová připravila novou verzi CHŘ – přeložený CHŘ FIFe, upravený
o změny dané zákonem a aktualizaci Metodických listů, P.Šnajdrová přeloží tabulku změn
Zdeněk Gorgoň připraví revizi názvosloví, aby i výstavní výbory používaly jednotné
pojmenování barev a plemen, stejné jako PK. Úkol trvá.
-

Chovatelská komise formuje návrh podmínek zavedení obdoby „výběrového chovu“ Venclíková, Šnajdrová – úkol pozastaven

-

Formulovat dotaz na BRC + JSC FIFe, zda lze pro uznání BLH akceptovat v jejich
rodokmenech BRI var jako sesterské plemeno – lze, je implementováno v novém
registračním řádu

-

Předsednictvo uložilo CHK zpracovat Plán karantény pro případ výskytu infekčního
onemocnění v chovu – návrh připravila L. Khaledová a MUDr.Říhová ho odeslala
předsednictvu a KPZPK k vyjádření , finální verzi připraví KPZPK

2) Stížnost na chovatelku pí Slapničkovou – prodej kotěte, které má v rodokmenu uvedeného
jiného otce, než ve skutečnosti je – nelze vystavit nový PP, dokud nebude vrácen starý.
3) Chovatelská komise vzala na vědomí rezignaci MVDr.Vidímové, která se z časových důvodů
nemůže práce komise účastnit. Předsedkyně komise a HPCH III písemně poděkovaly MVDr.
Vidímové za její dosavadní práci a přínos.
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4) MUDr. Khaledová prezentovala poslední verze úprav metodických listů, komise diskutovala nad
jejich konečným zněním
5) Povolena příbuzenská plemenitba – testovací křížení – BEN Tišerová
Povoleno meziplemenné křížení BML ns 11 x PER ns 12 s podmínkou doložení testů PKD pro PER
– Krmelová, koťata budou zapsána jako XSH/XLH* s pozdější kontrolou ve třídě 13b.
Povoleno krytí nonFIFe kocourem Štolcová - BEN

V Praze dne 14.11.2014
Zapsala Lena Venclíková
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