Chovatelská komise SCHK 5/2013

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
19.11.2013 – ČSCH, Maškova 3, Praha 8
Přítomni:
Ludmila Khaled – HPCH II
Lena Venclíková – HPCH III
Youssef Khaled – HPCH MCO
Gabriela Vidímová – veterinární problematika
Omluveni:
Marie Říhová – předsedkyně CHK, HPCH pro kategorii IV
Zdeněk Gorgoň – HPCH pro kategorii I
Petra Šnajdrová – HPCH pro BRI

1) Kontrola zápisu zasedání CHK 16.9.2013
Chovatelský řád – aby nedošlo ke stavu, kdy náš CHŘ je v rozporu s CHŘ FIFe (jako např.
v případě povinného uchovňování), bude platný vždy aktuální Chovatelský řád FIFe
modifikovaný pouze o podmínky dané zákony ČR (věk odběru koťat apod). Všechna
ostatní ustanovení budou přesunuta do Metodických listů. Metodické listy a změny
v nich bude na návrh chovatelské komise schvalovat předsednictvo. Definitivní podobu
Metodických listů zpracuje L. Khaledová. Úkol trvá.
-

Plemenná kniha – evidence došlé a odeslané pošty funguje, další aspekty práce PK nelze
řešit v chovatelské komisi, přísluší předsednictvu. Úkol uzavřen.

-

Chovatelská komise vzala na vědomí připomínku MVDr. Urbana ke kvalifikaci poradců
chovu z titulu žáků posuzovatelů a posuzovatelů. Posuzovatelé a žáci posuzovatelé
v jejich první kategorii vykonali zkoušku v rozsahu mnohem větším, než je vyžadován od
poradce chovu a rozbor rodokmenu zde byl nahrazen souborem otázek z genetiky. I pro
žákování v dalších kategoriích je požadovaná suma znalostí větší, než pro poradce chovu.
Prozatím trvá stav, kdy žák či posuzovatel je automaticky poradcem pro danou kategorii.
Úkol trvá.

-

Názvosloví – v rámci zachování jednotného stylu pojmenování barev rozhodla CHK pro
používání českého překladu zbarvení amber – jantarová. Zdeněk Gorgoň připraví revizi
názvosloví, aby i výstavní výbory používaly jednotné pojmenování barev a plemen, stejné
jako PK.
Úkol trvá.
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2) Mekong bobtail – MUDr. Říhová pozvala chovatele na zasedání CHK, aby mohl být vypracován
návrh standardu plemene a bylo možné požádat o přidělení předběžného EMS kódu – přidělen
kód MBT, chovatelé Mazalovi předvedli kolekci koček a předběžný plán plemenitby.
3) Levkoi – MUDr. Říhová pozvala na zasedání komise chovatele p. Zemana, který předvedl své 2
kočky a kocoura, vzhledem k faktu, že FIFe neuzná žádné nové bezsrsté plemeno ani plemeno
vykazující známky osteochondrodysplazie (sklopené uši – např. Scottish Fold), a Levkoi je
sphynx s překlopenýma ušima, přes veškerou snahu p. Zemana není možné pro toto plemeno
stanovit chovatelský plán či podporovat jeho chov.
4) Byl projednán případ chovatelky BRI paní Vernerové, který se týkal nepovoleného
meziplemenného křížení s rozhodnutím - PP bude vydán pro XSH, v kolonce otec bude uvedeno
„otec neznámý“ a chovatelská komise omezila pí Vernerové právo volné plemenitby –
s účinností od 1.1.2014 na jeden rok bude podléhat řízenému chovu. Chovatelka i její ZO bude
o tomto opatření vyrozuměna (HPCH BRI – Šnajdrová).
5) Byla povolena tato krytí :
Králová – povoleno krytí kočky Carmen Aura Rainbow – BEN kocourem z non-FIFe
Urbán – předčasné nakrytí SPH Elizabeth Aniston
Bulířová – krytí BEN Artemis Diamond Elone, CZ kocourem z non-FIFe
Paulová – povoleno krytí kočky BEN Ara Koh Bon, CZ kocourem z non-FIFe

6) Chovatelská komise formuje návrh podmínek zavedení obdoby „výběrového chovu“ Venclíková, Šnajdrová

V Praze dne 19.11.2013
Zapsala Lena Venclíková

