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Zápis ze zasedání Chovatelské komise SCHK
29.1.2013

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, MVDr. M. Urban, Z. Gorgoň, Z. Maršíčková,
A. Šimková a MUDr. L. Khaled.

Úvodem předsedkyně komise MUDr. Říhová představila novou členku CHK MUDr. Ludmilu
Khaled a uvedla ji do funkce hlavní poradkyně chovu pro plemeno MCO. HPCH pro ostatní
plemena kategorie II zůstává Ing. M. Šanda.
1)

Kontrola zápisu zasedání CHK z 3.10.2012

-

„Pí. R. Polonyová žádala o uchovnění kočky Chovatelskou komisí již v březnu 2012. Již
potřetí se nedostavila – tentokrát se omluvila. Bude pozvána ještě jednou s tím, že jí
bude dáno na vědomí, že byly zaznamenány inzeráty, ve kterých nabízí koťata bez PP.
Toto bude dáno na vědomí i její ZO – ZO Přerov.“
Pí. Polonyová byla pozvána na mimořádné zasedání CHK dne 4.12.2012. Bez
omluvy se nedostavila. CHK proto pověřila Z. Maršíčkovou vypracováním
stížnosti, která bude předána k řešení ZO Přerov (opakované porušování CHŘ
SCHK – kap. II, b. 3.1 a 3.2 a kap. IX, b. 4.3). Dotazem u ZO Přerov však bylo
zjištěno, že pí. Polonyová neuhradila členský příspěvek a ZO proto zrušila její
členství. Stížnost nelze projednat.
Úkol ukončen.

-

„Aktualizace Chovatelského řádu bude provedena poté, co FIFe poskytne nové, aktuální
znění Chovatelského řádu FIFe.“
Úkol ukončen.

-

„Ve dnech 25. a 26.11. 2012 proběhne prezentace nových barevných variet britských
koček – se zlatými odznaky, se stříbřitými odznaky, s odznaky s bílou. MUDr. Marie
Říhová se této výstavy nemůže zúčastnit, protože v té době bude na dovolené v Izraeli.
Pověřila tedy MVDr. Martina Urbana za předsednictvo i chovatelskou komisi.“
Prezentační výstava proběhla úspěšně, hodnotící zpráva CHK FIFe zatím nebyla
doručena, je třeba provést ještě kontrolu barevné variety jednoho z rodičovských
zvířat, viz dále.
MVDr. Urban byl pověřen vypracováním textu návrhu uznání těchto variet pro
generální zasedání a dále byl pověřen koordinací postupu s 1.DEKZV e.V. při
zařazení stříbřitých a zlatých variet s odznaky do EMS kódu.
Úkol trvá.

-

„Zaznamenávání povinných testů v průkazech původu bude od 1.1.2013 podle
chovatelského řádu FIFe povinností. Alice Šimková je pověřena, aby zajistila úpravu
programu plemenné knihy a vytištění formulářů přílohy k průkazu původu, kde budou
výsledky povinných testů zaznamenávány. Chovatelská komise vypracuje a vydá
metodický list postupu při žádosti o průkazy původu, podle kterého se bude od 1. 1.
2013 postupovat.“
Metodický list byl vydán a zveřejněn, příloha bude doplněna textem: Za identitu
testovaného zvířete odpovídá majitel, za správnost výsledků odpovídá laboratoř,
která test provedla.
Úkol ukončen.
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2)

Kontrola zbarvení kočky Broskvička Peaches Fateful Meeting, CZ, 0.1, nar. 19.5.2011,
majitelka pí. Soňa Štěrbová, Hostivice.
Původní barevná varieta opravena z BRI n 21 33 na BRI x (ny 21 33).
Úkol ukončen.

3)

Stížnost pí. Veselé na chovatelské prostředí a stav chovaných zvířat v CHS …
Předáno k prošetření Komisi pro zdraví a pohodu SCHK.
Úkol trvá.

4)

Žádost p. Zdeňka Krajči o posouzení mimo výstavu za účelem získání chovnosti pro
kočku Aila Erakis, CZ, 0.1, RUS, nar. 18.8.2008.
CHK souhlasí, pověřuje posouzením p. Erica Reijerse.
Úkol trvá.

5)

Žádost Ing. Petra Dydowicze, Brno o změnu zbarvení u kotěte Emil Sibornal, CZ z BRI n
na BRI ns, resp. o změnu zbarvení u matky IC Agnes Sibornal, CZ, BRI n 21 33. Komise
žádá o předvedení kočky.
Úkol trvá.

6)

Žádost pí. Dagmar Pšádové o povolení krytí kočky Yuliana Suada, CZ, EXO ny 24, nar.
13.9.2003. Veterinární vyjádření ke zdravotnímu stavu a kondici přiloženo. Komise
nemá námitky.
Úkol ukončen.

7)

Žádost pí. Jindry Kunclové, ZO Artemis Plzeň, o registraci koček s PP vystaveným BOEC.
Jim Henessy z Novboru, 0.1, BRI ns 22, nar. 30.6.2012
Týna Grandbor, 0.1, BRI ns 22, nar. 10.10.2008
Je třeba postupovat předepsaným způsobem a kočky vystavit v registrační tř. 18.
Úkol ukončen.

8)

Žádost p. Michala Kaněry o povolení přímé příbuzenské plemenitby: Laguna Syberiana
Iskander Babilovic, 1.0, SIB ns 09 22 x Verunka z Tichého údolí, CZ, 0.1, SIB ns 09 22.
Komise nemá námitky.
Úkol ukončen.

9)

Komise se zabývala situací, kdy na MVK Olomouc 2012 byla předvedena v registrační tř.
18 kočka Galea Galilei of Bohema Minstrel s PP vydaným CFF. Ve tř. 18 byla potvrzena
jako BRI d, později během posuzování byla znovu pozvána do tř. ověřovací (13c), kde
byla barva změněna na BRI d 22. Vzhledem k tomu, že oba rodiče jsou bez kresby,
registrace proběhne s uvedením fenotypu d 22, což by mělo být uvedeno již ve tř. 18.
Úkol ukončen.

Zapsala: Zuzana Maršíčková
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