Chovatelská komise 3/2014

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
3.9.2014 – ČSCH, Maškova 3, Praha 8
Přítomni:
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
Zdeněk Gorgoň – HPCH pro kategorii I

1) Kontrola zápisu
Chovatelský řád – L. Khaledová připravuje novou verzi CHŘ a aktualizaci Metodických
listů, P. Šnajdrová přeloží tabulku změn. Úkol trvá.
-

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 trvá.

-

Dlouhosrsté britské kočky – ve schváleném chovatelském experimentu byly testy PKD a
HCM rozhodnutím předsednictva změněny z povinných na doporučené.

-

Formulovat dotaz na BRC + JSC FIFe, zda lze pro uznání BLH akceptovat v jejich
rodokmenech BRI var jako sesterské plemeno – zjistí P. Šnajdrová.

2) Předsednictvo uložilo CHK zpracovat Plán karanteny pro případ výskytu infekčního onemocnnění
v chovu – návrh připraví L.Khaledová
3) Stížnost na chovatele manž. Dědkovy – prodej nemocného kotěte před ukončením 13. týdne –
předáno k řešení ZO, chovatel byl kázeňsky postižen
4) Stížnost na chovatelku pí Slapničkovou – prodej kotěte, které má v rodokmenu uvedeného jiného
otce, než ve skutečnosti je – řeší HPCH II ve spolupráci s plemennou knihou
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5) Z řad chovatelů vzešel návrh připravit razítko pro přetisk „nevhodné k chovu“ i v angličtině –
požadavek předán plemenné knize
6) HPCH I Z. Gorgoň informoval o chybném uvedení barev ve vrhu PER ns 11 x PER ns 12 – kotě b 64
(pí Kratochvílová), vydání rodokmenů pozastaveno do vyřešení .
7) CHK povolila předčasné nakrytí následujících koček:
PER – Uma Purr-Man of Earl Bohemia – pí Králová
SPH – Jamaica Best Show, RU – pí Houfková
DSP – Alien from Nirvana Fayna – Anderlová
RAG – Karolina Princess de Rotte – Rotterová
Krytí non-FIFe kocourem – BEN – Králová
8) Termín příštího zasedání byl stanoven na 14.11.2014

V Praze dne 3.9.2014
Zapsala Lena Venclíková
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