Chovatelská komise SCHK 4/2013

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
16. 9. 2013 – ČSCH, Maškova 3, Praha 8

Přítomni:
MUDr. Marie Říhová – předsedkyně CHK, HPCH pro kategorii IV
Zdeněk Gorgoň – HPCH pro kategorii I
Lena Venclíková – HPCH pro kategorii III
Petra Šnajdrová – HPCH pro BRI

1) Kontrola zápisu zasedání CHK 11. 7. 2013
-

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 konce listopadu, aby mohlo projít
schválením na plénu.
Úkol trvá.

-

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 zpracování m seznamu CHS neaktivních 25 let a
víc (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 ukončen – předáno do kompetence předsednictva.

-

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 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. CHK vypracuje návrh na plénum na zpřesnění textu CHŘ v bodě zkoušek
poradců chovu.
Úkol trvá.

-

Anglickou mutaci krycího listu připraví Petra Šnajdrová.
Úkol ukončen – podobu musí odsouhlasit předsednictvo
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-

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.

2) ing. Šanda se vzdal funkce poradce chovu pro BRX – tuto bude zastávat Zdeněk Gorgoň.
Komise připomněla správný způsob zápisu BRX do experimentální plemenné knihy –
například krémová česká kadeřavá bude registrována jako XLH e (BRX). Kotě po XLH*(BRX)
nebo po křížení BRX x PER, které se narodí bez kadeřavosti ( fenotypově PER), bude
registrováno jako výsledek meziplemenného křížení – tedy např. XLH e (PER).
3) Mekong bobtail – Marie Říhová pozve chovatele na jednu z příštích komisí na svod, aby mohl
být vypracován návrh standardu plemene a bylo možné požádat o přidělení předběžného
EMS kódu.
4) Byla projednána stížnost paní N. na paní M. pro prodej kotěte bez kupní smlouvy a
s pozitivním nálezem na giardie. Stížnost předána k řešení ZO Praha – Západ. CHK doporučuje
všem chovatelům uzavírat kupní smlouvy, i když to není povinné – vyhnou se alespoň
některým z potíží, které mohou při prodeji kotěte nastat.
5) Byla udělena jednorázová výjimka paní Hojdarové pro krytí bílým kocourem CRX Calimero di
Datto, CZ na potvrzení kvality sluchu kocoura pouze vyšetřením u veterináře (bez doložení
BAER testu) z důvodu rizika narkozy vzhledem k věku kocoura. Výjimka platí pouze pro toto
jediné krytí a z důvodu pozdního podání žádosti stanovila CHK tyto podmínky: 100% přirážka
na platbu za rodokmeny a opatření rodokmenů bílých koťat přetiskem „Nevhodný k chovu“ ,
pokud nebude doložen výsledek BAER testu pro koťata nebo otce vrhu.
6) Byl projednán případ chovatelky BRI paní Prachařové, vzhledem k tomu, že chovatelka
odmítla provedení genetických testů paternity pro kotě, které se z daného spojení nemohlo
narodit a nespolupracovala s CHK, PP nebude vydán a chovatelská komise omezila pí
Prachařové právo volné plemenitby – s účinností od 10. 10. 2013 na dva roky bude podléhat
řízenému chovu. Chovatelka i její ZO bude o tomto opatření vyrozuměna .
7) Bylo povoleno předčasné nakrytí kočky PER chovatelce pí Hrabětové, z důvodu pozdního
podání žádosti budou rodokmeny vystaveny se 100% přirážkou.
8) Byla povolena tato krytí :
Matoušová – povolena příbuzenská plemenitba pro BUR – matka x syn – Quelilla Charlesbur,
CZ x X-cellent Eddie Charlesbur, CZ
Pluháčková - povoleno krytí BRI se stříbrem v odznacích
Fišerová – povoleno krytí BRI se stříbrem v odznacích Dorotka Fateful Meeting, CZ
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Pšádová – povoleno krytí kočky seniorky (narozena 15.5.2004) CH Bubu Suada, CZ
9) Chovatelská komise formuje návrh podmínek zavedení obdoby „výběrového chovu“ Venclíková, Šnajdrová
10) Návrhy na plénum (k dopracování – pro interní potřebu) :
-

Podmínky „výběrového chovu“

-

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.

-

Nový chovatelský řád – překlad FIFe + metodické listy – nutno předložit předsednictvu ke
schválení

V Praze dne 16.9.2013
Zapsala Lena Venclíková
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