Zápis ze schůze sekce AUSTRALSKÝ HONÁCKÝ PES a ŠIPERKA,
Podmitrov 28.5.2011
Přítomno: 12 členů sekce
Zapsala: Pavlína Staňková
Schůze byla zahájena ve 14 hodin. Poradkyně chovu Andrea Daňková přivítala přítomné a
zahájila schůzi krátkou zprávou o dění v KCHMPP – 16.11.2011 proběhla Mimořádná valná
hromada a byl zvolen nový výbor KCHMPP, Usnesení vyšlo ve zpravodaji č. 65 a je
k dispozici také na klubovém webu.
Vlastní zpráva PCH obsahovala počty jedinců obou plemen nově zařazených do chovu
(seznam bude uveřejněn ve zpravodaji), počty vydaných krycích listů a narozených štěňat.
Zpráva obsahovala podrobnou statistiku zdraví chovných ACD. PCH zopakovala chovatelům
správný postup vedení administrativy vrhu.
Chovatelé mají PCH hlásit také úhyn chovných jedinců, u vrhů hlásit porod císařským řezem.
Diskuse
– dotaz na místa a termíny konání bonitací v roce 2011 (PCH zodpověděla)
– po přednesení zprávy o zdraví chovných ACD a provedených vyšetřeních se
diskutovalo o dalším směrování chovu a nutnosti dbát více na zdraví plemene
– požadavek členů sekce na uveřejnění seznamu chovných psů a fen s výsledky
zdravotních testů
Z diskuse vzešlo hlasování o doplnění chovných podmínek takto:
Jeden z rodičovského páru musí být geneticky testován na PRA s výsledkem Normal/clear
nebo Pattern A nebo N/N, doloženo certifikátem.
Hlasování:
10 pro
0 proti
2 se zdrželi
Podmínky chovnosti budou doplněny následujícím textem:
 Příbuznost – oba rodiče nesmí být navzájem ve vztahu rodič-dítě nebo bratr-sestra (ani
poloviční).
 Maximální věk pro 1. krytí feny je 72 měsíců (dokončených 5 let).
 Pokud je feně 2x proveden císařský řez, nesmí být dále používána v chovu.
Hlasování:
10 pro
0 proti
2 se zdrželi
Platnost výše uvedených podmínek od 1.1.2012.
Od 1.10.2011 budou zveřejněny kompletní výsledky zdravotních testů chovných psů a fen.
Pokud si majitel chovného jedince nepřeje zveřejnění, musí zaslat písemnou žádost o
neuveřejnění výsledků poradkyni chovu.
Hlasování:
10 pro
0 proti
2 se zdrželi
Ukončení schůze v 16,45 hod.

