KCHMPP
SCHŮZKA SEKCÍ TERRIERŮ – Mladá Boleslav dne 21.9.2013
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Sekce AST : paní Potůčková , Batalová , Solnařová , Březinová , Nová , Ševčíková , Piteková , Lučná ,
Felchmanová , Grunfeldová , pan Potůček , Miklas , Oláh , Dvořák , Poborský , Kohout ,
Leinveber , Menda , Oláh
Sekce CR : paní Krásová , Vynikalová , Sedláková , Flégrová ,
Sekce MBT : paní Markupová , Ludková , pan Markup
PROGRAM
1) Prezentace
2) Zpráva Paní Potůčkové o činnosti sekcí
3) Volba delegátů na VH Klubu
4) Různé
1)

Byla provedena prezentace přítomných členů a celkem se schůzky zúčastnilo 26 členů.

2)

Paní Ilona Potůčková informovala přítomné o činnosti sekcí. Dále apelovala na členy aby nepodceňovali zdravotní
testy u svých psů. Ve většině Evropských zemích se zvýšil tlak na ozdravění psí populace. Nás se konkrétně týká
informace, že povinnost RTG vyšetření kyčlů byla zavedena pro AST ve většině zemí. Není proto vyloučeno , že
podobné opatření bude zavedeno i u nás a proto je potřeba aby chovatelé již nyní sledovali toto u svých chovných
jedinců a snažili se o vytvoření vhodných chovných párů k eliminaci tohoto postižení. Současně s RTG kyčlů bude
sledována i dysplazie loktů.

3)

Na VH klubu byli delegováni a přitomnými jednomyslně odsouhlaseni:
Sekce AST : Piteková Maria , Batalová Leona , Březinová Hana , Potůček Petr , Leinveber Tomáš
Sekce MBT : Markupová Lucie , Ludková Petra , Markup Jan
Sekce CR : Vynikalová Lucie , Fléglová Alena ,
Sekce nejmenovaných teriérů bude zastupovat PCH Potůčková Ilona

4) a) Všichni přítomní opět děkují paní Iloně Potůčkové za její práci poradkyně chovu. Velmi si cení jejího přístupu ke
všem členům a zajišťování absolutně bezproblémového chovatelského servisu.
Dále přítomní děkují KCHMPP za činnost v zájmu členů klubu
b) Byl vznesen dotaz ohledně možnosti snížení věkové hranice pro zařazení do chovu na 14 měsíců (dle řádu ČMKU )
Členové zaujali negativní stanovisko a podporují původní podmínky – tzn. dokončených 15 měsíců.
c ) Vznesen dotaz ohledně rozdílného minimálního věku MBT pro účast na bonitaci. U KCHMPP je to 12 měsíců a
specializovaného klubu 9 měsíců. Paní Potůčková vysvětlila , že se jedná o vnitřní pravidla jednotlivých klubů .
Tato skutečnost není v rozporu s dohodou mezi oběma kluby o shodných chovných podmínkách ze dne 1.1.2013
ani s řády ČMKU
d) Dále byl vznesen požadavek aby byly 1 x ročně ve zpravodaji zveřejňovány počty vrhů jednotlivých plemen sekcí
teriérů a počty narozených štěňat za uplynulý rok. Přítomní souhlasí a paní Potůčková připraví statistiku za rok
2013 do prvního zpravodaje KCHMPP pro rok 2014.
e) Návrh doplnit emailové adresy členů při evidenci na rok 2014

V Mladé Boleslavi 21.9.2013

Zapsala : Hana Březinová

