Zápis ze schůze ACD sekce KCHMPP, konané dne 16. června 2013

Přítomno: 11 členů + 3 hosté (dle prezenční listiny)
(počet členů sekce: 60, usnášení schopný počet členů : 9)

Zahájení schůze
Schválen jednací řád pro tuto schůzi – pro 11 členů (příloha 1)
Upozornění PCH – Bonitace 3. srpna 2013 se koná v ZKO Kolín Borky (změna místa konání)
Přidán na úvod bod programu – Volba delegátů na VH KCHMPP:
Zvoleni – pt. Fenclová (pro 11 členů), pt. Joura (pro 11 členů), pt. Macešková (pro 11 členů)

Program:
I. Zpráva poradkyně chovu – příloha 2
II. Strategie chovu a návrhy na změnu/doplnění chovných podmínek
Zaslané příspěvky (příloha 3):
1. MVDr. Alexandra Gorošová
2. P. a M. Staňkovy
Současné znění chovných podmínek zůstává v platnosti a dále se jednalo o rozšíření:
Hlasování:
1. Povinné testy DNA-PRA všech jedinců zařazovaných do chovu, platnost od 16.7.2013,
hlasování – pro 11 členů, účinnost 30 dní po schválení Rozšířeným výborem – pro 11 členů.
2. BAER test:
1. návrh: Povinnost testovat celé vrhy, výsledky zveřejnit – pro 6 členů, proti 5
Platnost od 16.7.2013, účinnost 30 dní po schválení – pro 11 členů
2. návrh: Povinnost testovat jedince zařazované do chovu – nehlasováno (byl schválen první
návrh)
3. Do chovu připouštět pouze jedince plně slyšící na základě BAER testu doloženého
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certifikátem – pro 11 členů.
Platnost od 16.7.2013, účinnost 30 dní po schválení – pro 11 členů

III. Příspěvky členů, dískuse
Seznam doporučených vyšetření: klinické vyšetření na dědičné oční vady, DLK, RTG na
spondylózu, DNA PLL. Seznam bude průběžně doplňován na webu KCHMPP. Doplněno bude
o připomenutí skutečnosti, že KCHMPP nemá pro plemeno ACD smluvního vyhodnocovatele
DKK. Akceptovány jsou výsledky od všech akreditovaných vyhodnocovatelů v ČR, viz. KVL.

Diskuse o dodržování standardu na výstavách – nesení ocasu, barva, zuby. Upozornění PCH Sekce ACD má právo navrhovat na bonitace a výstavy pořádané KCHMPP rozhodčí, kteří
dodržují co nejlépe standard ACD, případně budou v rámci bonitací na nutnost dodržování
standardu upozorněni. Dosud žádné návrhy nebyly podané, návrhy lze posílat e-mailem.
Přítomnými navržen MVDr. Šimek.
Návrh – nebude posuzovat p. Broukal (bonitace ani výstavy pořádané klubem), pro 6, proti 2,
zdrželi se 3 členové.
Návrh zákazu opakovaných spojení – diskuze, nehlasováno (nebyl podán konkrétní návrh).
E-zpravodaj – redakční rada se rozpadla.
Databáze vrhů – viz program Administrativa na stránkách KCHMPP, služba členům.

Ukončení schůze v 16.30.

Zapsala: MVDr. Dana Krejčová
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