E-mailová schůze chovatelské skupiny – duben/květen 2004
1. Zajištění akcí
a) VŠ Benešov – organizace: A.Dlouhá + I.Kuncmanová, přednášející:
H.Pisarčíková
b) PT při klubové výstavě O.Sováková, H. Pisarčíková + další PCH nebo člen
klubu dle aktuální situace. PT bude přístupný pouze psům, kteří se chystají na
selekci
c) Selekce – 2 zahraniční rozhodčí + B.Poláčková (GR, TER) nebo H.Pisarčíková
(MAL, LAEK)
d) PP+PT Praha – Letňany – BO bude posuzovat paní Eva Hájková, za
chovatelskou skupinu H.Pisarčíková, B.Poláčková, Z.Mrňáková a M.Hodková
(přednostně u posuzování jednotlivých variet), vedoucí hodnocení PT
O.Sováková. AO bude posuzovat pan Antonín Mudra.
e) PP+PT Přerov – posuzovat bude paní Jana Miklasová, za chovatelskou
skupinu H.Pisarčíková, H.Frimmelová a B.Poláčková
f) VŠ Sadská - organizace + přednášení: B.Poláčková
g) PP+PT Velešín – posuzování předběžně přislíbila S.Matušková, za
chovatelskou skupinu H.Pisarčíková, B.Poláčková. Dle možností a nutnosti
H.Frimmelová nebo Z.Mrňáková.
2. nová adresa kontrolora vrhů
Radka Valentová: Klenovice 214, 392 01 Soběslav, e-mail: valenta.agil@seznam.cz ,
telefon zůstává
3. kontroly vrhů
Protože se množí dotazy ohledně kontrol vrhů, zpracovala HPCH návod, jak vyplňovat
tiskopis kontroly. Tento návod bude rozeslán všem stávajícím kontrolorům.
4. skartace dokumentů
Z důvodů hromadění dokumentů – hlavně u PCH pro malinois, chovatelská skupina stanovila
pravidla skartace:
Skartující vytvoří CD disk, na němž budou tyto adresáře:
a) korespondence starší 5-ti let (např.žádosti o KL) – pouze sepsaný seznam
b) důležitá korespondence starší 5-ti let (např. povolení vyjímek, nechtěná krytí, spory,
apod.) – každá stránka bude nascanovaná, soubory pojmenované (např. „Pisarčíkovánechtěné krytí XXXX rok“
c) krycí listy starší 10-ti let – sepsaný seznam s údaji typu „číslo, datum vystavení, fena,
navržení psi, kryto, porod“
d) přihlášky k zápisu starší 10-ti let – každá stránka bude nascanovaná, soubory
pojmenované (např. „B z Kovárny 1995“)
e) evidence chovných fen – feny uhynulé, vykastrované nebo starší 10-ti let. Každá fena
bude mít svůj podadresář, který bude obsahovat nascanované protokoly ze svodu,
bonitace, PP, PT a veškeré zdravotní dokumentace. Ostatní, tj. zkoušky a výstavy
budou pouze sepsány v textovém souboru.
f) evidence chovných psů - psi uhynulí, vykastrovaní nebo starší 15-ti let.
Dokumentace se bude zpracovávat stejně jako u evidence chovných fen. Skartace se
netýká plemeníků, jejichž majitelé nahlásili odebrání + zamražení spermatu.

g) ostatní neuchovnění jedinci – psi a feny uhynulí, vykastrovaní nebo starší 10-ti let,
kteří nebyli uchovněni. Dokumentace se bude zpracovávat stejně jako u evidence
chovných fen.
h) Prohlášení – prohlášení pravdivosti dokumentů od toho, kdo skartaci prováděl,
vč.vlastnoručního podpisu a datumu skartace.
CD disk bude vypálen nejméně 2x a uložen jednou u příslušného poradce chovu a
podruhé jako záloha u hlavního poradce chovu.
Skartace je dobrovolná, nemusí jí využít všichni poradci chovu.
5. RTG DKK
Každý poradce chovu bude vést evidenci předložených výsledků RTG DKK a DLK. Tato
evidence bude obsahovat :
a) kopii výsledku – uložena u karty příslušného jedince (bez kopie nelze výsledek
zapsat do PP!!!)
b) soupis obsahující důležité údaje (varieta, jméno, č.zápisu, tet.číslo, dt.narození,
majitel+adresa, jméno+adresa vyhodnotitele, výsledek, dt.vyhodnocení,
evidenční číslo snímku). Kopii tohoto soupisu bude kvartálně spolu s kopiemi
jednotlivých výsledků předkládat HPCH pro centrální evidenci.
6. KONTROLA DOKUMENTŮ
Kontrolou předaných dokumentů zjistila HPCH paní Pisarčíková tyto skutečnosti:
a) není doklad o odeslání standardu AO standardové komisi, rovněž tak její
předsedkyně paní Bečková nenalezla ve své knize pošty žádnou došlou žádost
o schválení překladu standardu. Po dohodě s Ing.Bečkovou odeslala paní
Pisarčíková standard AO na standardovou komisi, aby se tato skutečnost mohla
napravit a klub se mohl řídit aktuálním zněním standardu.
b) v krycích listech tervuerenů za rok 2004 nebyli v rozporu s chovatelským
řádem doporučováni nejméně 3 krycí psi. Na některých je uveden jeden nebo
dva psi podle přání majitele feny, na mnoha dalších KL není uveden dokonce
žádný pes. HPCH proto upozorňuje jednotlivé poradce chovu, že majitelé fen
mají podle chovatelského řádu nárok na uvedení nejméně 3 chovných psů na
vystavované krycí listy. Neuvedení psů se dá ještě pochopit u těch chovatelů,
kteří mají již dopředu vybraného jednoho konkrétního psa. Avšak dělo se tak
prokazatelně i u chovatelů, kteří si výslovně přáli nějaké psy doporučit!
c) V archivu chovných jedinců je množství psů, o jejichž osudu není klubu nic
známo. Po dohodě s výborem mohou poradci obeslat majitele těchto psů
krátkým dotazníkem, z kterého by načerpali informace, zda je pes stále chovu
schopný a pokud ne, tak z jakého důvodu. Nemá smysl pracovat s neaktuální
databází.
Zapsala H.Pisarčíková

