Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8, 182 53
Sdružení chovatelů koček v ČR

Zápis č. 1/12
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 24. 2. 2012 v Praze.

Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Z. Gorgoň, J.Makovcová,
Mgr. M. Slámová, Mgr. Z. Maršíčková, A. Šimková, E. Reijers

Hosté:

JUDr. D. Soukenková, MVDr. K. Mahelková

Program:

1/ zahájení
2/ kontrola úkolů z minulého předsednictva-zápis 4/11
3/ Informační zpravodaj
4/ Kočka roku
5/ příprava plenárního zasedání
6/ návrhy na generální zasedání
7/ různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech přítomných a
omluvou pana Reijerse a Dr. Mahelkové, kteří avizovali pozdější příjezd.
Přítomní odsouhlasili pořízení audiozáznamu.
Ad 2/ kontrola úkolů z minulého zasedání
Databáze chovatelů - průběžně jednotlivé ZO doplňují údaje o svým členech - úkol trvá.
Členské příspěvky měly být uhrazeny 31.1.2012. Vzhledem k tomu, že některé organizace
neuhradily členské příspěvky v požadovaném termínu a je ohroženo plenární zasedání (nebylo by
usnášeníschopné), a k dispozici bude pokladní ČSCH, předsednictvo povolilo možnost uhradit
příspěvky před zahájením pléna.
Smlouva o využití a používání loga pro SV s vítězem soutěže - sl. Adélou Justovou - úkol splněn.
JUDr. Soukenková dodala výklad k metodickému listu (plánovaný ke zveřejnění společně s ML v IZ
1/2011) - úkol splněn.

Návrh dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na území ČR, o vzájemném
respektování přetisků na PP - předložila A. Šimková. Ve spolupráci s Mgr. Slámovou připraví
průvodní dopis pro jednotlivé spolky.
Pan Jaroslav Pánek - porušení výstavního řádu:
Na základě zjištěné skutečnosti, že pan Jaroslav Pánek jako žák porušil opakovaně ustanovení
Výstavního řádu FIFe a Řádu pro posuzovatele a žáky FIFe, předsednictvo rozhodlo o následujícím
postupu :
Konkrétní porušené články jsou:
1)
Řád pro posuzovatele a žáky, čl. 5.1.8, a Výstavní řád FIFe čl. 6.1.4, které říká, že žák musí poslat
svou žádost organizátorovi výstavy, kde chce ve funkci žáka působit, minimálně měsíc před
konáním výstavy. Uvede člena FIFe, kterého je sám členem a svého mentora. Žák musí poslat kopii
této žádosti členovi FIFe, jehož je členem.
Tuto kopii žádosti o přijetí do funkce žáka na výstavě poslal pouze dvakrát - 2.5. a 4.5., tedy
poslední výstava, na kterou se přihlásil podle pravidel byla výstava ve Wiener Neustadtu 21. a 22. 5.
2011.
2)
Výstavní řád FIFe, čl. 6.1.7, který říká, že žák smí své kočky vystavit na výstavě, kde působí ve
funkci žáka pouze "mimo soutěž". Členové domácnosti žáka působícího na výstavě smějí vystavit
své kočky, ale ne v kategorii, ve které daný žák na výstavě působí.
- toto pravidlo bylo porušeno na MVK Viničné, Slovensko dne 18.6., kde byly v soutěži vystaveny
kočky Winneba Honorable, CZ BRI w 62, (CZ) ČSCH RX 223/10/BRI, Okamura from Ja-Pan CZ,
BRI a (CZ) ČSCH LO 921/10/BRI, Zwolle Honorable, CZ, BRI a. (CZ)ČSCH LO 15/11/BRI z
domácnosti pana Pánka.
Předsednictvo SCHK rozhodlo pozastavit mu po telefonické konzultaci s jeho mentorem - panem
Reijersem, aktivitu ve funkci žáka na posuzovatele s okamžitou platností do konce roku 2011 a
dočasně bude vyjmut ze FIFe seznamu.
Předsednictvo ČSCH-SCHK zároveň rozhodlo, že žákovské vysvědčení, které získal na uvedené
výstavě ve Viničném, Slovensko, nebude započítáno do jeho počtu stáží a počtu shlédnutých koček
a pan Pánek bude požádán o jeho odeslání na sekretariát ČSCH-SCHK.
Odvolání bude předloženo plenárnímu zasedání, které rozhodne.
Předsednictvo schválilo přípravný výbor světové výstavy koček 2014 ve složení:
MUDr. Říhová, JUDr. Soukenková, Ing. Šanda a Dr. Kabina.
JUDr. Soukenková přinesla ukázat křišťálové pyramidky, které by mohly být použity jako dárky pro
vystavovatele na světové výstavě koček v Ostravě 2014.
Stížnost paní Tarabini na chování pana Reijerse na výstavě v Olomouci byla odeslána na FIFe.
Komise FIFe požádala předsednictvo o prošetření celé záležitosti. Pan Reijers se k problematice
písemně vyjádřil a byly též přečteny písemné svědecké výpovědi. Z nich vyplynulo, že situaci bylo
možno vnímat subjektivně rozdílně. Předsednictvo považuje věc za vyřízenou, o čemž bude
informovat FIFe.
Ad 3/ Informační zpravodaj
Bylo vydáno dvojčíslí 3-4/2011 s kalendářem. Paní Mgr. Maršíčková informovala přítomné o
důvodech, které vedly ke zpoždění jeho vydání. Důvodem bylo zejména to, že s překladem
aktuálního znění Chovatelského a registračního řádu FIFe, platného od 1.1.2012, který byl důležitý
pro hlasování na plenárním zasedání, čekala na jeho zveřejnění na webu FIFe.
Obsah č. 1/12- bude operativně dohodnut po rozhodnutí pléna, zda IZ dále vydávat.

Ad 4/ Kočka roku 2011
Kočka roku 2011- vyhlášení soutěže je 3.3. 2012 na výstavě 1.OK v Praze. Výsledky soutěže jsou
zveřejněny na webu. FA-Avet - diplomy a ceny - zajistí ing. Šanda, kokardy SCHK, poháry a
ostatní- zajistí A. Šimková.
Ad 5/ Příprava plenárního zasedání
Všechny materiály byly rozeslány na ZO v určeném termínu (pozvánka, tiskopis pro objednávku
čl.příspěvků, návrhy na plénum ).
Ad 6/ Návrhy na Generální zasedání FIFe 2012
1.
Vytvoření bodu 3.7 Chovatelského řádu FIFe - možnost zavést přísnější chovatelská pravidla a
omezení pro jednotlivé členy (federace) podle národních zákonů a zvyklostí..
2.
Změna ve výstavních pravidlech - razítko na formuláři přihlášky na výstavu není nutné, stačí
potvrzení e-mailem z ověřené emailové adresy.
3.
Povinné genetické testy dle požadavků komise pro zdraví a pohodu koček FIFe změnit na
doporučené.
Návrhy pracovní skupiny FIFe na přerozdělení výstavních kategorií koček - předsednictvo vyčká na
reakce z jednotlivých ZO . Samo předsednictvo se přiklání k názoru stávající kategorie neměnit.
Odpověď na FIFe zašle Dr. Říhová
Ad 7/ Různé
- k 31.12.2011 ukončila svou činnost ZO Kroměříž;
- 17.prosince 2011 se konala ustavující schůze nové ZO CHK Uničov. Jednání se za
předsednictvo SCHK účastnil pan Zdeněk Gorgoň;
- v lednu požádala o přestup do SR paní Seidlerová Marta. Přestup potvrzen;
- předsednictvo bylo seznámeno s chybným postupem při přijímání nových členů v ZO
Praha - západ. Nedostatky byly odstraněny;
- předsednictvo navrhuje do svazové komise pro práci s mládeži za odbornost chovatelů
koček pana Vlastimila Juru st. a Vlastimila Juru ml.;
- Dr. Mahelková informovala přítomné o ukončení členství v ČSCH MVDr.V. Štrosové. Do
komise pro zdraví a pohodu bude tedy třeba přijmout nového člena. Je jím MVDr. Martin Urban,
který zároveň složil zkoušky pro poradce chovu kat. III;
- delegátem na zasedání FIFe byl schválen ing. Šanda, přísedící Mgr. Maršíčková;
- pan Zdeněk Gorgoň oznámil, že z osobních důvodů rezignuje na členství v předsednictvu
SCHK;
- stejný úmysl má i p.Reijers z důvodů velkého pracovního vytížení. Své rozhodnutí, dle
jeho vlastních slov, ještě zváží a oznámí případně na konferenci.

Termíny zasedání na rok 2012
30.5. 2012

Praha - 16.30 hod. Pozor změna oproti původnímu termínu.

12.9.2012

Praha - 16.30 hod.

22. 9. 2012

Praha – 9.00 hod. volební konference !!!!!

4.12.2012

Praha – 16.30 hod.

Termíny zasedání pro I. čtvrtletí 2013:
22.2.2013

Praha – 16.30 hod.

23.2.2013

Praha - plenární zasedání

Alice Šimková, v.r.

MUDr. Marie Říhová, v.r.
Předsedkyně SCHK

