Předsednictvo SCHK 2/12

Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8, 182 53
Sdružení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 2/12
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 12. 6. 2012 v Praze.

Přítomni: MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, J. Makovcová, Mgr. M. Slámová,
Mgr. Z. Maršíčková, A. Šimková
Program: 1/ zahájení
2/ kontrola úkolů z minulého předsednictva – zápis 1/12
3/ plenární zasedání a příprava doplňujících voleb
4/ informace z GZ FIFe
5/ IZ
6/ různé
Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech
přítomných. Bylo schváleno pořízení audiozáznamu.
Ad 2/ kontrola úkolů z min. zasedání
 databáze chovatelů – průběžně jednotlivé ZO doplňují údaje o svých
členech. V současné době je vkládání údajů pozastaveno, SCHK čeká na
vyřízení certifikátu, což je zajišťováno sekretariátem ČSCH.
Úkol trvá
 návrh dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na
území ČR, o vzájemném respektování přetisků na PP, nebyl z důvodu
nemoci tajemnice odeslán .
Úkol trvá.
 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:
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1. Řád pro posuzovatele a žáky, čl. 5.1.8, a Výstavní řád FIFe čl. 6.1.4, které
říkají, že žák musí poslat svou žádost organizátorovi výstavy, kde chce ve
funkci žáka působit, minimálně měsíc před konáním výstavy. Uvede člena
FIFe, jehož je sám členem a svého mentora. Žák musí poslat kopii této
žádosti členovi FIFe, jehož je sám členem;
tuto kopii žádosti o přijetí do funkce žáka na výstavě poslal p. Pánek 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 posuzovatele-žáka s
okamžitou platností do konce roku 2011 a dočasně ho vyjmout z 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 koček a pan Pánek bude požádán o jeho odeslání na sekretariát
ČSCH-SCHK.
Odvolání bylo předloženo plenárnímu zasedání a to odvolání zamítlo.
Úkol ukončen.
 Kočka roku 2011- vyhlášení soutěže bylo 3.3. 2012 na výstavě 1.OK
Praha. Výsledky soutěže jsou zveřejněny na webu.
Úkol splněn.
 Návrhy na generální zasedání FIFe
1.
Vytvoření bodu 3.7 chovatelského řádu FIFe – možnost zavést přísnější
chovatelská pravidla a omezení pro jednotlivé členy.
2.
Změna ve výstavních pravidlech – razítko na formuláři přihlášky na výstavu není
nutné. Stačí emailové potvrzení členství od klubu, jehož je vystavovatel členem.
3.
Povinné genetické testy dle požadavků Komise pro zdraví a pohodu koček FIFe
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změnit na doporučené.
Všechny návrhy byly v termínu odeslány.
Úkol splněn.
Ad 3/ plenární zasedání a příprava doplňujících voleb
Plenární zasedání – konference odbornosti chovatelů koček - se konala 25.
2.2012 - viz zápis z této akce.
Výstavní komise reagovala na návrh z pléna a novým členem komise je paní
Mirka Litvanová.
Dalším úkolem, který vyplynul z konference, je uspořádání doplňujících voleb
do předsednictva.
Předsednictvo SCHK-ČSCH vyhlásilo doplňující volby do předsednictva SCHK.
Volby se budou konat na volební konferenci SCHK a volit se budou dva členi, za
odstoupivší p. Reijerse a p. Gorgoně.
Volební konference se uskuteční 22. 9. 2012 v sídle ČSCH v Praze 8, Maškova 3:
prezence - 9.00 hod., zahájení voleb - 10.00 hod.
Návrhy kandidátů zašlou základní organizace na sekretariát k rukám Alice
Šimkové nejpozději do 15. června 2012.
A. Šimková rozešle na všechny ZO návrhy kandidátů a připraví vše potřebné pro
volby (prezenční listinu, volební lístky apod.)
Ad 4/ informace z generálního zasedání FIFe
Generálního zasedání FIFe se zúčastnil Ing. Šanda a Mgr. Maršíčková.
Přijaté změny tvoří přílohu tohoto zápisu
(http://www.schk.cz/schk/dokumenty/GA2012web.pdf)
Komise SCHK zapracují změny do svých řádů.
Ad 5/ Informační zpravodaj
Přestože konference ZO v únoru 2012 neodsouhlasila návrh na ukončení vydávat
IZ, předsednictvo SCHK se touto otázkou detailně zabývalo a bylo nuceno
konstatovat, že prostředky získané z předplatného i dosavadní inzerce
nepokrývají nutné náklady ani v případě, že by byla vydávána dvojčísla.
Předsednictvo proto rozhodlo vydávání IZ ukončit nebo přerušit pro nedostatečný
počet abonentů - cca 280 členů, čímž byl dán jasný signál, že o IZ nemá většina
členů zájem.
Uhrazené předplatné se bude vracet.
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Ad 6/ různé
Výstavní komise stáhla své stanovisko týkající se očkování proti vzteklině a
vypracuje nový Metodický list (povinnost očkovat při přechodu hranic), jež
nabude platnosti okamžikem zveřejnění.
Ing. Šanda informoval předsednictvo o dosud povolených výjimkách z počtu
koček při pořádání mezinárodních výstav. Současně s výjimkou jsou ZO
informovány, že jim nebude povolena opakovaně.

Termíny zasedání na rok 2012
12. 9. 2012- Praha 17.00 hod. - předsednictvo
22. 9. 2012- Praha 9.00 hod. - doplňující volby
4. 12. 2012- Praha 17.00 hod. - předsednictvo
Termíny zasedání na rok 2013
23. 2. 2013 - Praha 8.30 hod. - konference odbornosti

Alice Šimková v.r.

MUDr. Marie Říhová v.r.
předsedkyně SCHK

4

