Předsednictvo SCHK 3/2012

Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8, 182 53
Sdružení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 3/12
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 12. 9. 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 2/12
3/ příprava doplňujících voleb
4/ výstavní komise – metodický list
5/ světová výstava 2014
6/ různé
Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech
přítomných.
Ad 2/ kontrola úkolů z min. zasedání


Databáze chovatelů – jednotlivé ZO průběžně doplňují údaje o svých
členech.
V současné době je vkládání údajů některými ZOpozastaveno, SCHK čeká
na vyřízení certifikátu, což je zajišťováno sekretariátem ČSCH. Je třeba u
vedení ČSCH realizaci požadavku urgovat.
Úkol trvá



Návrh dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na
území ČR, o vzájemném respektování přetisků na PP- zatím kladně
reagoval BOEC.
Úkol trvá.



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 členové 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.
ZO zaslaly své návrhy, seznam kandidátů byl následně rozeslán na ZO.
Úkol splněn.



Informace z generálního zasedání FIFe
Generálního zasedání FIFe se zúčastnil Ing. Šanda a Mgr. Maršíčková.
Přijaté změny na GZ FIFe budou zapracovány do stávajích platných řádů a
zveřejněny budou po obdržení oficiálního protokolu FIFe.
Úkol trvá.
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Tajemnice komise bezodkladně předá do účtárny ČSCH aktualizovaný
seznam předplatitelů, aby bylo dokončeno vracení předplatného. Vzhledem
k tomu, že ČSCH měnil účetní firmu i účetní, došlo ke zdržení při vrácení
plateb.
Úkol trvá.



Výstavní komise předložila předsednictvu nový Metodický list pro pořádání
výstav (viz příloha).Tento nabývá platnosti zveřejněním na webu SCHK.
Úkol splněn.

Ad 3/ doplňující volby


A. Šimková připraví vše potřebné pro volby (tj. prezenční listinu, volební
lístky). Před zahájením voleb je třeba upravit Volební řád v tomto znění:
Volba se provádí tím způsobem, že oprávněný volič na hlasovacím lístku
zřetelně bez přepisování zakroužkuje nejvýše dvě jména kandidátů, jimž
dává svůj hlas.

Ad 4/ výstavní komise – metodický list


Viz bod 2/ plnění úkolů z min. předsednictva.
Ing. Šanda opětovně informoval předsednictvo o dosud povolených
výjimkách z počtu koček při pořádání mezinárodní výstavy. Současně s
výjimkou jsou ZO informovány, že jim nebude povolena opakovaně. Dále
předložil předsednictvu ke schválení návrh výstavní komise na uspořádání
semináře pro pořadatele výstav koček.
Termín semináře: 10.11. 2012 - sekretariát ČSCH
zahájení v 10.00 hod. - předpokládaný konec 13.30 hod.
Pozvánka na tento seminář bude rozeslána všem ZO bez ohledu na to,
zda v současné době výstavy pořádají.



Národní vítěz 2012:
vyhlášení bude na MVK v Ostravě v dubnu 2013 (dle usnesení z únorové
konference odbornosti).
SCHK zajistí diplomy a kokardy. Zakoupení pohárů dohodne paní
Šimková s vedením ČSCH a pořádající organizací.

Ad 5/ světová výstava 2014


Dr. Říhová společně s Dr. Kabinou v červenci vedli jednání se zástupcem
majitele tzv. Trojhalí Nová Karolína v Ostravě, kde budeme pořádat
světovou výstavu koček (dále jen SV) v roce 2014. Úpravy stávajícího
objektu mají být již letos započaty. Předpokládané uvedení do provozu je
léto 2013.
Jmenování výstavního výboru SV provede předsednictvo v součinnosti se
zástupci obou ostravských ZO. První jednání bude vyvoláno 22.9. po
ukončení konference (neuskutečnilo se, neboť zástupce ZO 1.SKO JUDr.
Soukenková nebyla přítomna).
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Ad 6/ různé


Předsednictvo delegovalo na jednání ÚV ČSCH s jednotlivými odbornostmi,
které se bude konat 15.9.2012 na sekretariátě ČSCH, paní Maršíčkovou,
kterou doprovodí tajemnice komise.
Předsedkyně Dr. Říhová ani místopředseda Ing. Šanda se jednání
nemohou zúčastnit.

Termíny zasedání na rok 2012
4.12. 2012
Praha 17.00 hod.

předsednictvo

Předpokládané termíny zasedání na rok 2013:
22.2.2013
23.2.2013
17.4.2013
26.6.2013
19.9.2013
4.12.2013

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

17.00 hod.
8.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

předsednictvo (rozšířené o předsedy komisí)
konference odbornosti
předsednictvo
předsednictvo
předsednictvo
předsednictvo

Návrh na schůzku výstavního výboru SV:
9.1. nebo 16. 1. 2013
Alice Šimková, v.r.

MUDr. Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK
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