Zápis předsednictva 4/2014

Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v ČR, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683440, fax: 284681451, e-mail: alice.simkova@cschdz.eu,
http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu:
635081/0100

Zápis č. 4/14

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 26.11. 2014 v Praze.

Přítomni: E. Reijers, Z. Maršíčková, D. Soukenková, M. Šanda, L. Venclíková, M. Urban,
A. Šimková
Hosté:

L. Knýová, M. Kabát

Program:

1/ zahájení
2/ kontrola minulého zápisu
3/ CHS Rosa Glauca, CZ
4/ výstavní komise
5/ chovatelská komise
6/ příprava konference
7/ různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda SCHK E. Reijers přivítáním všech přítomných.

Ad 2/ kontrola minulého zápisu
- pro rok 2014 se předsednictvo dohodlo podpořit jednotlivé účastníky letního tábora
MCH, a to na základě jejich žádosti po absolvování tábora. Výše příspěvku bude
stanovena dle počtu podaných žádostí.
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Pan Jura dodal seznam účastníků – celkem 7 – s požadovanými údaji. Předsednictvo
odsouhlasilo příspěvek 1000 Kč/os.
Úkol splněn.
GZ FIFe 2014 - seznam přijatým návrhů (změn) sestaví pan Urban, bude zveřejněno na
webu.
Úkol trvá.

3/ Ad CHS Rosa Glauca, CZ
Nevyjasněné vlastnictví chovatelské stanice Rosa Glauca.
A. Šimková pozvala paní Lindu Knýovou na zasedání předsednictva, aby mohly být
sporné body vyjasněny a záležitost uzavřena.
Stanovisko předsednictva přednesl pan Šanda.
Paní Knýová sdělila předsednictvu svůj názor na údajné porušení předpisů porodem
kočky mimo domov. Tato záležitost byla již předsednictvem uzavřena a odložena,
nicméně v diskusi byly znovu probrány názory obou stran, protože paní Knýová oznámila,
že nesouhlasí s částmi předchozích zápisů předsednictva, týkajících se této záležitosti,
konkrétně s publikováním jejího jména a jména její kočky.
Ohledně otázky spoluvlastnictví CHS paní Linda Knýová oznámila, že její trvalé bydliště
je i nadále v Praze 7, CZ s tím, že je ochotna své trvalé bydliště doložit.
Pan Šanda a pan Reijers dokladovali, že uvádí bydliště v DE- viz její vyjádření
z 15.11.2013, v další následné korespondenci a rovněž tak v záznamech o stážích,
zkouškách, údajích v seznamu posuzovatelů FIFe apod. Proto vznikla pochybnost o
možnosti spoluvlastnictví CHS (viz Chovatelský a registrační řád FIFe, 5.2.5).
Předsednictvo předložilo několik možných variant řešení.
Paní Linda Knýová předala předsednictvu písemné sdělení své matky, paní Jany Knýové,
o ukončení aktivní chovatelské práce u FIFe, čímž vlastnictví CHS přechází pouze na paní
L. Knýovou a tato otázka je vyjasněna.
Úkol ukončen.

Ad 4/ výstavní komise
Pan Reijers informoval o činnosti výstavní komise za uplynulé období, viz zápis.

Ad 5/ chovatelská komise
L. Venclíková informovala předsednictvo o činnosti chovatelské komise.
Paní Maršíčková informovala o inzerátu pana Franty – člena ZO Brno 36, ve kterém nabízí
k prodeji koťata bez PP. Údajně kříží SIA a HCS za účelem vyšlechtění nového plemene kočky andamanské. Paní Venclíková již kontaktovala předsedkyni ZO Brno 36 paní
Stěničkovu s tím, že nelze produkovat koťata bez PP a navíc křížence.
ZO Brno 36 bude požádána chovatelskou komisí o stanovisko a řešení.
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Chovatelská komise schválila vystavení PP koťatům paní Fišerové (TUA – oba rodiče bílí).
Předsednictvo po diskusi schválilo vystavení PP bez omezení.
CHK předložila nové znění/strukturu chovatelského řádu a metodických listů. Je třeba,
aby se předsednictvo k jednotlivým předpisům vyjádřilo, popřípadě vzneslo připomínky.

Ad 6/ příprava konference odbornosti
Konference chovatelské odbornosti se bude konat dne 28. února 2015 na sekretariátě
ČSCH.
Podkladové materiály pro ZO a web připraví A. Šimková a rozešle do 27.1.2015.

Ad 7/ různé
XXIII. řádné valné hromady ČSCH v Olomouci 29.11.2014 se za odbornost chovu koček
zúčastní Z. Maršíčková, M. Urban, V. Jura st. a V. Jura ml.

Příští zasedání ÚOK Praha, 27.2.2015, 16.30

Eric Reijers, v.r.
Předseda SCHK-ČSCH
Zapsala: Šimková
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