Zasedání předsednictva SCHK 16.8.2013

Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, Sdružení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 5/13

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 16. 8. 2013 v Ostravě.
Přítomni: E. Reijers
M. Kabina, Z. Maršíčková, M. Říhová, M. Šanda, M. Urban, L. Venclíková
A. Šimková
Hosté:

A. Justová, J. Choulík, P. Šnajdrová

Program: 1/ zahájení
2/ kontrola minulého zápisu
3/ zpráva VPK
4/ zpráva CHK
5/ různé

Ad 1/ zahájení
Předsednictvo SCHK zahájilo své zasedání po ukončení schůzky přípravného výboru SV 2014.
Vzhledem k časovému omezení bylo dohodnuto, že body , které z časových důvodů nebude možno
na tomto zasedání projednat, budou předmětem pokračování zasedání dne 2.10. 2013, které bude
na sekretariátě ČSCH v Praze od 16 hod.
Zasedání zahájil předseda SCHK pan Reijers gratulací a předáním daru M. Říhové k jejím šedesátým
narozeninám.
Dále pogratuloval a předal stříbrný odznak FIFe panu M. Šandovi za patnáctileté posuzovatelské
působení.

Ad 2/ kontrola min. zápisu
Bod 1b
– rozdělení příspěvku pro podporu MCH – Urban+Venclíková – bude projednáno 2.10.2013
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Bod 4
- projednání stížnosti p. Jury ml. a ZO chovatelů koček Praha 8 na 1.OK pro chybné uvedení
příslušnosti k ZO v Katalogu březnové výstavy 1.OK u paní Myslivcové, Kocourkové a Blanco-Argollo.
Výstavní výbor nemohl podle vysvětlení pí Říhové ověřit členství v ZO chovatelů koček Praha 8,
protože tato neměla doplněny údaje v centrální databázi ČSCH. 1.OK přijímala přihlášky elektronicky
a k uložení chybných údajů o členství došlo tak, že organizátor použil údaje již uložené ve výstavním
programu od minulých výstav.
Paní Kocourková je členkou v ZO Teplice, paní Blanco-Argollo v ZO Praha 8 (pí Mašatová) a u pí.
Myslivcové musí 1. OK doložit do 1 měsíce od zasedání způsob přihlášení.
Předsednictvo konstatovalo, že za správnost přihlášek na výstavu nese zodpovědnost pořádající
organizace.
Bod 11
-

Plná moc pro jednání jménem ČSCH SCHK v záležitostech světové výstavy nebyla do data
zasedání M. Kabinovi předána a vzhledem k tomu, že na schůzce výstavního výboru SV bylo
přesunuto místo konání SV z Ostravy do Brna, nebylo by dle vlastního vyjádření p. Kabiny
efektivní a smysluplné, aby on v jednáních pokračoval.
Předsednictvo odsouhlasilo návrh, který vyplynul z jednání výstavního výboru SV, a touto
plnou mocí bude pověřen Martin Šanda.

Bod 13
-

Webové stránky – úkol trvá

Bod 14
-

Rušení neaktivních chovatelských stanic – úkol trvá

Ad 3/ zprávy VP
Zápis o činnosti VPK byl rozeslán všem členům předsednictva a zveřejněn na webu SCHK.
Předseda VPK informoval přítomné o žádosti pana Tarabiniho vykonat opravnou zkoušku na
posuzovatele na MVK Ostrava v říjnu letošního roku(16.10.2013). VKP nesouhlasí s tímto termínem a
doporučuje panu Tarabinimu termín zkoušky posunout na dobu po 1. lednu 2014.
Předsednictvo hlasovalo o návrhu vykonat zkoušku v Ostravě 16.10.2013 takto:
Pro: 2
Proti: 5
Mentor M. Říhová se s panem Tarabinim sejde, oznámí mu výsledek rozhodnutí a projedná s ním
další postup.
Dále předseda VPK pan Reijers informoval o nutnosti připomenout všem žákům posuzovatelům
povinnost informovat VPK o všech výstavách, na kterých vykonávají funkci žáka, a to s předstihem.
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VPK rozhodla, že výjimky v počtu koček na MVK budou základním organizacím povolovány pouze
jednou.

Ad 4/ zpráva chovatelské komise
Předsedkyně CHK SCHK informovala o jednání komise k otázce vystavování PP ve stanovené lhůtě.
Postoupila předsednictvu stížnost pí. Donnebergerové na postup kolem vystavení PP vrhu C.
A. Šimková vysvětlila přítomným okolností, jak a proč ke zdržení došlo.
Předseda SCHK p. Reijers konstatoval, že je nepřípustné, aby členové ZO nedodržovali postup
stanovený Metodickým listem (http://www.schk.cz/schk/dokumenty/ml_dk.pdf) a své oficiální
stížnosti zasílali jednotlivým členům komisí/předsednictva. Musejí se obracet na svou ZO, která pak
dále komunikuje, jak je v metodickém listu uvedeno.
Odpověď pí. Donnebergerové zašle Z. Maršíčková.
P. Reijers předložil ostatním na vědomí poděkování A. Šimkové za ochotu a součinnost při jednání
s PK FPL od pí. Huskové, zaslané prostřednictvím ZO Zlín.
Konstatoval, že PK nemá v případě nedostatečně nebo nesprávně vyplněných nebo doložených
žádostí kontaktovat telefonicky nebo emailem žadatele a řešit s nimi nedostatky, ale žádosti má
vracet k doplnění.

Ad5/ různé
-

Do konce srpna je třeba reagovat na návrh úpravy stanov ČSCH. Ve spolupráci s Dr.
Soukenkovu zajistí A. Šimková.
Opět byly zaznamenány dva případy inzerování koček s PP ČSCH SCHK na aukčním serveru
Aukro.cz. Obě chovatelky byly prostřednictvím svých ZO informovány o zákazu takovéto
nabídky koťat k prodeji a nabídky byly staženy. V této souvislosti vznesl předseda pan Reijers
návrh, aby ZO při přijímání nových členů tyto informovaly o nutnosti dodržovat všechny
platné předpisy v oblasti chovu koček a jejich souhlas s dodržováním předpisů byl vyjádřen
písemnou formou.

Po ukončení zasedání rezignoval Martin Kabina na funkci člena výstavního výboru SV 2014 a rovněž
na funkci člena předsednictva.
V souladu se závěry voleb, které se konaly na dubnové konferenci odbornosti, bude novým
nastupujícím členem předsednictva D. Soukenková. O této skutečnosti ji bude informovat A.
Šimková.

Eric Reijers, v.r.
Předseda ČSCH-SCHK

Zapsala: A. Šimková
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