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Zápis č. 3/17
ze zasedání předsednictva (ÚCHK) SCHK konaného dne 27.9. 2017 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

E. Reijers, Z. Maršíčková, D. Soukenková, L. Venclíková, M. Šanda, M. Urban

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Hodnocení ÚK SCHK 2017
4/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájil E. Reijers přivítáním všech, omluvil se za pozdější příjezd ovlivněný dopravní
neprůjezdností Prahy. Navrhl, aby se příští zasedání konalo někde nejlépe na jižním okraji Prahy. Pí
Maršíčková se pokusí zajistit vhodný prostor.

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

Olympiáda mladých chovatelů

K vytvoření celkové koncepce spolupráce odbornosti s Komisí pro práci s mládeží je třeba
pozvat zástupce (nejlépe předsedkyni) na některé zasedání ÚCHK a dohodnout konkrétní postupy.
Soubor otázek vypracuje společně s paní Venclíkovou i p. Urban.
Požádáme Komisi, aby naší odbornosti poskytla soubor otázek, zaměřený na chovatelství koček,
který pak pí Venclíková s p. Urbanem posoudí po odborné stránce, případně navrhnou další otázky.
Předsedkyni Komise zkontaktuje pí Maršíčková.
Úkol trvá
-

registrace do Spolkového rejstříku

Na webu ČSCH je zveřejněn přehled stavu zapsání pobočných spolků k 28.2.2017.
Úkol ze strany SCHK ukončen
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Ad 3/ Hodnocení Ústřední konference SCHK + stanovisko ÚCHK a členů Výstavního výboru SV 2014
(za odbornost chovatelů koček)
Ústřední konference se konala dne 17.6.2017. Zápis z konference byl zveřejněn na webu
SCHK se zpožděním, způsobeným předem neodhadnutelným pracovním vytížením zapisovatelky.
Paní Hlaváčková proto požádala ÚCHK o prodloužení lhůty pro odevzdání, tato lhůta jí byla
schválena s ohledem na to, že zápis již byl rozpracovaný.
Významná část diskuse na konferenci byla věnována trestnímu oznámení, které Policii ČR podala
ZO chovatelů koček Praha 8 ve věci podezření spáchání trestného činu zpronevěry a porušení
povinností při správě cizího majetku. Šlo o zpochybnění postupu, kterým byly po společensky i
finančně vysoce úspěšné akci vyplaceny odměny výstavnímu výboru – členům sekce CHK. Po
celkem bouřlivé diskusi, kdy se p. Jura ml. jako statutární zástupce ZO Praha 8 snažil vysvětlit
důvody k podání trestního oznámení, se delegáti konference postavili za výstavní výbor.
Touto problematikou se zabýval i ÚVV ČSCH, který ještě před uskutečněním konference, kde jeho
zástupci vyslechli tuto diskusi, ale i po konferenci uvedl v zápisech ze svých zasedání tvrzení, která
ÚCHK odmítá (např. tvrzení o faktickém přerozdělení zisku (!)). Dodržení postupu, jak vyplácet
odměny, je zcela na straně ČSCH, nikoli SCHK.
Paní Maršíčková informovala, že ČSCH byl Policií ČR vyzván k doložení dokladů týkajících se činnosti
výstavního výboru SV 2014 a vyplacení odměn. Dostupné doklady shromáždila a předala ČSCH jako
hlavnímu spolku k dalšímu postupu. Paní Soukenková upozornila, že všechny podklady, které byly
ČSCH poskytnuty, je třeba předat i přímo PČR.

Ad 4/ Různé
Agendu sekretariátu a PK zajišťuje pí Maršíčková, platné kontakty jsou email
kocky.schk@cschdz.eu a mobil 734 621 757. Prosíme chovatele, aby používali pouze tyto uvedené
kontakty a aby pro své žádosti využívali aktuální formuláře, které jsou ke stažení z webu SCHK.
Valné hromady ČSCH 25.11.2017 v Praze se zúčastní jako delegáti p. Martincová,
Maršíčková, Hlaváčková a pan Urban. Někteří původně zvolení delegáti se nemoou zúčastnit,
protože termín VH v době jejich volby nebyl ještě znám a po jeho oznámení koliduje s výstavou
v Lysé n. L. Sekci však může zastupovat třeba jen 1 delegát, který volí všemi náležejícími hlasy.
ÚCHK diskutovala o problematice nového programu pro plemennou knihu, SCHK by měl
požádat ČSCH o vypsání výběrového řízení, zatím nejsme schopni přesně specifikovat podmínky.
S tím souvisí i podnět, který podal MCC Brno a který se týká změny v uvádění názvů přiznávaných
titulů, tak jak jsou tištěny na certifikáty (např. Interchampion místo požadovaného International
Champion). Tato změna bude proveditelná až v případném novém programu PK.
Paní Soukenková informovala o tom, že její členství ve svazové komisi pro výklad Stanov a
přípravu ostatních svazových předpisů není naplněno, protože není s dostatečným předstihem
informována o termínech setkání, což jí neumožňuje se jim přizpůsobit.
Pan Reijers informoval o tom, že WCF byla dočasně pozastavena činnost v rámci WCC, pro
nás toto znamená, že registraci koček s rodokmeny vystavenými kluby WCF zpoplatňujeme stejně,
jako ostatní, nepříslušející k WCC. Paní Maršíčková informovala, že v ČR vznikl nový chovatelský
klub Moravian Noble Cat, který pokračuje v činnosti zrušené Czech Federation of Feline, vyloučené
z WCF pro neplacení členských příspěvků. MNC je nezávislým klubem.
Příští zasedání ÚOK: 20.12.2017
Eric Reijers

Zapsala: Z. Maršíčková
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