Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček,
konané 22.02.2014 v Praze, Maškova 3
Program :
1. 08:30 – 09:30 Prezence delegátů ZO SCHK
2. 09:30 – Zahájení konference
3. Zpráva předsednictva za minulé období
4. Zpráva chovatelské komise
5. Zpráva výstavně-posuzovatelské komise
6. Zpráva komise pro zdraví a pohodu koček
7. Zpráva disciplinární komise
8. Zpráva revizní komise
9. Rozpočet na rok 2015 a čerpání rozpočtu za rok 2013
10. Příprava Světové výstavy 2014
11. Návrhy ZO a předsednictva k projednání na konferenci
12. Návrhy na GA FIFe 2014
13. Různé
14. Závěr
Ad 2./ Schůzi zahájil uvítáním a ohlášením přítomných delegátů v 10 hodin pan E. Reijers, předseda Ústřední
odborné komise chovatelů koček (dále ÚOK).
Členové ÚOK popřáli paní Janě Knýové k životnímu jubileu.
SCHK má 52 organizací a 1 odbor Pelhřimov. Přítomno je 39 ZO se 67 hlasy, nadpoloviční většina je 34 hlasů.
Přítomné ZO :
Boskovice (1 hlas), Brno 36 (3 hlasy), Brno Kočky (2 hlasy), Česká Třebová (1 hlas), České Budějovice SCT (1
hlas), Jindřichův Hradec (1 hlas), Karlovy Vary (2 hlasy), Jižní Čechy (1 hlas), Kolín (1 hlas), Kralupy nad
Vltavou (1 hlas), Litoměřice WC (1 hlas), Litvínov (2 hlasy), Mariánské Lázně (1 hlas), MCC (3 hlasy), Náchod
(1 hlas), Olomouc (3 hlasy), Ostrava (3 hlasy), 1.SKO (3 hlasy), Praha 1.OK (3 hlasy), Praha 3/2 (1 hlas),
Praha 3/3 (1 hlas), Praha 4/17 (3 hlasy), Praha 7-CBCFN (2 hlasy), Praha 7-FC (3 hlasy), Praha 7/3 SFC (2
hlasy), Praha 8/8 (1 hlas), Praha 8 (2 hlasy), Praha Friendly Cats (1 hlas), Praha Star Cats (3 hlasy), Praha
západ (2 hlasy), Plzeň PCC (1 hlas), Přerov (2 hlasy), Roudnice nad Labem (1 hlas), Teplice (1 hlas), Teplice
CBBC (1 hlas), Trutnov (1 hlas), Varnsdorf (1 hlas), Zdice (2 hlasy), Zlín (2 hlasy).
Omluvené ZO : Hradec Králové, Kladno 1, Liberec, Praha 5, Uničov, Ústí nad Labem 2, Ústí nad Labem FC
Nepřítomné a neomluvené ZO : CZ-západ, Česká Lípa, Jihlava 2, Pardubice, Plzeň, Plzeň-Artemis, Příbram,
Turnov-Semily
Za ČSCH : pan M. Kabát, DiS.
Všechny ZO, jejichž delegáti byli přítomni na Ústřední konferenci, uhradily známky pro své členy v termínu.
Mohou se tedy účastnit hlasování.
Zapisovatelem byla navržena paní N. Arcanidu DiS., Ústřední konferencí delegátů byla jednohlasně (67 hlasů
pro) zvolena jako zapisovatelka.
Skrutátory byly navrženy : paní Š. Štefanová a paní Z. Maršíčková. Tyto navržené byly Ústřední konferencí
delegátů jednohlasně (67 hlasů pro) zvoleny jako skrutátorky.
Za návrhovou komisi byla navržena paní L. Venclíková. Jednohlasně (67 hlasů pro) byla delegáty Ústřední
konference zvolena jako předseda návrhové komise.
Paní L. Venclíková poté navrhla další členy návrhové komise – pan Z. Krajča a pan J. Pánek. Tito navrhovaní
byli následně delegáty Ústřední konference zvoleni v poměru : 66 hlasů pro / 1 hlas proti.
Pan E. Reijers oznámil návrh ÚOK o doplnění programu Ústřední konference delegátů :
- o bod 3.a – schválení zápisu Ústřední konference delegátů z roku 2013
- o bod 13.a – odvolání pana G. Tarabini proti rozhodnutí ÚOK SCHK o jeho vyřazení z FIFe seznamu žákůposuzovatelů.
Poté bylo zahájeno hlasování o návrhu pana E. Reijerse o navrženém bodu 3a + 13a – delegáti rozhodli o
zařazení bodů do programu Ústřední konference následujícími hlasy : 67 hlasů pro / 0 hlasů proti.
Pan Ing. J. Choulík navrhl doplnění programu Ústřední konference delegátů :
- o bod 3.b – rozprava o jednáních předsednictva od poslední konference.
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Poté bylo zahájeno hlasování o návrhu pana Ing. J. Choulíka o navrženém bodu 3b – delegáti rozhodli o
zařazení bodu do programu Ústřední konference následujícími hlasy : 67 hlasů pro / 0 hlasů proti.
Jednohlasně byl schválen program Ústřední konference delegátů doplněný o výše uvedené body.

Ad 3./ Zprávu ÚOK přednesla paní Z. Maršíčková – v roce 2013 se uskutečnily volby ÚOK, novými členy se
stali E. Reijers, Z. Maršíčková, MUDr. M. Říhová, MVDr. M. Urban, PharmDr. M. Kabina, Ing. M. Šanda, L.
Venclíková. Tito se 5x do roka sešli na schůzi, zápisy byly zveřejňovány na webových stránkách. Od listopadu
2013 je spuštěna nová verze webových stránek SCHK, průběžně se doplňují a rozšiřují. V roce 2013
rezignoval pan PharmDr. M. Kabina jako člen ÚOK – a tato byla poté doplněna o JUDr. D. Soukenkovou (byla
1.náhradník). Informace o správném postupu podávání stížností - dle Metodického listu – apel na vedení ZO,
jejichž členové tyto stížnosti posílají.
V roce 2013 mělo SCHK celkem 1590 členů – 1492 dospělých členů a 98 MCH, vzniklo 90 nových
chovatelských stanic a bylo vyřízeno 410 transferů.
V roce 2013 bylo vydáno 5023 PP (nejvíce pro BRI, MCO, RAG, PER, viz graf) a vydáno 833 titulů (viz graf).

Ad 3.a/ Schválení zápisu z Ústřední konference delegátů v roce 2013 – přítomní neměli připomínky a bylo
zahájeno hlasování o schválení zápisu z loňského roku.
Zápis z konference konané v roce 2013 byl delegáty Ústřední konference jednohlasně (67 hlasů pro) schválen.

Ad 3.b/ Pan E. Reijers požádal delegáty Ústřední konference o názory, nikdo neměl připomínky.
Poté p. E. Reijers promluvil o udílení výjimek při nedostatečném počtu koček z předešlých let, a informoval o
názoru FIFe k této situaci. Vyjádření pana L. Vaňka (ZO Litvínov) a vysvětlení pana Ing. M. Šandy, že ZO
Litvínov již dostala výjimku 2 roky po sobě. Fakt, že výjimky z počtu zvířat na výstavách nebudou udělovány
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opakovaně, ZO věděla – na to byl upozorněn už předchozí výbor ZO Litvínov.
Pan V. Jura st. – srovnání výstav v ČR s jinými státy, návrh na snížení počtu koček pro pořádání MVK na 100.
Reakce E. Reijers – srovnání počtů výstav a vystavených koček v jiných zemích s vyšším počtem obyvatel.
Nesouhlas se snížením počtu koček potřebných pro pořádání MVK.
Paní Z. Maršíčková – názor ke snížení hodnot získaných certifikátů na takových výstavách, a připomenutí, že
situace se pozvolna řeší sama - v loňském roce bylo zrušeno 6 výstav, i v letošním už některé odpadly.
Pan J. Pánek – apel na zvýšení úrovně výstav, a varování před devalvací hodnoty titulů (tituly získané ve větší
konkurenci mají větší cenu). Doporučení, že by mělo být povinností na MVK mít aspoň 5 posuzovatelů.
Paní Š. Štefanová – návrh na sledování počtu koček na výstavách - statistika výstav v období 5 let.
Další připomínky k bodu nepadly.
Poté bylo zahájeno hlasování s výsledným poměrem hlasů : 60 hlasů pro / 7 hlasů se zdrželo.
Ústřední konference delegátů souhlasí s jednáními ÚOK od poslední konference.

Ad 4./ Zprávu chovatelské komise (dále CHK) přednesla MUDr. M. Říhová – členy CHK a zároveň hlavními
poradci chovu (dále HPCH) jsou : pan Z. Gorgoň je HPCH pro kat. I. a české kadeřavé, paní MUDr. L.
Khaledová je HPCH pro plemena kat II. vyjma MCO, HPCH pro MCO je pan Y. Khaled, HPCH pro plemeno
BRI je sl. P. Šnajdrová, HPCH pro ostatní plemena kat. III. je paní L. Venclíková, a HPCH pro kat IV. je paní
MUDr. M. Říhová. Členem chovatelské komise je i MVDr. G. Vidímová.
Od posledních voleb se uskutečnilo 5 schůzí CHK, řešilo se : předčasná krytí, krytí starších koček, příbuzenská
plemenitba, nesrovnalosti v PP.
Paní A. Lacmanová vloni složila zkoušku pro poradce chovu pro kočky plemene NFO.
Připravuje se kompletní seznam poradců chovu.
V roce 2013 se objevila stížnosti na práci Plemenné knihy – byla navržena řešení, aktuálně bez stížností.
Oznámení, že taková stížnost spadá pod kompetenci ÚOK.
Sl. P. Šnajdrová vypracovala nový krycí list i v anglickém jazyce – je již ke stažení na web. stránkách SCHK.
CHK povolila experimentální chovný program pro dlouhosrsté britské kočky pod vedením HPCH pro BRI sl. P.
Šnajdrové a pro dlouhosrstou varietu BML - Tiffany – pod vedením HPCH pro kat.III. L.Venclíkové. Pro
plemeno mekongský bobtail byl vyžádán předběžný EMS kód MBT non – v ČR asi 3 chovatelé, experimentální
chovný program bude probíhat pod vedením HPCH pro kat. IV MUDr. M.Říhové.
Paní Eva Hlaváčková – připomínky k práci CHK :
1. Chovatelský řád (dále jen CHŘ) – není veřejně přístupný CHŘ na www stránkách. Reakce MUDr. M. Říhová
– připravuje se nová verze CHŘ. Návrh pana E. Reijerse na zveřejnění aktuálních změn řádu na 1. straně řádu
pro přehlednost stejně jako se děje v řádech vydaných FIFe, viz poslední úprava Výstavního řádu.
2. Nesouhlas s plánovanou formou nového CHŘ – aktuální překlad Chovatelského a Reg. řádu FIFe + všechno
další zpracovat do formy Metodického listu. Paní E. Hlaváčková upozorňuje na to, že CHŘ je podle Stanov
schvalován konferencí, zatímco Metodický list může komise vydávat, měnit, rušit bez tohoto schválení.
Reakce pan Ing. M.Šanda – metodický list je jen podrobné vysvětlení řádu a jeho konkrétní aplikace.
3. Poradci chovu – zkouška pro posuzovatele je jiná než zkouška pro poradce chovu, ne každý posuzovatel
tedy má být i automaticky poradcem chovu. Reakce pana E. Reijerse a paní L. Venclíkové – otázky pro
zkoušku pro posuzovatele žáka obsahují věci „chovatelského typu“.
4. Připomínky k řízené plemenitbě. Reakce MUDr. M. Říhová – u konkrétních přestupků byla stanovena řízená
plemenitba – chov pod vedením poradce chovu.
Návrhy :
CHK vytvoří tabulku změn v CHŘ, a tento řád dá ÚOK brzy k odsouhlasení. Úkol trvá
Paní E. Hlaváčková – vypracovat okruhy otázek pro ty, kteří se chtějí stát poradci chovu a nejsou žáciposuzovatelé. Dle CHŘ je termín řízený chov/plemenitba stanoven pro experimentální chov (např. šlechtění
nového plemene), pro případy, jimž je v zápisech CHK stanoven „řízený chov“ (omezení volného chovu, chov
ve spolupráci s poradcem chovu), by se měl používat termín „cílený chov“.
Pan Ing. M. Šanda – umístit brzy CHŘ na webové stránky. Úkol trvá
Paní Mgr. M. Slámová – legislativa poradců chovu v CHŘ.

Ad 5./ Zprávu výstavně-posuzovatelské komise (dále VPK) přednesla sl. P. Šnajdrová – členkami komise
byly v roce 2013 : M. Litvanová, L. Knýová, P. Šnajdrová. Paní L. Knýová byla v únoru 2014 z VPK odvolaná.
Od dubna do prosince 2013 došlo k udělení několika výjimek pro MVK s nižším počtem koček. Letos nebude u
konkrétních ZO (viz poslední zápis VPK) již výjimka udělena. Organizaci ZO Zdice navrženo konání dělené
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MVK (dvoudenní – každý den jiná plemena, 1 certifikát) s počtem 150 koček na oba dny.
ZO Ústí nad Labem Freya Cat – zvolí si pro rok 2014 pouze 1 termín výstavy - na jaře nebo na podzim.
Schválení propozic – dokud nedojde ke schválení, není možno propozice zveřejnit nikde, ani na internetu.
Výsledkové listiny výstav mají ZO zasílat VPK do 14 dnů po skončení výstavy.
Žádosti o žákování v ČR i v jiných zemích – v kopii zasílat i předsedovi VPK.
Připomínka pana L. Vaňka – pouze 2 zápisy VPK za minulé období, zveřejnění zápisů probíhalo se zpožděním,
takže výstavní výbory se dozvěděly až zveřejněním zápisu o povinnosti uvádět na propozicích informaci o
změně ve tř. 11 a 12. Reakce pan E.Reijers a sl. P. Šnajdrová – ZO obdržela informaci o požadovaném
upozornění na změnu tříd včas v e-mailové komunikaci.
Pan Reijers oznámil, že FIFe má na zveřejnění zápisu z generálního zasedání 4 měsíce, zápisy komisí se ve
FIFe nezveřejňují a SCHK na to nemá žádné pravidlo, a vyjádřil doporučení : V návaznosti na FIFe pravidla
zveřejnit zápis z Ústřední konference delegátů do 4 měsíců.
BREED BIS – oznámit min. 14 dní před konáním výstavy, předem zvážit možnost pořádání takové soutěže.
Není solidní ji na propozicích oznámit a poté nekonat.

Ad 6./ Zprávu komise pro zdraví a pohodu koček přednesla MVDr. K. Mahelková – v roce 2013 stížnost na
jednu chovatelku kvůli nevhodnému zacházení s její kočkou. Stížnost byla předána ÚOK, stížnost se stále řeší.
Paní J. Knýová položila dotaz – vysvětlení stížnosti na chování její dcery paní L. Knýové, (stížnost na transport
vysokobřezí kočky a následný porod v prostředí kočce cizím)
Paní JUDr. D. Soukenková – aktuálně není dostatek informací, aby byla věc vyřešena a ukončena.
Paní Mgr. M. Slámová – nesouhlas se zveřejněním obvinění a jména paní L. Knýové před ukončením řízení.
JUDr. D. Soukenková – nešlo o zveřejnění obvinění, ale informace o obsahu stížnosti komise pro zdraví a
pohodu koček, která byla ÚOK předložena k řešení.
Pan E. Reijers – vyjádření ke kauze, dopisy, fakt, že dodnes nejsou odpovědi na položené otázky. Pochybnost
o vlastnictví koček – stanice společně psána na jméno matky i dcery, které již několik let nežijí ve společné
domácnosti. Toto je mimo jiné problém, pokud jsou obě uvedeny jako majitelky kočky/koček v katalogu výstavy,
kde jedna z nich zároveň posuzuje.
Paní J. Knýová nakonec podala vyjádření ke kauze (porod kočky v Německu u kamaráda) a podala informaci o
místech bydliště její dcery, Lindy Knýové, v Německu i v České republice.
ÚOK čeká na písemné zodpovězení otázek a podání informací, aby mohla věc uzavřít.

Ad 7./ Zprávu disciplinární komise – přednesla JUDr. D. Soukenková – 3 kárná řízení za loňský rok, zatím
bez kárných rozhodnutí.

Ad 8./ Zprávu revizní komise (dále RK) přednesl předseda RK, Ing. J. Choulík – komise se za rok 2013 sešla
2x, zprávy byly odevzdány paní A. Šimkové, byl stanoven Jednací řád a stanoveny činnosti a úkoly. Členové
revizní komise : Bc. K. Krmelová a Mgr. R. Maťha. Paní Bc. K. Krmelová oslovila členy SCHK jako pomocné
dobrovolníky. Pan Ing. J. Choulík na místě poděkoval paní A. Lacmanové, S. Mezianové a L. Nenckové za
jejich pomoc. Zpráva o činnosti RK : Pan Ing. J. Choulík podal podněty, aby ÚOK vypracovala Jednací řád, a
aby byly upraveny podmínky soutěže Národní vítěz.
První schůze RK – zjištěné nedostatky : neuhrazené poplatky za pořádání výstav v roce 2012 od mnoha ZO,
neočíslované doklady apod. Kontrola nebyla dokončena, nebylo tedy možné vytvořit zápis.
Pan Ing. J. Choulík poděkoval panu M. Kabátovi, DiS. za spolupráci při kontrole.
Pan E. Reijers – položil dotaz, zda název revizní komise je v souladu s pravidly EU, a informoval, že ve FIFe
byl tento název změněn na kontrolní komise.
Pan M. Kabát, DiS. potvrdil Ústřední konferenci delegátů, že nově se používá pojem „kontrolní komise“.
Paní JUDr. D. Soukenková – ÚOK dodnes nedostala vyjádření revizní komise, a dnešní zpráva pana Ing. J.
Choulíka je pro ÚOK novinkou.
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Paní A. Šimková sdělila, že všechny dlužné poplatky byly uhrazeny nebo dohledány.
Návrhy RK :
1. Plenární zasedání vzalo na vědomí zprávu o činnosti RK za rok 2013
2. Konference navrhuje předsednictvu svolat pracovní schůzku se členy revizní komise, zástupců
předsednictva a zástupci ČSCH k projednání stavu vedení účetnictví a návrhu opatření
3. Konference navrhuje předsednictvu provést kontrolu plateb za pořádání výstav v letech 2010 a 2011, a
výsledky poskytnout RK s uvedením částky a data úhrady poplatku za uspořádanou výstavu.
Připomínky :
Pan M. Kabát, DiS. – rok 2010 a 2011 jsou uzavřeny, do budoucna je možno změnit platby podle potřeb ZO.
Paní Mgr. M. Slámová – ZO, které předchozí roky neuhradily poplatek za výstavy, měly být kontaktovány.
Pan Z. Krajča – organizace nechť doloží za rok 2010 a 2011 doklady o uhrazených poplatcích za výstavu.
Pan E. Reijers – ÚOK již rozhodla, že nejpozději 14 dní před konáním výstavy musí pořádající ZO předložit
doklad o uhrazeném poplatku za pořádání výstavy.
Hlasování o návrzích a bodech RK proběhlo s následujícími výsledky :
Ad 1. – 59 hlasů pro - Ústřední konference delegátů vzala na vědomí zprávu činnosti RK.
Ad 2. – 67 hlasů pro - jednohlasně schváleno
Ad 3. – 14 hlasů pro / 18 hlasů proti / 35 hlasů se zdrželo. Ústřední konference delegátů nesouhlasí s kontrolou
plateb. Řešení : viz návrh pana Z. Krajči.

Ad 9./ Rozpočet na rok 2015 přednesl pan Ing. M. Šanda s vysvětlením položek v seznamu předloženém
přítomným delegátům.
Paní A. Lacmanová měla připomínku : ve výnosech chybí částka 106 000,-Kč za poštovné.
Rozpočet na rok 2015 byl doplněn o částku 106 000,-Kč za poštovné, a byl upraven výsledek výnosů.
Další dotazy nebyly k rozpočtu na rok 2015 položeny.
Následovalo hlasování o navrženém rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet na rok 2015 byl Ústřední konferencí delegátů schválen jednohlasně (67 hlasů pro).
Doplňující informace pana Ing. M.Šandy – výnos v roce 2013 byl 400 000,-Kč.

Ad 10./ Světová výstava 2014 – pan MVDr. M. Urban informoval delegáty Ústřední konference, že pan
PharmDr. M. Kabina v srpnu 2013 rezignoval a do původního organizačního výboru Světové výstavy 2014
(dále SV) byla v průběhu roku kooptována paní N. Arcanidu, DiS. Rozhodnutí o místě konání SV 2014 :
nevhodné prostory v Ostravě, nevhodné podmínky na BVV v Brně, ideálním řešením Praha PVA-Letňany.
Výbor pro SV 2014 spolupracuje se členy ČSCH - pan J. Vilhelm, pan O. Výšek a pan M. Kabát, DiS.
Posuzovatelé zajištěni. Klece k pronájmu zajištěny. Generální sponzor : Royal Canin. Hlavní sponzoři : Hill´s a
ČSCH. Technické podmínky. Poháry. Veterinární lékaři. Webové stránky. Hotel DUO – oficiální hotel pro
ubytování vystavovatelů a posuzovatelů + gala večeře. Propagace začala již na SV 2013 v Aalborgu, dále
časopis Naše kočky, www stránky, propozice.
Pan MVDr. M. Urban požádal zástupce ZO, aby se zapojili do organizace této velkolepé akce.
Pan M. Kabát, DiS. poděkoval všem členům výboru pro SV 2014 za spolupráci.

Ad 11./ Návrhy ZO k projednání na Ústřední konferenci delegátů :
ZO Karlovy Vary – pan Ing. J. Choulík – hovořil v souvislosti s titulem Národní vítěz o statistice výstav z
loňského roku : 20 výstav, 6 zrušeno, 6 výjimek.
Návrhy ZO Karlovy Vary:
1. Stanovit interval mezi dvěma po sobě následujícími výstavami minimálně 14 dní. Přihlédnout k lokalitě
pořádání po sobě následujících výstav, včetně sladění s výstavami v přilehlých oblastech sousedních států.
Připomínky k návrhu : nelze zrušit již schválené termíny ve FIFe seznamu, protože bude obtížné hledat pro
tyto výstavy nové termíny s dodržením pravidla vzdálenosti výstav. Nesnadná je rovněž komunikace s
organizacemi z okolních států. Hlasování : 14 hlasů pro / 53 hlasů proti – konference návrh nepodpořila.
2. Povinnost ZO předat ke schválení a zveřejnění propozice výstavy minimálně 1 měsíc před jejím konáním.
3. Povinnost ZO zaplatit poplatek za pořádání výstavy minimálně 14 dní před konáním výstavy.
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4. Povinnost ZO předat ke zveřejnění výsledky výstav do 10 dnů po skončení výstavy.
5. Povinné zveřejňování výsledkových listin na stránkách SCHK.
O bodech 2,3,4 nelze hlasovat, neboť tyto jsou již obsahem Metodického listu či rozhodnutím ÚOK.
Návrh VPK : ZO jsou povinny do 14 dnů po skončení výstavy na svých www stránkách zveřejnit katalog
výstavy a výsledkovou listinu, tyto dokumenty je třeba ponechat zveřejněné po dobu jednoho roku. Přesná
formulace návrhu bude zpracovaná do 14ti dnů a návrh bude zanesen do Metodického listu. Úkol trvá
Změna Organizačního řádu SCHK
5.3 Konferenci svolává předsednictvo SCHK 1x ročně k projednání zásadních otázek činnosti SCHK. Datum
konání konference bude zveřejněno nejpozději do 31.8. roku předcházejícího roku konání konference, a to
na webu SCHK.
5.4 Specializované ZO a ústřední orgány SCHK předkládají písemné návrhy k projednání na konferenci
nejméně 60 dní před termínem konference sekretariátu SCHK.
5.5 Sekretariát informuje 30 dní před termínem elektronickou formou ZO o konání pléna a ve stejné lhůtě
rozesílá ústředním orgánům SCHK a specializovanými ZO k projednání všechny řádně doručené návrhy.
5.6 Pravomoci a úkoly konference vymezuje § 27 Stanov ČSCH.
5.7 Konference je konečným odvolacím a kárným orgánem.
Pan E. Reijers - Ústřední konference delegátů se koná vždy poslední sobotu v únoru – příští rok připadá na
28.02.2015
Konferenci opustili delegáti 2 ZO, nový stav : 63 hlasů, nadpoloviční většina je 33 hlasů.
Hlasování o změně Organizačního řádu SCHK : 61 hlasů pro / 1 hlas proti / 1 hlas se zdržel – návrh byl přijat.

Ad 12./ Návrhy ÚOK SCHK na generální zasedání FIFe přednesl pan E. Reijers:
1. LO – všechny kočky musí mít registrační čísla. Návrh : budou povinné pro první 3 generace, pro další
generace jen pokud jsou informace dostupné.
2. podpora uznání plemena dlouhosrstých BRI koček, konkretizace návrhu dle vývoje situace.
3. návrh na uznání plného členství Izraele, jehož je ČSCH-SCHK mentorem, ve FIFe.
ÚOK podporuje kandidaturu MVDr. K. Mahelkové do zdravotní komise.
Delegáty za SCHK na GA FIFe 2014 jsou MVDr. M. Urban – delegát, L. Venclíková – přísedící.
Konferenci opustil další delegát ZO, nový stav : 62 hlasů, nadpoloviční většina je 32 hlasů

Ad 13.a/ Odvolání pana G. Tarabini proti rozhodnutí ÚOK SCHK o jeho vyřazení z FIFe seznamu žákůposuzovatelů.
Pan Tarabini se k věci osobně vyjádřil, podal informace a vyslovil názor o nepřiměřenosti trestu.
Reagoval pan E. Reijers – rovněž podal vysvětlení, předložil dokumentaci, a další vyjádření k věci.
Konferenci opustil další delegát ZO, nový stav : 60 hlasů, nadpoloviční většina 31 hlasů
Po diskuzi bylo zahájeno hlasování o odvolání pana G. Tarabini proti rozhodnutí ÚOK ze dne 10.10.2013 a
17.12.2013, s výsledkem : 3 hlasy pro / 35 hlasů proti / 22 hlasů se zdrželo.
Odvolání pana G. Tarabini bylo Ústřední konferencí delegátů zamítnuto.

Ad 13./ Různé
Předání cen národní vítěz.
Sl. P. Šnajdrová – srovnání předávání z letošního roku se způsobem předávání cen v zahraničí. Rozpočet na
ceny pro vítěze. Návrh na společnou večeři pro vítěze na některé MVK na začátku roku 2015.
Pan Z. Krajča navrhl předávání cen NV 2014 a společnou večeři pro vítěze na výstavě ZO Zlín (zámek Nový
Světlov, Bojkovice).
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Valná hromada 22.listopadu 2014 – potřebujeme 5 delegátů. Pan E. Reijers oslovil přítomné delegáty ZO a
přihlásili se : pan V. Jura st, pan Bc. Jura ml., MVDr. M. Urban, paní Z. Maršíčková a paní Š. Štefanová.
Paní Mgr. M. Slámová navrhuje, aby delegátům byla příště před Valnou hromadou zaslána informace o
odvoláních a rozhodnutích.
Konferenci opustili další 2 delegáti, nový stav : 58 hlasů, nadpoloviční většina je 30 hlasů
Ad 14./ Závěr
Paní L. Venclíková za návrhovou komisi přednesla delegátům usnesení konference :
Usnesení :
Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček konaná dne 22. února 2014 v Praze
Schvaluje :
1./ doplnění programu o navržené body
2./ zápis z Ústřední konference odbornosti z roku 2013
3./ rozpočet pro rok 2015
4./ návrhy ÚOK tak, jak byly prezentovány
Neschvaluje :
1./ návrh ZO KKKV
2./ odvolání pana G. Tarabini a potvrdila tím rozhodnutí ÚOK o ukončení žákování pana G. Tarabini
Bere na vědomí :
1./ zprávu ÚOK
2./ jednání ÚOK od poslední schůze a souhlasí s jeho rozhodnutími
3./ zprávu o činnosti RK, zprávy VPK, CHK, komise pro pohodu a zdraví koček a zprávu disciplinární komise
Ukládá :
1./ ÚOK svolat pracovní schůzku se členy revizní komise, zástupců ÚOK a zástupci ČSCH k projednání stavu
vedení účetnictví a návrhu opatření
2./ VPK zapracovat do Metodického listu pro organizátory výstav povinnost zveřejnit katalog a výsledkovou
listinu na jejich www stránkách
Bylo zahájeno poslední hlasování dne k výše uvedenému usnesení, s následujícím poměrem hlasů :
54 hlasů pro / 4 hlasy se zdržely.
Ústřední konference delegátů odsouhlasila usnesení, byly diskutovány všechny body programu, nikdo z
přítomných již neměl dotazy ani připomínky a proto byla konference před 18tou hodinou panem E. Reijersem
ukončena.

V Praze, dne 22.02.2014

Zapsala : Nikola Arcanidu, DiS.
Kontrola zápisu : L. Venclíková, Z. Maršíčková
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