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Zápis č. 1/14

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 21.02. 2014 (26.3.2014) v Praze.

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

K. Mahelková

Program: 1/ zahájení
2/ kontrola minulého zápisu
3/ konference odbornosti - plénum
4/ delegáti a návrhy na FIFe
5/ různé

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

Ad 2/ kontrola předchozího zápisu
- vyřazení pana Tarabiniho ze seznamu posuzovatelů-žáků:
pan Tarabini proti výše uvedenému rozhodnutí podal odvolání. Po projednání právního vyjádření,
které předsednictvo od pana Tarabiniho obdrželo, se předsednictvo shodlo na tom, že trvá na svém
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původním rozhodnutí. Pan Tarabini se odvolal prostřednictvím předsednictva k plénu (konfrenci
odbornosti). Jeho odvolání bude zařazeno na jednání konference odbornosti.
- pro rok 2014 se předsednictvo dohodlo finančně podpořit jednotlivé účastníky tábora MCH,
a to na základě jejich žádosti po absolvování tábora. Výše příspěvku bude stanovena dle počtu
podaných žádostí.
Úkol trvá.
- předsednictvu a současně chovatelské komisi byla doručena stížnost paní Šimíčkové na paní
Vernerovou - chovatelskou stanici Silky Harmony, CZ a její poslední vrh C- britské kočky údajně s PP.
Kočky jsou ze spojení 1,0 BRI a x 0,1 BRI j03. Koťata ve zbarvení: BRI d 02, BRI a 01, BRI c 03, BRI a
03, BRI a 03. U modrých koťat údajně i kresba. (Údaje pro stížnost čerpány z facebooku paní
Vernerové).
Bylo zjištěno, že paní Vernerová je členkou v ZO CBCFN. Po ověření členství byla stížnost předána
k řešení chovatelské komisi a byla informována předsedkyně ZO paní Vagnerová.
Komise rozhodla koťata zapsat jako XSH. Na plemennou knihu doposud nebyl dodán krycí list.
- pan Šanda připravil rozpočet na rok 2015. Tento rozpočet bude předložen plénu ke
schválení .
- komise pro zdraví a pohodu koček:
stížnost na nevhodné nakládání s vysokobřezí a rodící kočkou p. Lindou a Janou Knýovou.
Obě se k zaslanému sdělení o zahájení kárného řízení vyjádřily. Bohužel z jejich vyjádření stále není
patrno, čí je kočka, které se celá záležitost týká a jak vlastně a kde porod probíhal. Z tohoto důvodu
byly znovu kontaktovány a znovu dotázány, aby případné další jednání probíhalo již s konkrétní
majitelkou.
Pan Reijers reagoval na mail p. L. Knýové ohledně záležitostí kolem přípravy k posuzovatelské
zkoušce, který mu zaslala v německém jazyce a který byl v kopii adresován i ostatním členům
předsednictva.
Úkol trvá.
- výstavní výbor pro pořádání světové výstavy koček 2014 v Praze se schází dle potřeby.
Z těchto jednání jsou samostatné zápisy.
- na základě žádosti Bc. Vlastimila Jury jako předsedy ZO Praha 8 a přiložených podkladů bylo
zahájeno kárné řízení s panem Klimkem.
Tajemnice SCHK předala sdělení o zahájení kárného řízení panu Klimkovi osobně.

Ad 3/ konference odbornosti
Veškeré podklady pro jednání konference byly jednotlivým ZO rozeslány.
Program konference:
1/ prezence delegátů ZO
2/ zahájení
3/ zpráva předsednictva o činnosti za minulé období
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4/ zpráva chovatelské komise
5/ zpráva výstavně-posuzovatelské komise
6/ zpráva komise pro zdraví a pohodu koček (zdravotní komise)
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
Diskuse bude přímo ke každému projednávanému bodu jednání.
Před samotným zahájením konference je třeba zvolit zapisovatele, skrutátory a návrhovou komisi.
Dále je třeba rozšířit program o bod 13 a) – odvolání pana Tarabiniho proti rozhodnutí předsednictva
o vyřazení ze seznamu posuzovatelů-žáků.

Ad 4/ delegáti a návrhy na generální zasedání FIFe
Předsednictvo se dohodlo na delegátu a přísedícím na letošní generální zasedání FIFe v květnu v Rize.
Delegát – M. Urban, přísedící – L. Venclíková.
SCHK – ČSCH připraví tyto 3 návrhy (s nimiž budou seznámeni delegáti konference).
1.
Registrační čísla v LO PP uvádět povinně do třetí generace předků, ve čtvrté generaci jsou-li
k dispozici (u některých importovaných zvířat – především non-FIFe – nejsou tato čísla uváděna a i
velmi špatně dohledatelná).
2.
Podpora uznání plemene dlouhosrstých BRI koček, konkretizace návrhu dle vývoje situace.
3.
Návrh na schválení plného členství izraelského národního člena Sabra Cat, jehož mentorem je ČSCHSCHK, ve FIFe; vypracování potřebných podkladů.

Ad 5 různé
Předsednictvo schvaluje rozhodnutí předsedy SCHK p. E. Reijerse, týkající se pí Jany a Lindy Knýové,
včetně nedoporučení umožnit pí L. Knýové skládat zkoušku na posuzovatele II. kategorie až do
vyjasnění okolností kolem kárného řízení.
-paní Jägrová se odvolala proti rozhodnutí chovatelské komise, týkající se nepovolení krytí její kočky,
starší 9 let a podmínek krytí další kočky, také starší 9 let.
Předsednictvo hlasovalo a krytí obou koček bylo povoleno za upravených podmínek (pro: 5, proti: 1,
zdržel se: 1).
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-ÚOK vyjádřila podporu ÚV ČSCH a generálnímu sekretáři ČSCH a poděkování za jejich vstřícný přístup
k přípravě pražské Světové výstavy koček FIFe.
Další zasedání ÚOK bylo stanoveno na 11.6.2014.

Předsednictvo se krátce a mimořádně sešlo 26.3.2014 před jednáním výstavního výboru světové
výstavy.
V úvodu jednání bylo konstatováno, že ve smyslu stanov ČSCH jedná předsednictvo (ÚOK)SCHK-ČSCH
se zástupci ZO, ne s individuálními členy. Ti se se svými žádostmi obracejí na výbor své ZO a ten
pokud nedokáže vyřešit záležitost sám, obrátí se na předsednictvo prostřednictvím sekretariátu.
Pan Reijers navrhl projednat postup pí Říhové v souvislosti se situací kolem oznámení o nákazové
situaci v chovu pí Matušinské ve vztahu k čl. 7 Organizačního řádu SCHK a udělit jí důtku. Po podání
vysvětlení paní Říhovou a následné diskusi jím byl tento návrh stažen.
Pan Urban informovat o dosud prováděném šetření zdravotní komise na základě oznámení o výskytu
virové nákazy v chovu paní Zachrdlové a konstatoval, že není možné prokázat příčinnou souvislost
mezi onemocněními v chovech. Komise pokračuje ve své práci.
Zdravotní komise kontaktovala paní Matušínskou a paní Zachrdlovou s žádostí o doplnění
potřebných údajů. O zjištěních vydá zprávu.
Na sekretariát byly prostřednictvím výboru ZO Praha Felis club doručeny čtyři stížnosti paní Lindy
Knýové. Tyto stížnosti budou projednány na řádném zasedání předsednictva 11. 6. 2014.
Vzhledem k existujícím nejasnostem bude A. Šimková kontaktovat paní Janu a Lindu Knýovou
s žádostí o sdělení, kdo zůstane majitelem chovatelské stanice Rosa Glauca, CZ, neboť dle pravidel
FIFe není možné, aby jednu stanici měly ve spoluvlastnictví dvě osoby nežijící ve společné
domácnosti.
Do doby vyjasnění není možné pro chovatelskou stanici Rosa Glauca, CZ vystavovat jakékoliv
dokumenty.

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