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Český svaz chovatelů, z.s., sekce chovatelů koček (SCHK)
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
tel.: 734 621 757, fax: 284 681 451, e-mail: kocky.schk@cschdz.eu
http://www.cschdz.eu, http://www.schk.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

Zápis č. 2/17
ze zasedání předsednictva (ÚCHK) SCHK konaného dne 16.6. 2017 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

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

Omluveni:

M. Urban

Program:

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

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájil E. Reijers přivítáním všech, omluvil nepřítomnost p. Urbana (akce předem
plánovaná před stanovením data jednání ÚCHK)

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

Olympiáda mladých chovatelů
k zajištění správnosti odborné náplně teoretické i praktické části odbornosti chovatelů koček
bude vytvořen soubor otázek pro soutěžící, který bude průběžně aktualizován, případně
doplňován. Bude poskytnut Komisi pro práci s mládeží ČSCH. Vypracováním byla pověřena pí
Venclíková.
K vytvoření celkové koncepce spolupráce odbornosti s Komisí je třeba pozvat
zástupce (nejlépe předsedkyni) na některé zasedání ÚCHK a dohodnout konkrétní postupy.
Soubor otázek vypracuje společně s paní Venclíkovou i p. Urban.
Úkol trvá
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-

registrace do Spolkového rejstříku

Na webu ČSCH je zveřejněn přehled stavu zapsání pobočných spolků k 28.2.2017.
Převážná většina organizací je již zaregistrována, případně jsou podklady posuzovány a
přepracovávány. Tabulka, zveřejněná na webu stále obsahuje některé již delší dobu
nefunkční organizace a naopak neuvádí funkční organizaci Kočky Brno, která má registraci
zcela v pořádku.
Úkol trvá

Ad 3/ Příprava Ústřední konference SCHK
Ústřední konference se koná dne 17.6.2017. ÚCHK SCHK provedla konečnou kontrolu všech
podkladů. Připomínky, které byly doručeny, byly v případě oprávněnosti zapracovány do podkladů
rozeslaných organizacím.

Ad 4/ Různé
pí Šimková k 30.5.2017 ze zdravotních důvodů ukončila pracovní poměr. Agendu
sekretariátu a PK zajišťuje pí Maršíčková, která na PK dochází mimo pracovní dobu ČSCH. Nejsou
tedy nadále možné osobní návštěvy PK, vše se vyřizuje poštou nebo emailem
(kocky.schk@cschdz.eu), telefonicky (734 621 757). Prosíme chovatele, aby používali uvedenou
emailovou adresu PK, nikoli mailové adresy pí Maršíčkové a aby pro své žádosti využívali aktuální
formuláře, které jsou ke stažení z webu SCHK.

Příští zasedání ÚOK: 27.9.2017

Eric Reijers
předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: Z. Maršíčková
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