Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8, 182 53
Sdruţení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 4/11
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 7. 12. 2011 v Praze.
Přítomni: MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Z. Gorgoň, J.Makovcová,
Mgr. M. Slámová, Mgr. Z. Maršíčková, A.Šimková,
E.Reijers
Program: 1/ zahájení
2/ kontrola úkolů z minulého předsednictva – zápis 3/11
3/ výstavy
4/ Informační zpravodaj
5/ Kočka roku
6/ příprava plenárního zasedání
7/ různé
Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech
přítomných a omluvou pana Reijerse, který avizoval pozdější příjezd.
Přítomní odsouhlasili pořízení audiozáznamu.
Ad 2/ kontrola úkolů z min. zasedání
Databáze chovatelů – průběţně jednotlivé ZO doplnují údaje o svým členech.
Bohuţel databáze není kompletní a dosud není moţno úkol ukončit,
termín: 31.3.2012.
Úkol trvá.
Pro rok 2012 předsednictvo schválilo rozdělení členského příspěvku takto:
50 % - do rozpočtu ČSCH
20 % - zůstává v ZO
30 % - do rozpočtu SCHK
Členské příspěvky je nutno zaplatit do 31.1.2012. Před konferencí – plenárním
zasedáním odbornosti nebude moţno tyto uhradit.
Smlouvu o vyuţití a pouţívání loga pro SV s vítězem soutěţe sl. Adélou
Justovou připraví pan Gorgoň. Smlouvu podepíše v zastoupení Ing.Šanda,
termín: 15.12.2011 - A. Šimková
Úkol ukončen.

JUDr. Soukenková výklad k metodickému listu (plánovaný ke zveřejnění
společně v IZ 1/2011) napíše do IZ 2/2011.- Výklad nebyl dodán - JUDr.
Soukenková bude opětovně poţádána o jeho dodání, aby mohl být zveřejněn v
IZ. (Článek byl dodán do IZ 3-4/2011, pozn. zapis.)
Úkol ukončen.
Vedení ČSCH při kontrole cestovních účtů delegátů konference zjistilo rozdíly
v počtu kilometrů udaných účtovateli s počtem kilometrů dle internetového
vyhledavače. Pracovnice plemenné knihy koček kontaktovala jednotlivé
delegáty a poţádala je o vysvětlení, eventuálně o vrácení přeplatku. Tři
účtovatelé vrátili přeplatek, ostatní podali vysvětlení.
Úkol ukončen.
Návrh dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na území
ČR, o vzájemném respektování přetisků na PP - A. Šimková připraví na příští
zasedání předsednictva.
Úkol trvá.
Přestup paní Jánské a Ešnerové do Felis Hungarica. Dále o přestup poţádala paní
Křemenová. Všechny chovatelky doloţily své ţádosti zdůvodněním.
Předsednictvo souhlasí s jejich přestupem.
Úkol ukončen.
Pan Jaroslav Pánek – porušení výstavního řádu:
Na základě zjištěné skutečnosti, ţe pan Jaroslav Pánek jako ţák porušil
opakovaně ustanovení Výstavního řádu FIFe a Řádu pro posuzovatele a ţáky
FIFe, předsednictvo rozhodlo o následujícím postupu :
Konkrétní porušené články jsou:
1)
Řád pro posuzovatele a ţáky, čl. 5.1.8, a Výstavní řád FIFe čl. 6.1.4, které říká,
ţe ţák musí poslat svou ţádost organizátorovi výstavy, kde chce ve funkci ţáka
působit, minimálně měsíc před konáním výstavy. Uvede člena FIFe, kterého je
sám členem a svého mentora. Ţák musí poslat kopii této ţádosti členovi FIFe, u
kterého je sám členem.
Tuto kopii ţádosti o přijetí do funkce ţáka na výstavě poslal p. Pánek pouze
dvakrát – 2.5. a 4.5., tedy poslední výstava, na kterou se přihlásil podle pravidel
byla výstava ve Wiener Neustadtu 21. a 22. 5. 2011.
2)
Výstavní řád FIFe, čl. 6.1.7, který říká, ţe ţák smí své kočky vystavit na výstavě,
kde působí ve funkci ţáka pouze „mimo soutěţ“. Členové domácnosti ţáka
působícího na výstavě smějí vystavit své kočky, ale ne v kategorii, ve které daný
ţák na výstavě působí.

Toto pravidlo bylo porušeno na MVK Viničné, Slovensko dne 18.6., kde byly v
soutěţi vystaveny kočky Winneba Honorable, CZ BRI w 62, (CZ) ČSCH RX
223/10/BRI, Okamura from Ja-Pan CZ, BRI a (CZ) ČSCH LO 921/10/BRI,
Zwolle Honorable, CZ, BRI a. (CZ)ČSCH LO 15/11/BRI z domácnosti pana
Pánka.
Předsednictvo SCHK rozhodlo pozastavit mu po telefonické konzultaci s jeho
mentorem - panem Reijersem - aktivitu ve funkci ţáka na posuzovatele
s okamţitou platností do konce roku 2011 a dočasně bude vyjmut ze seznamu
FIFe posuzovatelů - ţáků.
Předsednictvo ČSCH-SCHK zároveň rozhodlo, ţe ţákovské vysvědčení, které
získal na uvedené výstavě ve Viničném, Slovensko, nebude započítáno do jeho
počtu stáţí a koček a pan Pánek bude poţádán o jeho odeslání na sekretariát
ČSCH-SCHK.
Pan Pánek se proti rozhodnutí předsednictva odvolal s odkazem na Kárný řád.
Předsedkyně SCHK uvedla, ţe nedošlo k porušení ve smyslu kárného řádu,
nýbrţ ve smyslu porušení povinností ţáka podle Řádu pro posuzovatele a ţáky
FIFe a Výstavního řádu. Odvolacím orgánem je konference - plenární zasedání
odbornosti.
V této souvislosti bylo rozhodnuto, ţe v eventuálních jiných případech se
nebudou záležitosti řešit telefonicky (i přesto, ţe byl zapnut hlasitý poslech
telefonu pro všechny přítomné) ale písemně, aby nedocházelo k formálním
problémům či chybám.
Ad 3/ výstavy
Ing.Šanda předal přítomným aktualizovaný seznam výstav pro rok 2012.
Na příštím zasedání bude nutné zahájit přípravy na SV 2014.
Ad 4/ Informační zpravodaj
Bude vydáno dvojčíslí 3-4/2011. Přílohou bude kalendář.
Obsah č. 3-4/11:
-světová výstava 2011
-standard PEB, nové variety, BRI o, p - dr. Říhová
-Národní vítěz - Ing. Šanda
-návrh novely chovatelského řádu
-návrhy ZO na plénum
-výklad k metodickému listu - JUDr. Soukenková
-aktualizovaný překlad Chovatelského a registračního řádu FIFe
- mladí chovatelé
ad.

Ad 5/ soutěţ Kočka roku
Pro rok 2011 platí pravidla soutěţe jiţ vyhlášená, tj. neomezený počet výstav.
Vyhlášení soutěţe bude 3.3. 2012 na výstavě 1.OK. Výsledky soutěţe budou
zveřejněny na webu/ v IZ.
Fa - Avet – diplomy a ceny – zajistí Ing. Šanda.
kokardy SCHK – zajistí A. Šimková.
Ad 6/ příprava plenárního zasedání
Všechny materiály budou rozeslány na ZO koncem letošního roku (pozvánka,
tiskopis pro objednávku čl. příspěvků, návrhy na plénum)- A. Šimková.
Mgr. Maršíčková podá na konferenci informaci o Valné hromadě ČSCH konané
v listopadu 2011.
Chovatelská komise předloţila předsednictvu návrh novely chovatelského řádu.
Předsednictvo tento návrh řádu odsouhlasilo.
Návrh komise pro zdraví a pohodu upravilo předsednictvo ve shodě se zněním
předpisů FIFe.
Paní Jana Marešová - ZO Praha SFCP podala za svoji ZO návrh na plénum,
týkající se návrhu na jednání o změně vyhlášky č.5/2009 Sb.
Tento návrh byl podán 1.12.2011, tedy po termínu. Předsednictvo neodsouhlasilo
jeho předloţení plénu.
Předsednictvo se seznámilo s návrhy podanými ZO (návrhy byly členům
předsednictva rozeslány v předstihu). Při projednávání jednotlivých návrhů bylo
zjištěno, ţe některé části jsou v rozporu s platnou vyhláškou 5/2009 Sb. o
ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
Pan Reijers podotkl při čtení návrhu ZO MCC, ţe s některými částmi nesouhlasí.
Na dotaz Mgr. Slámové, zda to bylo schváleno na členské schůzi, odpověděl, ţe
ano, a ţe doufá, ţe tak postupují všechny ZO a chce, aby to bylo uvedeno v
zápisu.
Ad 7/ různé
- Generální sekretář ČSCH pan Kabát vyzval všechny odbornosti, aby
v souladu s usnesením XIX. valné hromady zkrátily ve svých rozpočtech
výdajové poloţky o 20 %. Předsednictvo po analýze rozpočtu s tímto
nesouhlasí, neboť nenašlo ţádnou moţnost, jak výdaje zkrátit. Pokud by
došlo ke krácení nákladů, adekvátně by se sníţily výnosy a tím i výše
zisku. Předsednictvo odsouhlasilo návrh rozpočtu pro rok 2013.

- klub CFF- nově vzniklý chovatelský spolek na území ČR.
Předsednictvo navrhuje postupovat při registraci koček z tohoto klubu tak, jako
postupujeme u ostatních organizací mimo FIFe. Pan Reijers vyjádřil nesouhlas s
tím, ţe tento klub prakticky jen s malými změnami převzal od SCHK, resp. FIFe
znění svých chovatelských předpisů a upozornil, ţe standardy plemen FIFe
podléhají autorskému právu.
- Paní Maršíčková informovala o stíţnosti paní Šedové (MCC) na pozdní
vydání rodokmenů.
Paní Šimková k problému podala vysvětlení:
krycí list byl zaslán na e-mail PKK dne 30.09.2011 v 17,44 hod.
27.10., kdy byl na řadě k vyřízení, jsem ţádala o doplnění krycího listu.
Nepoţadovala jsem nic jiného, neţ to, co je uvedeno v chovatelském
řádu, který je pro chovatele závazný, tzn. kopii rodokmenu a potvrzení
od veterináře o stavu varlat kocoura paní Šedové. Pokud by ţádost měla
všechny náleţitosti, rodokmeny by obdrţela v termínu.
Přede dvěma měsíci, jak se píše ve stíţnosti, mě paní Šedová
kontaktovala, coţ je pravda. Ale jen ţádala o pozdrţení krycího listu z
důvodů nejasnosti barev u koťat. Nehledě na to, ţe na krycím listu je
poznámka: u kočky Glorie nelze s určitostí určit varietu. Bude
předmětem dalšího pozorování.
Jak bych tedy měla postupovat a co si z toho mám vybrat. Vystavit PP?
Počkat?
Předsednictvo konstatuje, ţe všechny sporné případy, kdy si chovatelé stěţují,
jsou následně prověřovány, ve většině případů jde o nedostatečné nebo přímo
nesprávné vyplnění KL, popř. nepřiloţení nutných dokumentů.
- Stíţnost pí Dariny Tarabini na chování p. Erica Reijerse na výstavě
v Olomouci dne 4. prosince 2011. Předsednictvo rozhodlo předat stíţnost
v souladu s článkem 6.1. Řádu pro posuzovatele a ţáky JSC komisi FIFe.
- Eventuální návrhy na generální zasedání FIFe předloţí členové
předsednictva SCHK nejpozději na příštím zasedání.
Termíny zasedání na rok 2012 - 1.čtvrtletí:
24.2. 2012 (pátek) - Praha - 16.00 hod.
25.2. 2012 (sobota - konference odbornosti) - Praha - 9.00 hod.
Pokud by některý člen předsednictva či předseda komise měl zájem o
zajištění noclehu, nahlásí svůj poţadavek A. Šimkové.
Alice Šimková, v.r.

MUDr. Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK

