Předsednictvo SCHK 4/2012
Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Sdružení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 4 /12
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 4. 12. 2012 v Praze.
Přítomni:

MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, J. Makovcová,
Mgr. M. Slámová, Mgr. Z. Maršíčková, MVDr. M. Urban, A. Šimková.
Omluven: Ing. Y. Khaled
Program: 1/ Zahájení
2/ Kontrola úkolů z minulého předsednictva – zápis 3/12
3/ Příprava konference 2013
- Pozvánka
- Návrhy ZO
- Návrhy komisí a předsednictva SCHK
- Rozpočet 2014
4/ Delegáti na Generální zasedání FIFe 2013
5/ Návrhy na Generální zasedání FIFe – předběžná informace
6/ Informace z VH ČSCH
7/ Kompetence Výstavně-posuzovatelské komise
8/ Žádosti o zkoušky na žáky
9/ Informace o prezentaci BRI x s/y 11, 12, 21 33 a BRI 01, 02, 03 33
10/ Informace o Sabra Cat, Izrael – člen FIFe pod naším patronátem
11/ Výstavní výbor Světové výstavy koček 2014 – stanovení termínu
schůzky
12/ Různé
Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech
přítomných .
Ad 2/ Kontrola úkolů z minulého zasedání
- databáze chovatelů – průběžně jednotlivé ZO doplňují údaje o svým členech.
V současné době by databáze již měla fungovat na nové adrese – o té budou
všechny ZO informovány Alicí Šimkovou.
Úkol trvá.
- návrh dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na území
ČR, o vzájemném respektování přetisků na PP- kladně písemně reagovali pouze z
BOEC. Ostatní ignorují naše snahy a není naděje na dohodu v blízké budoucnosti.
Úkol ukončen.
- vracení předplatného IZ 2012: bylo předáno do účtárny a proběhlo proplácení
podle seznamu.
Úkol ukončen.
Ad 3/ Příprava konference delegátů 2013
Pozvánka bude rozeslána do konce prosince 2012. Bude obsahovat návrhy na
projednání, program, formulář na známky, formulář na delegaci.
Členové předsednictva SCHK byli seznámeni s došlými návrhy k projednání na
Konferenci delegátů. Návrhy zaslaly ZO 1.OK Praha, ZO Praha – Západ, ZO 36
Brno, ZO MCC Brno, ZO Star Cats Praha, Special Feline Club Praha, ZO CBBC
Teplice.
Ing. Šanda seznámil členy předsednictva s návrhem rozpočtu SCHK na rok 2014.

1

Předsednictvo SCHK 4/2012
Ad 4/ Delegáti na Generální zasedání FIFe 2013
MUDr. Říhová požádala o delegaci sebe, druhým delegátem byl vybrán MVDr.
Urban.
Ad 5/ Návrhy na projednání na Generálním zasedání FIFe
Vzhledem k prezentaci nově uznávaných barevných variet BRI budeme navrhovat
jejich uznání. Jedná se o kočky se stříbřitými a zlatými odznaky a o kočky
s odznaky a s bílou. Zároveň by bylo třeba navrhnout pravidlo pro registraci
stříbřitých a zlatých koček s odznaky pouze jako s/y 21 33. To je třeba projednat
s 1. DEKZV, který bude v lednu organizovat prezentaci SIA se stříbřitými odznaky.
Kontaktem s 1.DEKZV byli pověřeni MUDr. Říhová a MVDr. Urban.
Ad 6/ Informace z VH ČSCH
Členové předsednictva byli informováni o průběhu a usnesení VH ČSCH. Podle
usnesení se volby do všech orgánů ČSCH musí uskutečnit do 31. 3. 2013.
MUDr. Říhová proti tomuto rozhodnutí vystoupila s tím, že nemůžeme stihnout
uskutečnit volby předsednictva SCHK a předsedů komisí, protože konference
delegátů je již velmi brzy.
Bude třeba v tomto smyslu jednat s generálním tajemníkem ČSCH Bc. Kabátem.
Ad 7/ Kompetence výstavně-posuzovatelské komise
Předseda výstavně-posuzovatelské komise Ing. Martin Šanda přednesl svou
stížnost na postup MUDr. Marie Říhové, která ze své pozice předsedkyně SCHK
opakovaně zasahuje do kompetencí výstavně-posuzovatelské komise a mění
rozhodnutí této komise. Toto její jednání je neoprávněné, neboť rozhodnutím
předsednictva SCHK ze dne 18. 2. 2011 byla Výstavně-posuzovatelská komise
SCHK trvale pověřena k vydávání rozhodnutí týkajících se výstavních a
posuzovatelských záležitostí.
Toto pověření MUDr. Říhová opakovaně nerespektuje a tím paralyzuje práci
komise.
Příklady:
- zákaz komunikace předsedy výstavně-posuzovatelské komise Ing. Šandy
směrem k FIFe znemožňuje žádat o výjimky (např. počtu koček, vzdálenostních
km), komise také nedostává od FIFe informace a odpovědi na žádosti o vložení
termínů do kalendáře FIFe;
- zároveň výstavně-posuzovatelská komise nemůže vyhovět žádostem
posuzovatelů o rozšíření kvalifikace, neboť v současné době není jasné, komu a jak
mají tito posuzovatelé své žádosti posílat. Výstavně- posuzovatelská komise
nemůže jejich žádost předat FIFe. Totéž platí o žádosti o závěrečnou zkoušku na
posuzovatele;
- svévolné pozastavení zaslání žádostí o zkoušku na žáka pí Radky Vacíkové a sl.
Adély Justové. U Adély Justové nebyla splněna podmínka délky členství, Radka
Vacíková měla vše v pořádku. MUDr. Marie Říhová posléze poslala na FIFe žádost
Adély Justové (která nebyla v pořádku) a svévolně změnila osobu zkoušejícího a
termín zkoušky. Žádost Radky Vacíkové, kde vše bylo splněno, neodeslala.
Ing. Martin Šanda žádá předsednictvo SCHK, aby tuto situaci vyjasnilo, stanovilo
kompetence výstavně-posuzovatelské komise.
MUDr. Marie Říhová vyslovila své stanovisko, že vše, co je třeba odeslat na FIFe,
podléhá jejímu schválení z pozice předsedkyně. Bez tohoto schválení nikdo nesmí
nic na FIFe posílat, neboť ona musí mít o všem přehled a vše smí odejít pouze po
jejím předchozím schválení a pouze ona je oprávněna s FIFe komunikovat jménem
SCHK.
Předsednictvo poté potvrdilo své rozhodnutí z 18. 2. 2011 – Trvalé pověření
výstavně posuzovatelské komise k vydávání rozhodnutí týkajících se výstavních a
posuzovatelských záležitostí. Také umožnilo předsedovi komise Ing. Martinu
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Šandovi komunikovat s FIFe s tím, že kopie všech těchto e-mailů budou zasílány
všem členům předsednictva.
MUDr. M. Říhová uvedla, že s tímto rozhodnutím nesouhlasí, s FIFe by měla
komunikovat výhradně ona z pozice předsedkyně SCHK.
Ad 8/ Žádosti o zkoušky na žáky
MUDr. Marie Říhová informovala předsednictvo o výše zmíněných žádostech o
zkoušky na žáky.
Podle jejího názoru by o žádostech o zkoušky na žáka mělo rozhodovat
předsednictvo, nikoli výstavně posuzovatelská komise.
K dotazu, proč žádost, která byla v pořádku, neodeslala, ale odeslala tu, kde
nebyla splněna podmínka délky členství, uvedla, že chtěla žádosti nejprve
prodiskutovat na zasedání předsednictva. Ale nakonec se podle svých slov
„někým“ nechala přesvědčit a žádost Adély Justové na FIFe poslala, protože hrozilo
nebezpečí z prodlení. Informovala dále předsednictvo, že o zkoušku na žáka žádá
také pí Petra Vaňková, ale žádnou žádost ani dokumenty potvrzující splnění
podmínek nepředložila. Pro nedodržení předepsaného postupu tedy není o čem
jednat.
Žádosti Adély Justové a Radky Vacíkové byly v souladu s rozhodnutím
předsednictva SCHK v předchozím bodu postoupeny k vyřešení výstavněposuzovatelské komisi.
Ad 9/ Prezentace nových barev britských koček
MUDr. Martin Urban informoval předsednictvo o prezentaci BRI se stříbřitými a
zlatými odznaky a s odznaky s bílou. Prezentace proběhla při MVK v Lysé nad
Labem 24. a 25. 11. 2012. Prezentován byl dostatečný počet koček u všech
předváděných skupin zbarvení, nebyly vážnější námitky ze strany členů komisí
FIFe. Byla konstatována vysoká úroveň těchto koček, co se týká typu.
Ad 10/ Patronát nad Sabra Cat (Izrael)
MUDr. Marie Říhová informovala členy předsednictva o současném stavu
v organizaci Sabra Cat a o jejich úmyslu uspořádat mezinárodní výstavu v únoru
2013. Poté i o vizi do budoucna, protože Sabra Cat je členem pod patronátem již 2
roky a podle pravidel by na generálním zasedání FIFe 2013 měl ČSCH-SCHK
požádat pro Sabra Cat o plné členství. Po konzultaci se Sabra Cat a s FIFe je
schůdnější požádat o prodloužení členství pod patronátem o další rok, během
něhož by se vše v Sabra Cat mělo stabilizovat a poté teprve požádat o plné
členství ve FIFe.
Předsednictvo přijalo informaci o chystané výstavě a rozhodlo, že o žádosti
prodloužit Sabra Cat členství pod patronátem vyčká, až jak to dopadne
s plánovanou výstavou.
Ad 11/ Výstavní výbor Světové výstavy 2014
Výstavní výbor se sejde začátkem příštího roku. Původně navrhované datum
9. 1. 2013 nevyhovuje Dr. Martinu Kabinovi. Alice Šimková se pokusí svolat
výstavní výbor na 8. 1. 2013 nebo najít nejvhodnější termín.
Ve výstavním výboru budou všichni členové předsednictva SCHK, dále Eric Reijers,
JUDr. Dagmar Soukenková, PharmDr. Martin Kabina, Adéla Justová, případně další
dle potřeby.
Ad 12/ Různé
- MUDr. Marie Říhová přednesla stížnost členů 1. OK Praha z května 2012 na
jednání paní Marty Seidlerové (dnes členky SZCH – Slovensko) na výstavách.
Konkrétně jde o přeřazování koček mezi jednotlivými posuzovateli tak, aby byly
některé zvýhodněny. Stížnost byla předána Ing. Martinu Šandovi, neboť patří do
kompetence výstavně-posuzovatelské komise. Tato komise zaujme stanovisko a na
stížnost odpoví.
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- MUDr. Říhová přednesla náměty členky 1. OK Praha Adély Kroupové týkající se
změn v Řádu pro posuzovatele, žáky a stewardy. I tento podnět byl předán Ing.
Martinu Šandovi, aby se jím zabývala výstavně- posuzovatelská komise.
- Alice Šimková přednesla připomínky pí Aleny Cihlářové k žádosti o vystavení
duplikátu PP pro kočku Gigi Harley Barevné Tornádo, BRI b 03, nar. 25. 6. 2008.
Předsednictvo pověřilo Alici Šimkovou důkladným prověřením skutečností
uvedených v tomto dopise. Poté bude informovat předsednictvo SCHK o zjištěných
skutečnostech a bude rozhodnuto o vystavení duplikátu PP.
- Alice Šimková přednesla podnět paní Ivany Veselé z Jihlavy, týkající se podezření
na možné týrání zvířat u paní Šejnohové z Bystřice nad Pernštejnem.
Předsednictvo rozhodlo předat tuto záležitost k prošetření Komisi pro zdraví a
pohodu zvířat SCHK.
- Ing. Martin Šanda oznámil rezignaci na funkci místopředsedy předsednictva
SCHK. Jako důvod uvedl názorové neshody s předsedkyní MUDr. Marií Říhovou.
Ing. Martin Šanda tedy odstoupil z funkce místopředsedy s tím, že nadále chce být
pouze řadovým členem předsednictva. Předsednictvo vzalo toto odstoupení na
vědomí.
- MUDr. Marie Říhová oznámila, že tedy bude zvolen nový místopředseda. Na to
Jana Makovcová projevila názor, že by předsednictvo mělo zvolit nově jak
místopředsedu, tak předsedu, neboť MUDr. Říhová nejen že opakovaně nedodržuje
Organizační řád SCHK a svá rozhodnutí si nedává schválit předsednictvem, ale i
jedná v rozporu s rozhodnutími předsednictva. Proto by měla být odvolána a
zvolen nový předseda i nový místopředseda najednou.
MUDr. Marie Říhová vše popřela, následně se na dané téma rozpoutala diskuse.
Jejím výsledkem byl návrh na odvolání MUDr. Marie Říhové z funkce předsedkyně
předsednictva SCHK.
- MUDr. Marie Říhová předala vedení zasedání předsednictva SCHK Janě
Makovcové.
- Výsledek hlasování o odvolání MUDr. Marie Říhové z funkce předsedkyně
předsednictva: 4 hlasy pro odvolání, 1 se zdržel, 1 proti.
- MUDr. Marie Říhová následně oznámila své okamžité odstoupení z předsednictva
SCHK. Dále se aktivně zasedání již neúčastnila.
- Novým předsedou předsednictva SCHK byl poté všemi 5 hlasy přítomných zvolen
Ing. Martin Šanda, novým místopředsedou předsednictva SCHK byl všemi 5 hlasy
zvolen MVDr. Martin Urban.
- Dalším bodem byl návrh Ing. Martina Šandy na znovuotevření bodu 4 –
jmenování delegátů ČSCH – SCHK na generální zasedání FIFe, neboť odstoupením
MUDr. Marie Říhové se situace zkomplikovala. Předsednictvo SCHK se poté
dohodlo, že tento bod probere na svém mimořádném setkání, které proběhne ve
stejném termínu jako schůzka Výstavního výboru Světové výstavy koček 2014.

Alice Šimková, v.r.

Ing. Martin Šanda, v.r.
předseda SCHK
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