Zasedání předsednictva SCHK 2.10.2013

Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, Sdružení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 6 /13

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 2. října 2013 v Praze
Přítomni: E. Reijers, Z. Maršíčková, M. Říhová, D. Soukenková, M. Šanda, M. Urban,
L. Venclíková, A. Šimková
Hosté:

J. Choulík, P. Tarabini

Program: 1/ zahájení
2/ kontrola minulých zápisů
3/ návrh rozpočtu vč. SV pro rok 2014
4/ žádost V. Jury st. o změnu rozhodnutí předsednictva
5/ různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání bylo zahájeno místopředsedkyní SCHK paní Maršíčkovou , pověřenou vedením
jednání do doby, než se dostaví předseda pan Reijers, který avizoval pozdější příjezd ze
zdravotních důvodů.
Ad 2/ kontrola minulého zápisu
Bod 1b
–

Rozdělení příspěvku pro podporu MCH v roce 2014 – Po diskuzi o využití příspěvku
pro práci s mládeží bylo dohodnuto, že v roce 2014 podpoříme účastníky Olympiády
MCH, soutěžící v naší chovatelské odbornosti. Dále viz bod 4 programu.
Pro: 6
Při této příležitosti poděkovala paní Šimková z pověření Komise pro práci s mládeží
ČSCH paní Venclíkové a panu Šandovi za zajištění sponzorských darů pro účastníky
OMCH .

Bod 4
-

Účast paní Myslivcové na MVK Praha v březnu 2013 – paní Myslivcová neměla v té
době uhrazeny členské příspěvky, a tudíž nebyla členem ČSCH, na přihlášce však
uvedla členství v ZO Praha 8. Záležitost bude předána ZO Praha 8/9 ke kárnému
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projednání s žádostí informovat předsednictvo o výsledku.
Úkol ukončen.
Bod 11
-

Plná moc pro jednání jménem SCHK ČSCH ve věcech světové výstavy pro M. Šandu.
Úkol trvá.

Bod 13
-

Webové stránky – paní Maršíčková předložila návrh nové úpravy webových stránek,
současně informovala přítomné, že návrh bude zaslán k připomínkování ostatním
členům předsednictva e-mailem.
Úkol trvá.

Bod 14
-

Rušení neaktivních chovatelských stanic – paní Šimková kontaktovala paní WielandSchillu a dohodla s ní, které stanice mají být zrušeny, tzn. ty, jejichž názvy je již možno
znovu použít.
Úkol splněn.

Bod 3/ zápisu z 16.8.2013
„Mentor pana Tarabiniho M. Říhová se s panem Tarabinim sejde a oznámí mu
výsledek rozhodnutí předsednictva nepovolit vykonání zkoušky v Ostravě
16.10.2013“.
Výstavně posuzovatelská komise SCHK podala dne 2.10.2013 předsednictvu SCHK
návrh na projednání žákování pana Tarabiniho a jeho problematického vystupování
obecně, zejména na MVK ve Stockholmu ve dnech 3.8.2013 + 4.8.2013 vůči
instruujícímu posuzovateli panu Raymondu Saetre. Problém je spatřován jednak v
nedostatečném odborném vývoji, ale především v chování vůči tomuto posuzovateli,
zachycenému ve vzájemné e-mailové korespondenci.
Proto byl na jednání předsednictva pozván pan Tarabini, aby se k celé záležitosti mohl
vyjádřit, případně celou záležitost uvést na pravou míru. Jeho vyjádření věc nijak
nevysvětlilo.
Výstavně posuzovatelské komise SCHK předsednictvu navrhla:
1. dočasné vyloučení po dobu 1 roku z FIFe seznamu žáků-posuzovatelů, nebo
2. úplné vyřazení z FIFe seznamu žáků-posuzovatelů.
Po projednání záležitosti s panem Tarabinim rozhodlo předsednictvo SCHK v souladu
s doporučením Výstavně posuzovatelské komise o vyřazení z FIFe seznamu žáků,
neboť ve smyslu článků 2.1.2; 2.3.1; a 2.3.11 FIFe Rules for Judges and Student
Judges je člen FIFe zodpovědný za vývoj kandidáta na posuzovatele.
Pan Tarabini bude s okamžitou platností vyřazen z FIFe seznamu žáků-posuzovatelů.
Pro: 7
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Ad 3/ návrh rozpočtu pro rok 2014
-

M. Šanda předložil návrh rozpočtu odbornosti včetně SV pro rok 2014
Pro: 7

Ad 4/ žádost V. Jury st. o změnu rozhodnutí předsednictva
Předsednictvo projednalo žádost pana Vlastimila Jury st. o přehodnocení stanoviska,
týkajícího se celkového příspěvku pro tábor mladých chovatelů. Předsednictvo
rozhodlo své stanovisko neměnit.
Pro: 7
Ke stejnému závěru předsednictvo došlo i v případě stanoviska k přiznání Čestné
vlajky. Dle Směrnice pro udělování vyznamenání ČSCH uděluje ÚV čestnou vlajku
organizacím za jejich dlouholetou úspěšnou činnost. ZO vznikla v roce 2006.
Pro: 7
Pro rok 2014 se předsednictvo rozhodlo podpořit jednotlivé účastníky tábora MCH,
registrované v SCHK, a to na základě jejich žádosti po absolvování tábora. Výše
příspěvku bude stanovena podle počtu podaných žádostí. Letošní nevyčerpaný
příspěvek bude použit v roce 2014.
Pro: 7
Ad 5/ různé
-

pan Reijers seznámil předsednictvo s konáním uznávací výstavy pro thajské kočky;

-

paní Říhová vznesla dotaz, zda je možno požádat o předběžný EMS kód pro plemeno
mekongský bobtail. Předsednictvo žádost odešle registrační komisi FIFe;

-

předsednictvu a současně chovatelské komisi byla doručena stížnost paní Šimíčkové
na paní Vernerovou – chovatelská stanice Silky Harmony, CZ - a její poslední vrh C,
britské kočky údajně s PP. Koťata jsou ze spojení 1,0 BRI a x 0,1 BRI j03 ve zbarvení:
BRI d 02, BRI a 01, BRI c 03, BRI a 03, BRI a 03. U modrých koťat údajně i kresba.
Údaje čerpány z facebookového profilu paní Vernerové.
Bylo zjištěno, že paní Vernerová je členkou ZO CBCFN. Po ověření členství byla
stížnost předána k řešení chovatelské komisi a byla informována předsedkyně ZO
paní Vagnerová;

-

Z. Maršíčkovou kontaktovala předsedkyně ZO Jihlava s dotazem, jak postupovat
v případě, že chovatel prodá kotě „jako mazlíka“ a nevydá kupujícímu rodokmen. Dle
právního výkladu je toto záležitostí kupní smlouvy, nicméně předsednictvo
konstatuje, že rodokmen patří ke kotěti;

-

předsednictvo schválilo pořízení nového počítače pro plemennou knihu;
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-

předsednictvo dále konstatovalo, že ZO nemůže pověřit svého nečlena, aby v jeho
záležitostech kontaktoval orgány SCHK;

-

výše rozdělení členského příspěvku na r. 2014 zůstává pro ZO řízené přímo SCHK
nezměněna, tj. z příspěvku 290, resp. 165 Kč pro MCH jde 145/124 Kč ČSCH, v ZO
zůstává 60/41 Kč a 85/0 Kč do rozpočtu odbornosti. ZO může dle svého uvážení výši
členského příspěvku navýšit.

Příští zasedání 22.11.2013 se bude konat v Lysé n. Labem
Eric Reijers, v.r.
Předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: A. Šimková

4

