Zápis
z výroční členské schůze ČSCH, ZO chovatelů koček ZLÍN ze 14.5.2006,
která se konala v salonku Parkhotelu Zlín, Růmy.
Přítomno: Z celkového počtu 27 členů přítomno 14 + 2 nepřítomní zastoupeni na základě
plné moci (schůze usnášeníschopná). Nepřítomno13 členů (z toho 7 omluveno).
Zahájení
Schůze byla zahájena ve 13,00 hod předsedou Ing. Michalem Oravou.
Každý z účastníků obdržel vytištěný Aktualizovaný program schůze s nejdůležitějšími
novými informacemi o změnách v předpisech.
Finanční zprávu
o stavu financí naší ZO podala Dagmar Večeřová, pokladník.
Zpráva o členské základně
byla přednesena jednatelkou Dagmar Pátkovou. V roce 2005 měla naše organizace celkem 38
členů, z toho na vlastní žádost vystoupilo 11 členů ( Junaštíková Martina, Matzenauerová
Věra, Hrubá Ivana, Koláciová Renáta, Šebíková Marie, Machačíková Ivana, Horká Monika,
Plevačová Daniela, Mgr. Randárová Jitka, Randárová Jitka ml., Dopitová Renáta) a byli
přijati 3 noví členové ( MVDr. Bartoš Ladislav, Benešová Alžběta a Ing. Ochránek Marián).
V roce 2005 byl pro neplacení členských příspěvků a neúčast na schůzích proveden výmaz
z evidence naší ZO u Petry Holíkové.
V roce 2006 byla přijata za člena schůzí dne 5.2.2006 Mgr. Markéta Říhová.
Pro neplacení příspěvků a neúčast na schůzích naší ZO byl výborovou schůzí, konanou
14.5.2006 před touto výroční členskou schůzí, proveden výmaz z evidence naší ZO Zlín u
Dvořáka Reného, Jarcovjákové Renaty a Ing. Velclové Kateřiny.
K termínu zahájení schůze měla naše ZO celkem 27 členů, z toho 3 mladé chovatele.
Příjem nových členů
Po zprávě D. Pátkové předseda vyzval nové zájemce o vstup do ČSCH, ZO Zlín Zdenu
Hurtovou a Hanu Pokornou, aby se představily a poté je členská schůze jednohlasně přijala za
nové členy.
Zpráva z plenárního zasedání SCHK
Po přijetí nových členů podal předseda Michal Orava zprávu z konference ČSCH SCHK,
která se konala dne 25.2.2006. Nejdůležitější body z konference jsou uvedeny
v aktualizovaném programu schůze. Jedná se o
 PKK r. 2005: 3663 zápisů, nejpočetnější BRI (1046), PER (751), MCO (602)
 povinnost ZO informovat ČSCH o všech změnách v evidenci členů
 přijímání zahraničních členů vyžaduje souhlas generálního sekretáře FIFe +
+ předem informovat SCHK + jejich podpis, že rozumí předpisům SCHK ČSCH
 na žádosti o povolení výstavy posílané SVS Státní veterinární správě uvést č.j.
schváleného řádu na ochranu koček při svodu 44042/2005-11020 z 19.1.2006
 chovná zvířata musí být od 1.1.2007 čipována, jinak nelze zapsat jejich koťata
do PKK a vydat PP
 korespondence s PKK: na první řádek adresy psát ČSCH a až na druhý „k
rukám Alice Šimkové“, při žádosti o PP koťat získání chovnosti rodičů (kopie
posudku) a při 1. vrhu kočky nebo kocoura kopii PP rodičů

 pro vystavení kočky z non-FIFe ve třídě 13c nezbytný předchozí písemný souhlas
Chovatelské komise
 příprava nových Krycích listů (oddělený krycí list, který bude zasílán ihned po
uskutečněném krytí, od žádosti o PP, která bude zasílána v termínu jako nyní)
 přijat návrh ZO Praha 4/17: potvrzení o přijetí na výstavu bude obsahovat info,
že bude probíhat paralelní posuzování nebo posuzovatelská zkouška (= kočky
mohou být k posouzení volány dvakrát), platnost od 1.7.2006
 uznávání nových plemen nyní dvoustupňové (provizorní, nejdříve za rok plné)
Obzvláště byl zdůrazněn níže uvedený bod:
Řád na ochranu koček při chovu oproti platnému CHŘ zpřísnil:
Kocoury (1,0) lze pro chov použít až po dosažení věku 1 roku. Horní hranice není
omezena. Nejsou umožněny žádné výjimky.
Kočky (0,1) lze pro chov použít od věku 1 roku, s potvrzením, že ze zdravotního hlediska
je to nutné, je možno k chovu použít kočky (samice) již od dosažení věku 10 měsíců.
Maximální věk kočky v okamžiku nakrytí je 8 let (hranice 8 let věku kočky se počítá v
den jejích 8. narozenin).
Použití starších koček k chovu je porušením Řádu, vyhlášky MZe, a tím i Zákona na ochranu
zvířat. PKK bude akceptovat žádosti o průkazy původu koťat od koček starších 8 let do konce
června. Od 1.7.2006 již nebudou takovým koťatům PP vydávány. Protože vyhláška a její
požadavky nejsou v souladu s dosavadní praxí a nejsou ani v souladu s biologickými
požadavky koček, vstoupí SCHK prostřednictvím ČSCH do jednání s MZe o novelizaci
vyhlášky.
Odborná přednáška na veterinární téma
Přednášející MVDr. Jahoda promítl presentaci o komplexní veterinární péči pro kočky včetně
schématu vakcinací, preventivní péče a péče o stará zvířata a doplnil ji vlastním výkladem.
Během přednášky zodpovídal i dotazy přítomných.
Po přestávce nastala volnější část programu. Všichni přítomní se znovu představili a řekli pár
slov o sobě, o kočkách a o tom, co se u nich v poslední době dělo nového.
Poté předseda přednesl návrh, aby naše ZO vyhlásila Soutěž kočky roky naší ZO. Pravidla
soutěže připraví místopředseda Zdeněk Krajča do příští schůze. Současně navrhl i založení
Dvorany slávy na našem webu a požádal přítomné, aby požadavky na aktualizace zasílali
webmasterovi stránek.
Kontakty na výbor a webmastera je uvedený v programu schůze, který v tištěné formě
obdrželi všichni přítomní.
Po volné diskusi byla schůze ukončena v 16,00 hod.
Zapsala: Dagmar Pátková, jednatel

