Zápis
z členské schůze SCHK, ZO Zlín ze dne 25.11.2006
Z 28 členů (z toho 3 mladí chovatelé) se schůze zúčastnilo 18 členů, z toho 2 mladí chovatelé.
Omluveno bylo 5 členů, MVDr. Bartoš předal plnou moc k hlasování Ing. Michalovi Oravovi.
Celkem tedy bylo 17 platných hlasů z 25, schůze byla usnášení schopná.
Schůzi vedl předseda Ing. Michal Orava.
Projednávané body:
Ing. Michal Orava:
Příjem nových členů
Ing. Orava uvedl nové zájemce o členství: Petru Blahovou (chová sibiřskou kočku), Luboše
Mikulce (chová birmu a sibiřskou kočku – něvskou maškarádu) a Radovana Sedláčka který
přestupuje ze zrušené ZO Valašské Meziříčí (chová perskou a domácí kočku). Tito zájemci se
osobně představili a byli členskou schůzí jednohlasně přijati. Lukáš Malanta se na schůzi
nedostavil, a proto přijat nebyl.
Ing. Orava současně oznámil, že z našich řad vystoupil k 24.11.2006 Marián Ochranek.
Plná moc předsedovi ZO pro přijímání nových členů
Poté vznesl výbor ZO návrh o udělení plné moci předsedovi pro přijímání nových členů mezi
členskými schůzemi. Důvodem je dlouhá čekací lhůta zájemců o členství v naší ZO. Tato plná
moc byla členskou schůzí jednohlasně schválena.
Světová výstava koček v r. 2007
se bude konat ve Slovenské republice namísto původně plánované výstavy v Malmö.
Důvodem změny místa konání jsou přísné karanténní podmínky ve Švédsku. Pořádání
světové výstavy koček se bude konat v Bratislavě na výstavním centru Incheby pod záštitou
Slovenského svazu chovatelů.
Mezinárodní posuzovatelé
Kvůli dlouhodobé nemoci přestala aktivně působit paní Jitka Kytlerová.
Dagmar Večeřová – pokladník:
Zvýšení členských příspěvků u MCH je navýšen o 10 Kč. Případné navýšení příspěvků pro
ZO bude navrženo po ověření členských příspěvků na plamenné knize – zajistí Ing. Orava.
Dagmar Pátková – jednatel:
Upozornila na povinné čipování chovných zvířat od 1.1.2007. Potomkům neočipovaných
rodičů již nebudou vystavovány průkazy původu.
Doporučila odběr Informačního zpravodaje.

Informovala o snaze některých chovatelů zrušit povinné uchovňování a požádala členy, aby
o tomto zatím nedoručeném návrhu všichni do příští schůze pouvažovali.
Ing. Michal Orava – předseda
vznesl návrh na neoficiální sbírku pro kočky umístěné ve zlínském útulku.
Zdeněk Krajča – místopředseda
přednesl návrh na soutěž naší ZO o výstavně nejúspěšnější čistokrevnou kočku naší
organizace, ale návrh se nesetkal s kladnou odezvou.
Druhý návrh Soutěž o nejsympatičtější kočku naší ZO členové odsouhlasili.
Naši členové zašlou do konce roku Zdeňkovi Krajčovi na e-mail gimlis@tiscali.cz fotografii
jedné své kočičky. Ze zaslaných fotografií bude vybrána nejsympatičtější kočka. Zúčastnit se
mohou všechny chované kočky, tedy i ty bez průkazu původu.
Soutěž bude probíhat jednak interně na schůzích a jednak externě na našem webu.
Propagační výstava
Jako nejvhodnější doba se jeví 2. pololetí příštího roku a termín bude záviset na získaných
volných prostorách. Na schůzi se diskutovalo o místě konání a bylo předběžně rozhodnuto, že
se výstava bude konat ve Zlíně, možná pod záštitou primátorky města Zlína. Všechny
iniciativy a nápady o místě konání naší propagační výstavy jsou vítány. Ing. Orava zjistí
podmínky pronájmu na zlínské fakultě.
Klece máme zapůjčené pro ZO Olomouc, budou k dispozici. Výstavní poplatek bude použit
na úhradu nájmu a dalších vydání s touto výstavou spojené. Výbor věří, že se naši členové
aktivně zúčastní v hojném počtu tak, aby na výstavě bylo presentováno co nejvíce plemen
koček a aby byl zajištěn hladký průběh výstavy.
Diskuse
se týkala hlavně propagační výstavy.

Zapsala 25.11.2006 Dagmar Pátková

