Zápis z členské schůze SCHK, ZO Zlín ze dne 25.5.2008
Z 35 členů (z toho 2 mladí chovatelé) se schůze zúčastnilo 19 členů, z toho 1 mladý chovatel.
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 Krůčkovou (britská kočka) a Marcelu
Zábojníkovou (perská kočka), obě ze Zlína. Na schůzi se osobně představily a byly členskou
schůzí jednohlasně přijaty.
V období mezi schůzemi byly předsedou přijaty další členové: Kateřina Kopecká ze Zlína a
Petra Doležalová z Kunovic.
Ing. Orava současně oznámil, že z našich řad vystoupil k 21.4.2008 Pavel Polášek, člen
výboru –hospodář. Po konzultaci s p. Šimkovou se nový hospodář bude volit až na podzim
spolu s celým výborem, protože volební období pro výbor končí.
Volba nového výboru bude nejdůležitějším bodem jednání pro podzimní schůzi a je
velmi důležité, aby se jí všichni členové naší organizace zúčastnili!

Informace z konference Sdružení chovatelů koček ČSCH,
konané dne 23. 2. 2008 v Praze přednesl Ing. Michal Orava, který byl na plenární zasedání
delegován jako zástupce naší ZO.
V roce 2007 bylo plemennou knihou koček zaregistrováno 4523 koček, což je meziroční
nárůst o 15%. Z plemen bylo nejvíce zápisů:
BRI 29,4 %
MCO 18,7 %
PER 15,1 %
EXO 5,7 %
SIB 5 %
RAG 4,5 %
V roce 2007 přibylo 192 mezinárodně registrovaných chovatelských stanic koček.
Ekonomické hospodaření SCHK za rok 2007 vykázalo dle předběžných výsledků zisk ve výši
429.000,- Kč.
Povinnost vést podvojné účetnictví v ZO byla odložena na rok 2013.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání a s ním související vyhlášky Ministerstva zemědělství,
která omezuje chovnost koček (samic) dosažením věku 8 let je zatím v původním znění,
vyhlášku lze změnit až po schválení novely zákona, což je otázka více jako 7 měsíců.
Závazný výklad Státní veterinární správy k očkování proti vzteklině říká, že kočka musí být
při příchodu na výstavu v imunitě a závazná je platnost očkování vyznačená v pet pasportu
kočky nebo v jejím očkovacím průkazu.

DOM kočky od věku 10 měsíců smějí na výstavu pouze kastrované.
Bylo apelováno na zvýšený odběr IZ.
Našemu svazu byl přidělen termín na pořádání Světové výstavy. První volný rok je rok 2015.
Předpokládaným místem konání je Ostrava.
Předsednictvo upozornilo na nedostatek našich mezinárodních posuzovatelů a apelovalo na
členy, aby zájemci o tuto funkci začali žákovat.
V průběhu letošního roku proběhnou volby orgánů ZO, na příští konferenci dne 21. února
2009 budou voleni členové předsednictva a předsedové komisí SCHK. Návrhy na kandidáty
do předsednictva SCHK a na předsedy komisí mohou ZO zasílat předsedovi volební komise
do 30. 11. 2008. Návrhy kandidátů musejí obsahovat souhlas navrženého s kandidaturou.
Návrh na zrušení povinného uchovňování nebyl schválen kvůli neúplné textaci.
Návrh na oddělení činčil od PER byl stažen.
Na Generální zasedání FIFe podáváme návrh na změnu standardu SIB – povolení sibiřských
koček s odznaky.
Úplný zápis z konference je zveřejněný na stránkách ČSCH SCHK.

Diskuse
Naše návrhy pro příští konferenci:
Požadujeme, aby při vystavování a zasílání zpoplatněných dokladů byly k zásilkám
přikládány účetní doklady. Jednohlasně odhlasováno.
Požadujeme, aby byl ceník služeb zveřejněn na internetu – jednohlasně odhlasováno.

Vyhlášení kočky roky ZO Zlín 2007
Celkem bylo do soutěže zasláno 20 fotografií koček našich členů, tyto byly promítnuty a
potajném hlasování byly vyhlášeny výsledky.
1. místo: Bryna Allergo*CZ, maj. Kateřina Kopecká
2. místo: Rebecca Faelis*CZ, maj. Dominik Doležal
3. místo: GIC Anthony Jesco of Vingilot*CZ, maj. Mgr. Markéta Říhová

Presentace prodejny PETCENTRE
Vedoucí prodejny Petcentre p. Vinklárková nás seznámila s bohatým sortimentem
chovatelských potřeb, které na prodejně najdeme a nabídla našim členům registraci, která jim
umožní nákup zboží za velkoobchodní ceny. Rozdala několik vzorků krmiva, vitamínů a
letáky a všechny pozvala na návštěvu prodejny, která se nachází v objektu Intersparu ve
Zlíně-Prštném.
Zapsala 25.5.2008 Dagmar Pátková

