
Zápis z členské schůze CBCFN ze dne  18.10.2013 
 

 
Program:  Zahájení a uvítání nových členů 

Informace 
Diskuse 

   
Zahájení  
Schůze byla zahájena přivítáním členů, uvítáním nových členů klubu. Sešlo se 18 členů, z toho 5 členů 

vedení z celkového počtu 60. Členové vedení byli představeni. 

Informace z naší organizace 

Vedením klubu byla stanovena nová výše příspěvků na rok 2014 ve výši 400,- CZK. U nových členů 500,- 

CZK. Poplatek 500,- platí i pro členy, kteří nezaplatí řádný poplatek 400,- CZK v určeném termínu. 

 Částku je potřeba uhradit na náš účet do 31.12.2013. Známky budou předávány na jarní schůzi klubu, po té 

případně rozesílány poštou. (pokud nebudou zrušeny) 

Číslo účtu je: 4200210545/6800 jako variabilní symbol uvádějte číslo své členské legitimace a do zprávy 

pro příjemce uveďte jméno a příjmení, za koho je platba provedena. 

Zdravotní stav naší předsedkyně paní Markové je stabilizovaný, nicméně je natolik vážný, že se do vedení 

organizace nemůže vrátit.  

 

 

Ke stížnosti na některé členy našeho klubu ze strany plemenné knihy a vedení ČSCH. 

Dbejte na řádné vyplňování krycích listů, předejte tak zbytečnému zdržení a čekání na rodokmeny. Znovu 

připomínám, že je možné krycí listy posílat elektronicky na hana.vagnerova@atlas.cz. Následně je přepošlu na 

plemennou knihu a Vás v kopii. Provedu tak i kontrolu správně vyplněných údajů. 

 

Čeho se mají vyvarovat naši členové? 

Je zakázáno prodávat kočky a koťata na aukcích! (např. AUKRO) 

Chovatelský a registrační řád FIFe 

2.3.2 Zákaz týkající se obchodů se zvířaty a výzkumných zařízení 

Kočky s rodokmenem FIFe není dovoleno prodávat nebo předávat do obchodů se zvířaty či 

podobným organizacím ani k výzkumným účelům či testování. 

Členům národních členů FIFe je také zakázáno nabízet/prodávat kočky nebo služby s nimi 

související jako např. krytí krycími kocoury na aukcích a podobných akcích jak 

elektronických, tak i neelektronických. 

 

Co dělat v případě nežádoucího krytí Vaší kočky a jak postupovat v případě, že se takto poruší chovatelský řád? 

V zásadě by se Vám tato věc stát neměla, pokud se však stane, je třeba ji ohlásit na plemennou knihu. Koťatům 

z tohoto nežádoucího krytí budou vystaveny rodokmeny Rx – neuznané plemeno a okénko v rodokmenu na straně 

neznámého kocoura zůstane prázdné.  Chovatel – člen SCHK nesmí prodávat či dávat koťata bez rodokmene. 

Varujeme všechny naše členy a nabádáme k obezřetnosti.  Kde se svěřují a inzerují. Všechny prohřešky se řeší na 

základě udání členů jiných organizací. Tito „poctiví“ chovatelé pátrají na internetu a píší stížnosti na SCHK. 

Předpokládám, že se naši členové k ničemu podobnému nikdy nesníží a je věcí každého z nás, jak k chovu koček a 

stanovám SCHK přistupuje.  
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Náš nový web www.cbcfn.cz 

S veškerými požadavky na úpravy našeho nového webu se obracejte na Aleše Špírka na e-mail  

ales.spirek@gmail.com 

Pokud nabízíte koťátka nebo kocoura ke krytí, podejte o to zprávu a nabídněte prostřednictvím našeho 

webu.  

Návrh do celostátní konference do 30.11.2013:  
1. Zrušení členských známek. Domníváme se, že registrace jednotlivých členů na stránkách SCHK je 

dostatečná. Na tyto stránky mají přístup všechny organizace a mohou si tedy členství každého 
jednotlivce ověřit. Tím odpadá další potvrzování přihlášek apod. 

2. Stanovení termínu odeslání PP Plemennou knihou. Očekávám další Vaše návrhy. 
 

 
Využívejte konzultantku pro chov paní Jitku Rohanovou tel.: 222941795 nebo 721363092 
e-mail: jitka.rohanova@seznam.cz   
 
Dotazy ohledně plateb adresujte na paní Šárku Špírkovou,  tel.: 608994499, e-mail: 

spirkova.sarka@gmail.com 

S žádostmi o potvrzené přihlášky, či krycí listy se obracejte na paní Lucii Hamerníkovou  tel.: 603335903 
e-mail: hameja@seznam.cz 
nebo na Jindru Burianovou tel.: 606892600, e-mail: daimontcat@seznam.cz 
 
S žádostmi o elektronické potvrzení přihlášky, či krycího listu (přeposlání např. na plemennou knihu), 

se obracejte na paní Hanu Vagnerovou. 

 

V případě, že nebudete vědět, na koho se obrátit, obraťte se na Hanu Vagnerovou 

hana.vagnerova@atlas.cz,  tel.:  722 91 66 51, buď Váš problém vyřeším sama nebo ho přepošlu 

kompetentní osobě.  

Všechny zprávy a pozvánky budete dostávat elektronickou poštou, v případě, že nemáte e-mail, posílám 

Vám SMS.  

Dávejte přednost elektronické komunikaci se všemi členy vedení klubu. Prosím, pokud máte e-mail, 

sdělte mi ho na výše uvedenou adresu, či telefon a nahlaste případné změny! 

    
Mnoho chovatelských úspěchů Vám přeje za celý výbor CBCFN 
          Hana Vagnerová. 
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