
Malá zpráva o velkém dění (kočičím)  

 

     Jako každoročně i letos proběhlo poslední týden v květnu Generální zasedání naší vrcholné 

kočičí organizace FIFe. Bylo tentokrát v Rumunsku v Bukurešti.  

     Začínalo se v pondělí- schůzky měly separátně jednotlivé komise. Druhý den bylo 

otevřené společní jednání na kterém mohl k tématu- jednotlivým návrhům- hovořit kdokoliv 

z přítomných. Škoda, že naše zástupkyně přítomny nebyly, návrhy SCHK byly tři a bylo by 

vhodné o nich promluvit a zodpovědět dotazy.  

     Tentokrát se podařilo v úterý debatu ukončit. Ve středu dopoledne bylo ještě uzavřené 

sezení komisí. Odpoledne byla možnost se (privátně) zúčastnit prohlídky Bukurešti. Byli jsme 

ve skanzenu a také jsme viděli bývalý Čaučeskův palác a další pozůstatky socializmu.  

     Ve čtvrtek a pátek bylo vlastní jednání.  Tam mohli mluvit pouze delegáti ( nebo přísedící) 

a představenstvo FIFe, případně předsedové jednotlivých komisi.  

     Já jsem tak jako v posledních letech byla přítomna jako členka komise pro zdraví a pohodu 

koček. M.j. všechny členky této komise byly zvoleny i pro další funkční období. Za vice 

pokladníka byl zvolen Karl.Preis. Přijaty byly nové země – Izrael a Turecko, Moldávie přijata 

nebyla.  

     Takže jen ve zkratce – co by mohlo zajímat chovatele.Všechny změny budou platit od 

1.1.2012.    

     Pro posuzovatele nebylo odsouhlaseno zvýšení ročního poplatku pro FIFe na 100,- EUR ( 

dosud každý posuzovatel platí ročně 65,- EUR). Nebylo přijato, že posuzovatel musí být 

přítomen celému BIS, ale bylo přijato, že musí být přítomen u kategorie, kterou posuzoval, 

potom teprve může odjet na letiště. Také posuzovatel nesmí přijmout posuzování na non FIFe 

výstavě, pokud je tato pořádána ve stejném městě jako výstava FIFe nebo ve vzdálenosti 400 

km.  

      Návrh, aby země mající méně než 100 000 km2 směly pořádat maximálně 10 

dvoudenních nebo 20 jednodenních výstav  byl sažen. Rozdělení BIS v  mláďatech na kočky 

a kocoury byl stažen. Při BIS musí být na tabulkách uvedeno datum narození nebo stáří 

koček. Při posuzování nesmí mít ani posuzovatel, ani stevard, ani vystavovatel zapnutou 

elektroniku. U loni přijatého návrhu, že při počtu 50 jedinců jednoho plemene může být 

samostatné BIS pro toto plemeno- změnil se jen název- ne specielní BIS plemene ale jen BIS 

plemene. Domácí kočky, které byly 10x BIV mají titul DSM. Toto jediné platí od 30.6.2011 ( 

tím mají kvalifikaci na Světovou výstavu). Zajímavá byla tabulka  % počtu koček 

jednotlivých kategorií na výstavách. Kat.I- 13,0%, kat.II. 47,6%, kat.III. 33,2%, kat IV. 6,2%. 

Přitom ze II. bylo nejvíc MCO, z III BRI.  

     V mnoha návrzích byla jen pozměněna  nebo upřesněna  některá slova, na př. na výstavě 

musí mít stevardi ne  plášť ( oweral), ale identifikující oděv ( identifying outfit).  Neprošlo 

zrušení francouzštiny jako jednacího jazyka, a také neprošlo, že BIS musí být komentován 

nejen v řeči země, ale i v některém z jednacích jazyků FIFe ( A,N,F).  

      Bylo přijato plemeno petrbold PEB, BRI cinamon a faun, zlaté BML, bohužel se budou 

posuzovat společně se stříbrnými . U barev shel a shaded je preferována stejná barva 

obroubení očí a nosu. Velikost očí u CRX je střední až velká. U SBI tvar oka nezměněn, ale 

má být střední velikosti. BUR musí mít pro chovnost genetický test na GM 2 ( stejně jako 

KOR).Návrh na chovnost zvířat po získaní známky výborná ve třídě 11 byl stažen. U bílých 

koček musí být uváděn kód  barvy oka. Změna standardu RUS neprošla. Neprošlo ani 

přeřazení RAG,SBI a TUV do sk.I. k PER a EXO. Neprošlo rozdělení III. do dvou podskupin. 

     Z návrhu komise pro zdraví a pohodu bylo přijato: kočky nevhodné k chovu: hluché kočky 

(bílé musí mít potvrzení) a kočky s pupeční kýlou. Dále byly doporučeny genetické testy a 

veterinární vyšetření pro některá plemena.  

 



      Kočky postižené genetickou chorobou osteochondrodysplazia ( skotské klapouché) nejsou 

u FIFe registrovány, nemají EMS-kód,  nesmí být chovány ani vystavovány. Byl přijat velmi 

důležitý návrh- kočky mající abnormální tvar hlavy- prolomení, vyklenutí ( prostě hrbolatá 

hlava) a kočky s křivou čelistí  nesmí dostat známku výborná ( dříve byly jen bez titulu)., 

Nebylo přijato, aby totéž platilo i u deformace ocasu(zálomky). Tam zůstalo- bez titulu.  

     V sobotu byl seminář pro posuzovatele a žáky, tentokrát velice zajímavý a přínosný – 

genetika, kočky s bílou, kočka singapura, etika posuzovatele. Večer tradiční „galaabend“, ( 

pro delegáty zdarma, pro ostatní 50,- EUR). Protáhl se dlouho, já jsem o půlnoci utekla, 

hudba byla opravdu moc hlasitá.  

     . Hotel v Bukurešti byl pěkný, byla možnost plavání a fitnes ( každý vstup 5,- EUR), u 

hotelu byl cirkus, v blízkosti Carefur a  možnost výměny peněz, v hotelu jedna restaurace. 

Možnost večeře: taxi- restaurace ve městě – taxi. V okolí nebyla ani možnost procházky- 

velmi rušná silnice, vedro.  

     Mnozí přítomní  vzpomínali na GA v Tatrách. My musíme poděkovat paní Soně Ivánkové 

za vystoupení při projednávání našeho návrhu na zlaté BML. Bez její pomoci a pěkného 

proslovu na obhajobu zlaté bychom možná neuspěli.  

     Příští rok bude GA v Portugalsku, tradičně v Algarve, hotel Montechoro. Tam je to pěkné, 

příjemné a hlavně vzhledem k opakování také levnější.  

    Rozhodně to není všechno, co se projednávalo. Nevypisovala jsem všechny změny, ale jen 

ty nejzajímavější z mého soukromého pohledu.  

  
Květoslava Mahelková 


