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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Hana Spalová, Ing. Jiří Cikryt, Monika Illová, Ing. Jaroslav 

Horský, Michal Urban, Kateřina Klocová, Markéta Chodilová Bc., MVDr. Jan Kučera (za DR), Jan Coufal (za KK). 

 

Program:  

Revize usnesení z minulé schůze 

Zpráva předsedy 

Zprávy jednotlivých členů výboru 

Hlavní poradkyně chovu 

Výcvikářka 

Tisková referentka 

Ekonom 

Místopředseda 

Člen výboru 

Zpráva předsedy Kárné komise 

Zpráva předsedy Dozorčí rady 

 

Revize usnesení z minulé schůze 
 
Práce na přípravě přechodu na nové organizační řády dle nového občanského zákoník (Předseda, jednatelka, IT) – trvá 

Ve zpravodaji uvést specifické symboly pro platby (ekonom, tisková) – splněno 

Odpověď na žádost p.Brzáka (HPCH) – splněno 

Dopis ohledně chovu hnědých tygrů pro FCI, WUT, DTK (HPCH, místopředseda) – splněno 

Odvolání k Dozorčí radě proti rozhodnutí Kárné komise pro porušení řádů v případě nechovných jedinců a příbuzenské 

plemenitby (HPCH) – splněno 

Odeslat souhlasy na jednotlivé OMSy ve věci spolupořádání CACT soutěží dle podmínek KCHJ (výcvikářka) – splněno 

Odeslat souhlas s pořádáním Poháru hejtmana Pardubického kraje (výcvikářka) – splněno 

Jednatelka – převzít co nejdříve agendu od paní Zykánové – splněno 

Odeslat žádost o spolupořádání Klubového zkoušky z hlasitosti (jednatelka) – splněno 

Odpověď na stížnost na chování MUDr. Růžičkové na výstavě v Maďarsku (jednatelka) – splněno 

Nahlásit změnu jednatelky na příslušné orgány (jednatelka) – splněno 

Žádost na WUT na pořádání semináře rozhodčích WUT v termínu 13.6.2015 (místopředseda) – podal žádost 

Žádost na WUT o zasedání zástupců klubů, výcvikovou a exteriérovou akci na rok 2017 při 80.letém výročí klubu 

(místopředseda) – žádost podána, bude se řešit na zasedání prezidentů klubů a WUT v únoru 2015 

 
Zpráva předsedy 

Zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

Informoval o přípravě nových stanov dle nového občanského zákoníku. 

 
Zprávy jednotlivých členů výboru 

Hlavní poradkyně chovu 

Informovala o stavu a počtu psů přihlášených na Evropskou výstavu psů v Brně – DLS 43, DLK 24, DLT 50, HLS 98, DRS 

82, DRT 69, HLT 80, HLK 60, DRK 45. Celkem 558 jezevčíků. Na Národní výstavu přihlášeno 230 psů. 

Informovala o proběhlé Klubové výstavě v Jevíčku. Při Klubové výstavě v Jevíčku se při bouřce rozbily 2 stany – žádá 

ekonoma zaplánovat do rozpočtu zakoupení nových stanů. 

Žádost paní Veroniky Kučerové – Chrpové o rozšíření aprobace na posuzování jezevčíků – odsouhlaseno. Ukládá HPCH 

odeslat odpověď na žádost p. Kučerové – Chrpové. 

Informovala o nadcházející Klubové výstavě v Holýšově – HPCH zajistí přípravu katalogu + sponzory. Ředitelem bude pan 

Tomáš Říha. Požádala předsedu o spolupráci se západočeskou pobočkou na přípravě této výstavy, o zajištění personálu 

z řad členů pobočky, případně o hledání dobrovolníků na pomoc z jiných poboček. 

 
Výcvikářka 

Informovala o proběhlé Klubové výstavě v Jevíčku, výstava skončila se ziskem 59917,- Kč. 

Od 1.1.2014 nemusí žádat jednotlivé OMSy o spolupořádání klubových soutěží – využila této možnosti a jednotlivé OMSy 

pozve dopisem na akci. 

Vyúčtování Memoriálu Rudolfa Kristla – 30 000 Kč. 
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Informovala o přípravě Klubové honičské soutěže – honitba zajištěna, zatím 7 přihlášených, rozhodčí schváleni, zatím se 

nikdo neomluvil. 

Výbor ukládá výcvikářce otisknout ve Zpravodaji 1/2015 informaci o žádostech na příspěvky na chov lišek. 

Termíny klubových soutěží na rok 2015 byly schváleny výborem přes email a zaslány do Prahy. 

 

TERMÍNY KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ NA ROK 2015 

 

Zkouška z hlasitosti na stopě a chování po výstřelu …..19.4.2015 

OMS Hodonín, Veselí nad Moravou,  garant František Bábík                                      

O pohár Klubu chovatelů jezevčíků(CACT)…….……. 25. -26.4 2015 

OMS Tachov, Rozvadov, garant  Monika Illová 

Speciální barvářská soutěž(CACIT,CACT)………………30. -31. 5. 2015 

OMS Litoměřice, garant  MVDr. Jaroslav Švec 

Klubové norování nováčků (ZN)………………………25. 7. 2015 

OMS Žďár nad Sázavou, Obora Volský Žlab, garant  Doc.MVDr. Karel Bukovjan Csc. 

Memoriál Rudolfa Kristla(CACIT,CACT)………………..14. -16. 8. 2015  

OMS Přerov Domaželice, garant Jindřich Šimara 

Pětiboj Vysočiny(CACT)………..……………………………..5.9.2015 

OMS Havlíčkův Brod, Vojnův Městec, garant Jan Kesner 

Klubová barvářská soutěž(CACT)……….……………….17.-18.10.2015 

OMS Trutnov, Mladé Buky, garant Milena Nováková 

Klubová honičská soutěž(CACIT,CACT).................. 7. -8. 11. 2015  

OMS Žďár nad Sázavou, LDO Přibyslav, garant Ing. Ivo Mittermayer 

 

Tisková referentka 

Zpravodaj je odevzdán  v tiskárně. 

 
Ekonom 

Upozornil na dodržování včasného vyúčtování a proplácení akcí. Požádal jednatelku, aby upozornila předsedkyni 

Středočeské pobočky p.Benediktovou na včasné vyúčtování Klubové výstavy. 

HPCH požádala ekonoma o finanční souhrn bonitací za rok 2014. 

Informoval o tom, že příspěvky na chov lišek v případech podaných žádostí byly žadatelům uhrazeny. 

Výbor schvaluje – žádosti na příspěvek na chov lišek podané do 15.12.2014 budou doplaceny. 

 
Místopředseda 

Navrhuje, aby místopředseda, předseda a HPCH připravili podklady pro jednání WUT a komise pro norníky z hlediska 

návrhu akcí v následujících letech. 

Seminář rozhodčích WUT – 13.6.2015 – výbor ukládá místopředsedovi zajistit vhodné místo na konání akce. Účast na této 

akci se nabídne našim rozhodčím.  

Výbor ukládá místopředsedovi připravit program na Seminář rozhodčích, dále naplánovat praktickou část a zajistit majitele 

psů vhodné na ukázky. 

Místopředseda zkontaktuje WUT s dotazem na jejich požadavky na obsah přednášek a požádá o zajištění přednášky 

k problematice hnědých tygrů ze strany WUT. 

 
Člen výboru 

Informoval o problémech s výpočtem Wrightova koeficientu v databázi. Problém řeší s programátorem, který není 

odborníkem na genetiku. 

Práce na novém webu trvá. 

 
Zpráva předsedy Kárné komise 

Předseda Kárné komise informoval o probíhajících kárných řízeních. 

 
Zpráva předsedy Dozorčí rady 

Informoval o přezkoumání rozhodnu 

tí Kárné komise ve věci chovu na nechovných jedincích a příbuzenské plemenitbě – Dozorčí rada vrátila rozhodnutí Kárné 

komisi k novému projednání. 

Výbor bere na vědomí zprávu Dozorčí rady. 
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Usnesení ze schůze výboru ze dne 4.10.2014 

Schůze výboru KCHJ ČR 
bere na vědomí 

Zprávy členů výboru 

Zprávu předsedy Kárné komise 

Zprávu předsedy Dozorčí rady 

schvaluje 

Nákup dvou nových stanů na klubové výstavy. 

Žádost paní Veroniky Kučerové – Chrpové o rozšíření aprobace na posuzování jezevčíků. 

Termíny klubových soutěží na rok 2015. 

Doplacení žádostí o příspěvek na chov lišek na rok 2014 u žádostí poslaných do 15.12.2014. 

Svolání mimořádného klubového shromáždění v roce 2015, z důvodu změn platných klubových norem dle nového 

Občanského zákoníku. 

Klíč pro volbu delegátů na mimořádné klubové shromáždění v roce 2015 – jeden delegát na každých 50 započatých členů 

pobočky k datu 1.1.2015. 

Termíny schůzí výboru v roce 2015. 

24.1.2015 Praha 

18.4.2015 Veselí nad Moravou 

1.8.2015 Jevíčko 

17.10.2015 Mladé Buky 

Termíny spádových schůzí na rok 2015 budou zveřejněny po dohodě s výbory poboček v klubovém tisku a internetu.  

 
 
ukládá 

Předsedovi 

Oslovit předsedkyni západočeské pobočky a domluvit spolupráci na přípravě klubové výstavy v Holýšově. 

Hlavní poradkyni chovu 

Odeslat odpověď na žádost p.Veroniky Kučerové – Chrpové. 

Místopředsedovi 

Připravit program na Setkání rozhodčích WUT 13.6.2015. 

Zkontaktovat WUT s dotazem na jejich požadavky na obsah přednášek na plánované Setkání rozhodčích WUT a požádat o 

zajištění přednášky k problematice hnědých tygrů ze strany WUT. 

Výcvikářce 

Připravit do Zpravodaje 1/2015 informaci o žádostech na příspěvky na chov lišek. 

Ekonomovi 

Zpracovat finanční rozbor bonitací proběhlých v roce 2014. 

Tiskové referentce 

Informovat členskou základnu o Mimořádném klubovém shromáždění v roce 2015. 

 
 
 

                                                               V Novém Hradci 4.10.2014 zapsala Chodilová Markéta Bc. 

 


