
KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 
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Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR z.s. 
Horní Počernice dne 14.1.2018 

 
 
Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, Ing. Jaroslav Horský, Bc. Markéta Chodilová,  

Monika Illová, Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Kateřina Klocová,  
Jako hosté MVDr. Jan Kučera jako předseda Kontrolní komise,  
Bc. Petr Sobek jako předseda Kárné komise  

 
Omluvena: Ing. Veronika Kučerová Chrpová 
 
Schůzi zahájil předseda KCHJ ČR, přivítal všechny přítomné, navrhl program a provedl 
kontrolu usnesení z minulé schůze. 
 
Program: 

- Revize usnesení z minulé schůze  
- Zpráva předsedy 
- Zprávy jednotlivých členů výboru:  

o Hlavní poradkyně chovu 
o Výcvikářka  
o Místopředseda 
o Ekonom  
o Jednatel 
o Matrikářka 
o Zpráva předsedy Kontrolní komise 
o Zpráva předsedy Kárné komise 

- Diskuze 
 

Revize usnesení z minulé schůze: 
Jednateli – Oslovit výbory jednotlivých poboček, aby sdělili termíny a místa konání 
spádových schůzí pro rok 2018 – splněno.  
Zaslat dopis na OMS Mladá Boleslav a na ČMKJ p. Daliboru Smékalovi a vzít zpět souhlas s 
udělením CACT, R.CACT pro plemeno jezevčík na Memoriál Josefa Brzáka – splněno. 
Výcvikářce – zajistit odznaky KCHJ ČR v počtu 50 ks a 50 ks s datem založení KCHJ ČR – 
splněno 
Provést inventuru k 31.12.2017. Inventarizační komise je ve složení Monika Illová a Kateřina 
Klocová – splněno. 
 

Zpráva předsedy: 
Předseda přivítal všechny přítomné, poděkoval jim za práci v roce 2017 a popřál mnoho 
zdraví a štěstí v roce 2018. Dále projednal stížnost na práci matrikářky. Informoval výbor, že 
IT referentka Lucie Horsáková podala odstoupení ze své funkce k 31.12.2017 z pracovních 
důvodů. Dále seznámil výbor s oslovením některých členů na pozici člena výboru – IT 
referenta. Dále výbor seznámil s tím, že zasedání komise pro norníky FCI se za ČR a ČMKU 
ze zdravotních důvodů nezúčastní MVDr. Jaroslav Švec, který navrhl, aby zastupováním 
v této komisi byla za ČR a ČMKU pověřena paní Monika Illová. Informoval o průběhu soudu 
s MVDr. Stanovoi. Odpustil opětovné uhrazení zápisného členům, kteří doposud členský 
příspěvek nezaplatili do  28.2.2018. Valné hromady ČMKJ se předseda nemůže zúčastnit a 
požádal o zastupování Ing. J. Horského. 
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Výbor mimo své zasedání schválil: 
 

- Neudělení souhlasu pro Ing. Josefa Brzáka jako adepta čekatele na rozhodčího 
z exteriéru. Viz problémy spojené se zrušením Memoriálu J. Brzáka v roce 2017. 

- Nové členy: 
9124  Janda Václav   zč 
9125  Chmelař Ladislav  sč 
9126  Raabová Světlana  seč 
9127  Krátký Karel   zč 
9128  Horčička Aleš ing.  seč 
9129  Hanych Petr   jm 
9130  Vondraš Jiří   zč 
9131  Hvězda Rudolf  sč 
9132  Soukup František  zč 
9133  Ducháček Petr   sč 
9134  Piknerová Helena Bc.  sč 
9135  Kůra Martin   zč 
9136  Porochnavec Pavel Mgr. ECLJ  sč 
9137  Nekula Karel   jm 
9138  Černá Renata Ing  seč 
9139  Bartošová Jana  seč 
9140  Hurych Václav  seč 
9141  Skřebská Alena   sm 
9142  Hasilová Alena  jm 
9143  Martinovská Romana  sč 
9144  Rott Jakub   sč 
9145  Keisenbauer Karel Mgr. jč 
9146  Lupoměský Miroslav  vč 
9147  Dluhošová Martina Mgr. sm 
9148  Novák Vítězslav  zč 
9149  Pižl Miroslav   jm 
9150  Hájková Lucie   sč 
9151  Novotná Ivana   sč 
9152  Krýslová Denisa Bc  zč 
9153  Močuba Ivo   vč 
9154  Potužák Aleš   zč 
9155  Hulec Jan   zč 
9156  Hulcová Pavlína  zč 
9157  Salaqarda Petr Ing  jm 
9158  Větrovcová Monika   jm 
 

- Registraci KCHJ ČR u Genomie 
- Posunutí uzávěrky soutěže Pracovní pohár KCHJ ČR a o Nejlepšího psa na 

zahraničních soutěží na 15.2.2018 
- Propozice na Speciální výstavu jezevčíků v Holýšově, která se koná dne 25.2.2018 

 

Hlavní poradkyně chovu:  
Podala informace k přípravám SVJ v Holýšově , která se koná dne 25.2.2018. Požádala o 
zálohu ve výši 10.000 Kč na SVJ Holýšov. Informovala o žádosti Jitky Mohelníkové o 
adepturu na rozhodčího z exteriéru. Dále informovala o stížnosti paní Veroniky Roberts, že 
průkazy původu jsou dodávány s obaly potištěnými reklamou na granule Delikan. Požádala o 
zaslání stížnosti na ČMKJ. Valná hromada ČMKU letos neproběhne. Proběhne jako setkání 
chovatelských klubů, kterého se zúčastní hlavní poradkyně chovu. 
 



3 
 

Výcvikářka:  
Informovala o zasedání výcvikové rady, ve které pan Václav Sluka nahradil pana Josefa 
Brzáka. Dále informovala o změně místa konání MRK. Tento bude z důvodu AMP přesunut 
do okresu Vsetín. Dále seznámila výbor s návrhem výcvikové rady na delegaci rozhodčích na 
jednotlivé klubové soutěže. Viz zápis z konání výcvikové rady. Informovala o přípravách 
Velké ceny norníků, jako garant Dušan Salač. Informace 13 rozhodčích z výkonu má aprobaci 
pro VZ jezevčíků, která bude platit pouze pro potřeby KCHJ ČR a nikoliv pro ČMMJ. Návrh 
z výcvikové rady – zrušení spurlautu na SBS (zrušení CACIT) - k projednání na spádové 
schůze. Informace z MZe: Pokud má pes pouze zahraniční zkoušku z výkonu, není v ČR 
lovecky upotřebitelný. Vyřazení Memoriálu Josefa Brzáka na rok 2018 z pracovního poháru. 
 
Ekonom:  
Informoval o finanční situaci klubu. Spořicí účet 213.238 Kč, 1682 EUR, běžný účet 983.745 
Kč. 
 

Místopředseda:  
Informoval o dopisu paní Denise Johanové. Informoval o programu setkání Prezidentů WUT 
ČR.  KCHJ ČR se bude ucházet o setkání prezidentů WUT a Komise pro norníky FCI v roce 
2020. Žádost o vysvětlení odpovědi na uznávání LZ, VZ , HZ, KHS, MRK, PČS pro 
Pracovního šampiona WUT. Odpověď jednou větou „uznáváme vaši zkoušku“ nebyla příliš 
jednoznačná. 
 

Tisková referentka:  
Vznesla stížnost na matrikářku, co se týče adresáře pro zasílání zpravodaje. Nastínila možnou 
budoucnost zpravodaje. Aktuálnost informací, změna termínu vydání seznamu chovných psů, 
atd. Připravuje návrhy na spádové schůze. 
 

Jednatel: 
Informoval o termínech a místech konání schůzí regionu a předložil návrhy na ocenění členů 
KCHJ ČR. 
 

Kárná komise: 
V současné době není vedeno žádné kárné řízení. 
 

Kontrolní komise: 
Předseda informoval o kontrole účetnictví, které do současné doby neproběhlo z důvodu 
nemoci paní účetní. O projednání problémů s matrikářkou. Kontrole klubových akcí a o 
vyjadřování některých členů klubu na Facebooku. Toto vyjadřování hraničí s porušováním 
klubových řádů. Navrhl, aby klubový Facebook byl pouze informativní po vzoru ČMKU, bez 
možnosti veřejných diskuzí a změnit uzavřenou skupinu na veřejnou. 
 

Diskuze: 
Slovo si vzal předseda a informoval o tom, že do současné doby nebyl nikdo s oslovených 
ochoten vzít funkci IT referenta. 
Paní Kateřina Klocová oslovila současného jednatele, zda by nevzal zpět funkci matrikáře. 
Pan Michal Urban souhlasil. 
Dále požádala Bc. Petra Sobka, zda by se vzdal funkce předsedy Kárné komise a nepřijal 
funkci jednatele. Bc. Petr Sobek rezignoval na funkci předsedy Kárné komise a přijal ve 
výboru funkci jednatele. 
Dále vzhledem k situaci s IT referentem Ing. Jaroslav Horský rezignoval na funkci 
místopředsedy a převzal funkci IT referenta. 
Následně výbor navrhl na funkci místopředsedy Ing. Veronikou Kučerovou Chrpovou. 
Proběhl telefonický hovor mezi předsedou a Ing. Veronikou Kučerovou Chrpovou, zda by 
byla ochotna převzít funkci místopředsedy s čímž souhlasila. 
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Usnesení ze schůze výboru ze dne 14.1.2018 
 

Bere na vědomí: 
- Zprávy jednotlivých členů výboru, zprávu předsedy kárné komise a kontrolní komise. 
- Prominutí opětovného uhrazení zápisného těm členům, kteří opožděně uhradili 
členský příspěvek a tento uhradí do 28.2.2018.  

- Rezignaci Bc. Petra Sobka na funkci předsedy Kárné komise. Kárná komise na 
nejbližším zasedání provede doplnění kárné komise a zvolí si nového předsedu.  

- Bere na vědomí zprávu MVDr. Jaroslava Švece, že se nezúčastní zasedání komise pro 
norníky a jeho žádost, aby jej nahradila výcvikářka paní Monika Illová. 

 

Schvaluje: 
- HPCH zálohu ve výši 10.000 Kč na SVJ Holýšov. 
- Žádost Jitky Mohelníkové na adepturu na rozhodčího z exteriéru. 
- Jednomyslně schválil Bc. Petra Sobka na doplnění výboru ve funkci jednatele. 
- Ing. Veroniku Kučerovou Chrpovou na funkci místopředsedy. 
- Pana Michala Urbana na funkci matrikáře. 
- Ing. Jaroslava Horského na funkci IT referenta. 
- Ing. Jaroslava Horského zastupováním klubu na Valné hromadě ČMKJ dne 22.3.2018. 
- Schvaluje profil na Facebooku jako informační medium KCHJ ČR, jeho změnu na 

otevřenou skupinu a bez možnosti vkládat své příspěvky členy skupiny. 
- Uspořádání zasedání prezidentů klubů sdružených ve WUT na rok 2020 v ČR. 
- Návrhy rozhodčích na klubové soutěže – viz zápis z jednání Výcvikové rady. 
- Návrhy poboček na ocenění členů KCHJ: Ladislav Kozlík – pamětní plaketa, Miroslav 

Petráš – stříbrný odznak, JUDr. Jarmila Pavelková – děkovný list, MUDr. Jaroslav 
Kalich – děkovný list, Antonín Hořínek – zlatý odznak, Zdeněk Glauder – stříbrný 
odznak. Martin Běhal – děkovný list, Radovana Dufková – děkovný list, Lubomír 
Nováček – děkovný list, Jitka Košanová – čestné uznání, Magdaléna Štěpánková – 
čestné uznání, Kapr Jaroslav – čestné uznání, Lubomír Kaňka – čestné uznán, Staník 
Antonín – čestné uznání, Ing. Růžička Milan – čestné uznání, Jiří Švec – zlatý odznak, 
Ing. František Hrůza – děkovný list, Roman Malec – stříbrný odznak, Zdeňka 
Kořenská – čestné uznání, Jaroslav Hýsek – stříbrný odznak, Jan Kesner – pamětní 
plaketa, MVDr. Jan Kučera – pamětní plaketa, Ing. Jan Bušta – děkovný list. MUDr. 
Sylvie Růžičková – stříbrný odznak, manželé Filípkovi – pamětní plaketa. 

 

Ukládá:  
- Jednateli (Doposud pan Urban.) – zaslat dopis na ČMKU se žádostí o pověření 

Moniky Illové k zastupování ČMKU a ČR na zasedání komise norníků při FCI. 
- Jednateli poslat žádost na ČMKJ, aby na obalech na rodokmeny vydávaných pro 

štěňata nebyla žádná reklama.  
- Jednateli poslat změnu složení statutárního orgánu na příslušný soud. 
- Oslovit a pozvat členy navržené na ocenění na schůze regionu dle jednotlivých 

poboček. 
- Výcvikářce – zajištění dostatečného počtu stříbrných odznaků a plaket pro oceněné 
členy. 

- Předání funkcí  mezi jednotlivými členy výboru nejpozději do 28.2.2018. 
 
 
 

V Praze 14.1.2018 zapsal: Michal Urban 


