Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR
Přítomni: Mgr. L. Burešová, Ing. M. Přibáňová, A. Mottlová, Bc. M. Chodilová, V.
Robertsová
Omluvena: H. Spalová
Hosté: MVDr. V. Chrpová
Zprávy z PK ČMKJ:
 Chovné karty – řešeno s I. Šestákovou, navrhuje, aby si je chovatelé stahovali a
tiskli z webu. (Možné problémy: chovatelé by je neposlali, někteří nemají
zkušenosti s internetem). Možnost vydávat karty již na bonitacích (velká část
majitelů by je ztratila). Ideální situace, že je bude stále posílat majitelům čerstvě
uchovněných psů paní Šestáková.
 Paní Šestáková (PK ČMKJ) – žádá o možnost vyřízení chovnosti až u fen s vrhem,
u psů při uchovňování. Poradce by jen dával razítko „splněny chovné podmínky“ a
vracel majiteli. Značně to prodraží agendu poradců chovu.
 Žádost zapisovat známku z hlasitosti přímo do kolonky k té zkoušky.
 Šetřit místem v poznámce v PP.
Návrh na změnu chovných podmínek:
Povinnost absolvování klubové výstavy na chovnost jako návrh chovatelské rady na
konferenci - souhlas. HPCH to přednese na spádových schůzích. Nutnost zvýšit počet
klubových výstav. Pořádat klubové výstavy bez zadávání CAC (možnost přidat klubový titul).
Je nutno už letos o výstavy zažádat, oslovit pořadatele oblastních a krajských výstav, zda je
možno pořádat společně při oblastních výstavách za klubových podmínek (delegace
rozhodčího, kruh pro bonitaci).

Rozpis „služeb“ na výstavách 2019
 NV Ostrava – bonitace P. Brožová, P. Mozíková, váhy zajistí M Chodilová, zápis u
bonitace K. Klocová
 MV Budějovice – váhy L. Burešová
 MV Praha – váhy M. Chodilová
 Litoměřice – váhy Ing. Přibáňová (pokud bude rozhodčí vážit)
 Kačina – váhy, bonitace H. Spalová, Švec
 OV Chomutov
 1.6.(změna termínu) OV Náměšť – delegován MVDr. Šimek, bonitace L. Burešová,
Dr. Šlapanský, zápis K. Klocová
 Klubová výstava Konopiště
 Intercanis Brno
 Klatovy – výstavy: také změna rozhodčích – L. Frnčo, L. Fairaislová. Bonitace Pasák,
Hájková (zápis J. Košanová, H. Fuksová, A. Mottlová)








NV Boleslav – váhy L. Burešová, Bonitace P. Adam, P. Brožová
MV Boleslav – posuzuje italský rozhodčí
Jaroměřice – změna rozhodčího – Fintorová místo C. Geerts
7.9. NV Olomouc – změna rozhodčího, zápis u bonitace – dořeší se.
MV Budějovice – váhy L. Burešová, zápis u bonitace nutno dořešit
MV Praha

Ročenka 2018:
 poslat materiály Veronice Robertsové co nejdříve. Tabulky ze zkoušek –M. Chodilová
domluví s M. Illovou kdy budou k dispozici a zda nepotřebuje pomoc. Šampioni –
zpracuje M. Přibáňová, M. Chodilová
Další postřehy:
 Klubová výstava Konopiště – zjistit, zda je možnost tam postavit stany.


VH ČMKU– zasadit se o to, aby byly dávány posudky klubům.



Vážení na výstavách – je potřeba dodržovat standard.



Pro příští konferenci dopracovat zápisní řád ohledně importů (zavádějící informace
o tom že stačí absolvovat bonitaci. V předchozím odstavci je ovšem uvedeno, že
bonitace se smí zúčastnit pouze jedinec s absolvovanou a zapsanou výstavou
v ČR.)



Ročenka v roce 2019 – nutno dořešit jak bude pokračovat její vydávání. Je možnost
vydávat jí místo jednoho čísla zpravodaje



Výcviková rada podala návrh na klubového šampiona práce. Můžeme podat návrh
na klubového šampiona výstav. Je nutné dořešit jednak podmínky a jednak kdo
bude šampionáty vydávat a evidovat.



Garant pro sk. IV. – jako garanta na další období navrhujeme paní Hanu Spalovou.



Kniha pana Vochozky – M. Chodilová oslovila nakladatele a plánuje schůzku
s panem Vochozkou ohledně domluvení podmínek přepisu knihy a jejího vydání



Problematika zpravodaje – chovatelská rada nabízí pomoc při korekturách. Problém
uzávěrky (termín pro odeslání příspěvků pro členky chovatelské rady, jak řešit když
členové ještě večer v den uzávěrky vyžadují doplnění svých úspěchů a podnětů do
zpráv poradců) – bude řešeno interně, např. dohodou o posunu uzávěrky pro články
z chovatelské rady. Paní Spalová žádá o dohodu, jak zveřejňovat psy do galerie
interšampionů v případě, že získali např. C.I.B., příspěvek byl zveřejněn v galerii
a později získali i C.I.E. – zda má smysl znovu zveřejňovat ty samé údaje. Stejně
tak je zbytečné některé zahraniční úspěchy vydávat 2x, ve zprávě poradců a pak
znovu ve zprávě hlavního poradce.



Problematika rozhodčích, zvláště těch co rozšiřují. Zamyslet se, zda jich není už
příliš mnoho. Specializovaní rozhodčí již téměř neposuzují.

Příští rok čeká KCHJ ČR volební konference, kde bude možné také upravovat klubové
normativy. Proto bude chovatelská rada svolána již v lednu, bez pořádání schůzky rozhodčích,
aby byl čas společně připravit případné návrhy na změnu chovných podmínek a změnu řádů.
Případnou změnu, týkající se povinnosti absolvovat pro chovnost klubovou výstavu je potřeba
připravit již letos (navýšení počtu klubových výstav) a projednat na spádových schůzích.
V Horních Počernicích, dne 3.3.2018 zapsala
Ing. Michaela P ř i b á ň o v á

