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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda,  Hana Spalová,  Eva Zykánová, Monika Illová, Kateřina Klocová,  
Ing. Jiří Cikryt, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR) 
 
Omluveni: Michal Urban, Jan Coufal 
 
 
Schůze začala v 11:00 
 
Program:  
1) Revize usnesení z minulé schůze 
2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 

� Předseda 
� Jednatelka  
� Výcvikářka  
� Ekonom 
� Tisková referentka 
� Hlavní poradkyně chovu 
� Místopředseda 
� Matrikář 
� IT referent  

 
3) Podněty ze spádových schůzí 
4) Dozorčí rada 
 
 

   
ad 1) Revize usnesení z minulé schůze  
 

• Odpověď na dotaz Středočeské pobočky ohledně naložení se zůstatkem sponzorských peněz na WUT 
výstavu (předseda) úkol z minula, odpověděl na spádové schůzi pobočky – splněno 

• Dořešit problematiku termínovaného vkladu (předseda) splněno, podpisové právo má i MVDr. Jan 
Kučera 

• Požádat spolu s místopředsedou o možnost uspořádání některé akce WUT (Evropský pohár, Velká cena 
norníků (předseda) splněno, přislíben EP v roce 2016 

• Dořešit vyplacení p.Fryše (místopředseda)  úkol trvá, ekonom vyplatí hotově 
• Ve spolupráci s ing. Přibáňovou zaslat ČMKJ stanovisko KCHJ ČR k zamítnutí některých čekatelství 

šampionátu práce (jednatelka) splněno 
• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit ve zpravodaji a na webu možnost sponzorských darů na soutěže, 

výstavy (tisková referentka) úkol trvá 
• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit nabídku prodejního klubového materiálu přes internet (tisková 

referentka) úkol trvá, řeší se platby 
• Zajištění prací na novém webu (IT referent) úkol trvá 
• Dopracovat do konce ledna 2013 inventarizaci a poslat předsedovi, jednatelce, ekonomovi a dozorčí radě 

(IT referent)  splněno                             
• Dodat doklady k vyúčtování ekonomovi za rok 2012 (všichni členové výboru) splněno 
• Vyúčtovat akce do 1 měsíce od uskutečnění (všichni členové výboru, garanti a pověření členové klubu) 

úkol trvá 
• Řešit problematiku závažného porušení chovatelských řádů FCI a ČMKU (hlavní poradkyně chovu) 

splněno, řeší kárná komise +ČMKU, stížnost podána 
• Ve spolupráci s pí. Benediktovou doladit termín KV 2014 (hlavní poradkyně chovu) úkol trvá 
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• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit podmínky udělování vůdcovského odznaku (výcvikářka) splněno 
• Tisk děkovných listů (výcvikářka) splněno 
• Dopracování dohod s jednotlivými rozhodčími a dodání do konce ledna 2013 ekonomovi (výcvikářka) 

splněno 
• Poslat soupis zničeného majetku a protokol o požáru předsedovi DR, IT referentovi a ekonomovi 

(předsedkyně středočeské pobočky) splněno 
 
 
ad 2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Předseda: Zahájil schůzi a přivítal členy výboru. Referoval o své účasti na jednání předsednictva ČMKU. 
                Zmínil problematiku zadávání CACT, zvyšuje se odpovědnost klubů, nastal posun, pořádá OMS      
                ve spolupráci s klubem. Chystá se formulář, kde budou kluby potvrzovat souhlas se spolupořá- 
                dáním soutěží a zkoušek. Proběhly volby předsednictva, byli zvoleni MVDr. František Šimek 
                a pan Miloš Kašpar. 
 
Jednatelka:                                                         
                 Novinky z ČMKU          
                 Zápis č. 22 ze dne 17.1.2013 
                 - ČMKJ navrhuje ing. J. Kubeše jako garanta za loveckou kynologii – schváleno 
                 - P ČMKU schvaluje tyto čekatele na funkci rozhodčího z exteriéru pro jezevčíky: 
                   Monika Illová, MUDr. Petra Mozíková, Mgr. Lenka Svobodová a ing. Martin Böhm    
                 Zápis č. 23 ze dne 21.2.2013 
                 - P ČMKU schvaluje termíny MVP a NVP (schválení MVP podléhá ještě FCI) 
                   MVP Intercanis Brno 27.-28.6.2015 a 25.– 26.6.2016 
                   Moravskoslezská NVP v Brně 19.- 20.9.2015 a 24.-25.9.2016 
                 - P ČMKU navrhuje povinnost předkládat propozice MVP a NVP ke kontrole 
                 - pořadatel MVP a NVP předloží porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem 
                   na výstavě, v případě, že rozhodčí uvedený v propozicích nebyl využit, doplní pořadatel  
                   důvod 
                 Příloha č. 6 k Zápisu z jednání komise pro chov a zdraví 
                 - Stížnost KCHJ ČR – Komise pro chov a zdraví žádá sekretariát ČMKU, aby provedl dotaz 
                   na RKF, zda jedinec  Tysar Sea Man byl zapsán na základě doloženého exportního pedigree 
                   z České republiky. V případě, že tomu tak nebylo, upozornit RKF, že tento jedinec nesplňuje 
                   chovné podmínky v ČR. Výsledek předloží k projednání P ČMKU. 
 
             
   Výcvikářka: Informovala, že musí hledat nového sponzora na výstavu v Jevíčku, Fitmin odmítl. Žádá všechny 
                  členy výboru, aby hledali nové sponzory. 
                  Na Pohár Středočeské pobočky se přihlásilo 19 psů, tudíž rozšířena delegace rozhodčích. 
                  LZ: vrchní rozhodčí : Monika Illová 
                         rozhodčí: Josef Brzák, Hana Spalová, Pavel Košan, Pavel Dobeš 
                  BZ: vrchní rozhodčí : Jaroslav Spal 
                         Petr Kalaš, Jitka Košanová, Roman Malec, Miroslav Plašil 
                  Schváleno poskytnutí cen – trička a tašky s klubovým logem. 
                  Navržena a schválena záloha Kč 20 000,- na vyplacení rozhodčích a pohár pro vítěze. 
                  Výcviková rada navrhla kritéria na výběr psů na soutěže KCHJ ČR. Výbor schvaluje, platí 
                  od 14.4.2013. Tato kritéria se použijí v případě velkého počtu přihlášených psů: 
                  1)S podáním přihlášky musí být uhrazen startovní poplatek (kopie dokladu o zaplacení  
                     a platná kopie rodokmenu poslané spolu s přihláškou)                          
                  2)Člen KCHJ ČR (členem musí být majitel psa), na každé soutěži budou vyhrazena dvě místa 
                      pro zahraniční účastníky  
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                  3)Minimální věk 24 měsíců – maximální ukončený 8. rok věku 
                  4)Stejný jedinec maximálně 2 starty na konkrétní soutěži  
                  5)V případě potřeby dalšího výběru provede výběr výbor na doporučení výcvikové rady  
                  Navržena a schválena delegace rozhodčích: 
                  MRK 
                  vrchní rozhodčí: Jan Coufal 
                  rozhodčí: Petr Adam, ing. Jan Hamřík, Josef Peroutka, Ivan Petrbok, Jaroslav Spal, Hana 
                  Spalová, ing. Kamil Šebek, Jindřich Šimara 
                  KBS 
                  vrchní rozhodčí: František Bábík 
                  rozhodčí: Leopold Šenkeřík, Jana Šenkeříková, Pavel Zuzaník, ing.Jaroslav Horský 
                  SBS 
                  vrchní rozhodčí: Jan Kesner  
                  rozhodčí: Miroslav Dobrozemský, ing.Jiří Cikryt, Jindřich Šimara, Vratislav Dvořák 
                  Plán soutěží na rok 2014: 
                  PSP – Březina garant p. Benediktová 
                  SBS – Středočeská pobočka, garant p. Benediktová 
                  MRK – Horní Bělá, Západočeská pobočka, garant p. Procházka 
                  KBS – Nový Hradec, Východočeská pobočka, garant p. Skalický 
                  KHS – Potštát, Severomoravská pobočka, garant p. Klevar 
                  Pohár Českého Středohoří, Severočeská pobočka, garant p. Švec 
                  Pětiboj Vysočiny – Východočeská pobočka, garant p. Kesner 
                  O Pohár KCHJ ČR – Západočeská pobořka, garant p. Illová 
                   
                     Na zahraniční soutěže byli za KCHJ ČR navrženi a schváleni tito rozhodčí: 
                     Ing. M. Přibáňová – SBS 
                     MVDr. J. Švec – Velký pohár norníků 
                     Projednána a schválena částka na telefon pro výcvikářku – Kč 500,- čtvrtletně. 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                             
  Ekonom: Zmínil stav klubového účtu a žádal o dodržování kázně při předávání dokladů. 
                    Bude zjišťovat možnosti založení účtu pro E-shop a eventuální možnost prohlížení stávajícího 
                    účtu pro matrikáře a tiskovou referentku.       
                  
 
Tisková referentka: Uvádí, že u zpravodajů zasílaných členům KCHJ ČR ze Slovenska je neúnosně drahé 
                     poštovné. Je nutno do budoucna řešit. Zpravodaje pro zahraniční členy KCHJ ČR by bylo 
                     možno předat zástupcům na zasedání WUT. 
                     Upozornila, že uzávěrka dalšího zpravodaje je 30.4.2013. 
    
 
Hlavní poradkyně chovu:  Navržena a schválena změna poradce chovu pro drsnosrsté miniatury – funkci 
                     bude zastávat paní Jitka Košanová. 
                     Projednáni a schváleni rozhodčí na jaro 2014: 
                     NV Brno 4.1.2014: Alena Auerbach (HL+DL), František Pasák (DR) 
                     MV Brno 8.2.2014: Mag. Maisen Jarich Helaine(A) – (HL+DL),  
                                                     MVDr.Katka Novozámská CSc. (DR) 
                     MV Brno 9.2.2014: Mag. Maisen Jarich Helaine(A) – (DR) 
                                                     MVDr. Katka Novozámská CSc. (HL+DL) 
                     NV Ostrava 12.4.2014: Petr Buba (HL+DL), Hana Spalová (DR)                                                                     
                     Byly projednány a schváleny propozice na KV Praha 2013. 
                     Výbor ukládá hlavní poradkyni chovu, aby sama zjišťovala místa a cenové relace mimo 
                     Prahu, kde by bylo možno pořádat KV 2014 za přijatelných podmínek.    
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                     Výbor bere na vědomí vyúčtování KV v Holýšově + 51 629,- Kč. 
                     Hlavní poradkyně chovu informovala o spolupráci s časopisem „Pes přítel člověka“ – 
                     otisknou velký článek o SV v Jevíčku, propozice na výstavy a soutěže. 
                     Je třeba obnovit loga sponzorů na internetu, některá jsou již neplatná – ve spolupráci 
                     s IT referentem.  
                     Problematika odchovu štěňat bez průkazu původu – řeší kárná komise, stížnost postoupena  
                     na ČMKU.  
                     Stížnost na chovatele, který nakryl miniaturním psem standardní fenu v Maďarsku řeší 
                     kárná komise.   
                     OMS Rakovník věnuje sponzorský dar 10 000,- Kč na MRK, KCHJ ČR jim poskytne  
                     klubová trička a odznaky. Lesy ČR věnují sponzorský dar 10 000,- Kč. 
                     Projednán tisk ročenky, k dnešnímu dni již objednáno 65 ks, schváleno vytisknout 150 kusů. 
                     Výbor bere na vědomí nákup již schválených 2 ks čteček. 
                     Hlavní poradkyně chovu informovala o Zasedání valné hromady ČMKU, stěhování ČMKU 
                     a na závěr přečetla děkovný dopis od pana Kašpara.          
                         
  
Místopředseda:  Účastnil se Komise pro norníky, zmínil problematiku udělování čekatelství mezinárodního 
                     šampionátu práce CACIT. KCHJ ČR by měl požádat o výjimku na 3 své soutěže.  
                     SKCHJ podal oficiální žádost o poskytnutí pomoci s databází jezevčíků. Projednány a schvá- 
                     leny podmínky -  prázdná databáze  pouze pro potřeby SKCHJ za úhradu cca 250,-EUR. 
                     Předseda dořeší smluvně, IT referent technicky. 
                     Dále místopředseda žádá výcvikovou radu o výběr soutěžících na zahraniční soutěže. 
                     Místopředseda vypracuje do Zpravodaje článek ze školení rozhodčích ve Švýcarsku  
                     a ze zasedání  WUT Řím 2013, dále spolu s ing. Přibáňovou přeložené zkušební řády. 
                            
                        
Matrikář: omluven 
     
             
IT referent: Na novém klubovém webu se pracuje. 
 
        
 
               
ad 3) – Projednání podnětů ze spádových schůzí  
              
Výbor klubu projednal a vzal na vědomí podněty a připomínky za spádových schůzí . 
 
.                    
 
ad 4) – Dozorčí rada 
 
Předseda dozorčí rady žádá zápisy ze spádových schůzí v elektronické podobě. 
Sděluje, že dne 10.5.2013 proběhne kontrola hospodaření KCHJ ČR.         
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V Praze-Horních Počernicích 14.4.2013  zapsala  Eva Zykánová 
 
 
 
 

Usnesení ze schůze výboru ze dne 14.4.2013 
 

Schůze výboru KCHJ ČR 
- bere na vědomí:  

• Plán pracovních soutěží na rok 2014  
• Vyúčtování KV Holýšov 2013 
• Řešení problematiky závažného porušení chovatelských řádů FCI a ČMKU 
• Nákup již schválených 2 kusů čteček 
• Kontrolu klubového hospodaření DR dne 10.5.2013 

 
- schvaluje:                               

• Rozhodčí na PSP 
LZ: vrchní rozhodčí: Monika Illová 
       rozhodčí: Josef Brzák, Hana Spalová, Pavel Košan, Pavel Dobeš  
BZ: vrchní rozhodčí: Jaroslav Spal 
       rozhodčí: Petr Kalaš, Jitka Košanová, Roman Malec, Miroslav Plašil                                                                                                                                                                       

• Ceny na PSP – trička a tašky s logem KCHJ ČR 
• Zálohu na PSP ve výši 20 000,- Kč na vyplacení rozhodčích a pohár pro vítěze      
• Kritéria na výběr psů na soutěže KCHJ ČR     
• Rozhodčí na klubové soutěže                               

MRK: vrchní rozhodčí: Jan Coufal 
           rozhodčí: Petr Adam, ing. Jan Hamřík, Josef Peroutka, Ivan Petrbok, Jaroslav Spal,  
                           Hana Spalová, ing. Kamil Šebek, Jindřich Šimara 
KBS: vrchní rozhodčí: František Bábík 
          rozhodčí: Leopold Šenkeřík, Jana Šenkeříková, Pavel Zuzaník, ing Jaroslav Horský 
SBS: vrchní rozhodčí: Jan Kesner 
         rozhodčí: Miroslav Dobrozemský, ing.Jiří Cikryt, Jindřich Šimara, Vratislav Dvořák  

• Rozhodčí na zahraniční soutěže 
SBS – ing. M. Přibáňová 
Velký pohár norníků – MVDr. J. Švec 

• Čtvrtletně 500,- Kč na telefon pro výcvikářku 
• Propozice na KV Praha 2013 
• Poradkyni chovu pro drsnosrsté trpasličí/králičí jezevčíky – paní Jitku Košanovou 
• Plán rozhodčích na rok 2014 

NV Brno 4.1.2014: Alena Auerbach (HL+DL) 
                                František Pasák (DR) 
MV Brno 8.2.2014: Mag. Maisen Jarich Helaine(A) – (HL+DL) 
                                MVDr. Katka Novozámská CSc. (DR) 
MV Brno 9.2.2014: Mag. Maisen Jarich Helaine(A) -  (DR) 
                                MVDr. Katka Novozámská CSc. (HL+DL) 
NV Ostrava 12.4.2014: Petr Buba (HL+DL) 
                                Hana Spalová (DR)    

• Tisk 150 ks ročenky 
• Přenechání prázdné databáze SKCHJ za úhradu cca 250,- EUR         
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- ukládá:                         
      Jednatelce          

• Zjistit ve spolupráci s místopředsedou na ČMKJ podmínky pro udělení výjimky pro zadání CACIT 
klubových soutěžích 

• Poslat předsedovi DR zápisy ze spádových schůzí  
       

Ekonomovi 
• Zjistit možnosti založení účtu pro e-shop, eventuálně možnost prohlížení stávajícího účtu 

pro tiskovou referentku a matrikáře 
 

IT referentovi 
• Technické dořešení databáze pro SKCHJ 
 
Všem členům výboru, garantům a pověřeným členům klubu 
• Vyúčtovat akce do 1 měsíce od uskutečnění 

                                                               
      Hlavní poradkyni chovu 

• Zjišťovat místa a cenové relace pro KV 2014 mimo Prahu  
• Ve spolupráci s IT referentem aktualizovat loga sponzorů na internetových stránkách KCHJ ČR     

 
                                                                                                                         

     Předsedovi 
• Smluvní dořešení databáze pro SKCHJ 

 
 

     Místopředsedovi  
• Vypracovat do Zpravodaje článek ze školení rozhodčích ve Švýcarsku a ze zasedání WUT 

Řím 2013 a přeložené zkušební řády 
 
 
 

       
   
 

V Praze-Horních Počernicích 14.4.2013  zapsala Eva Zykánová 


