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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Hana Spalová,  Eva Zykánová, Monika Illová,  
Ing. Jiří Cikryt, Ing. Jaroslav Horský, Michal Urban, Kateřina Klocová 
 
Omluveni:  MVDr. Jan Kučera (za DR), Jan Coufal (za KK) 
 
 
Schůze začala v 10:15 
 
Program:  
1) Revize usnesení z minulé schůze 
2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 

� Předseda 
� Jednatelka  
� Výcvikářka 
� Hlavní poradkyně chovu 
� Místopředseda  

 
3) Podněty za spádových schůzí 
 
 

   
ad 1) Revize usnesení z minulé schůze  
 

• Zajištění prací na novém webu (IT referent) dlouhodobý úkol    
• Technické dořešení databáze pro SKCHJ (IT referent) dlouhodobý úkol, není odezva ze strany SKCHJ 
• Dopracovat do konce února 2014 inventarizaci a poslat předsedovi, jednatelce, ekonomovi a dozorčí 

radě (IT referent) splněno 
• Smluvní dořešení databáze pro SKCHJ (předseda) není reakce ze strany SKCHJ 
• Přeložit propozice na SV Holýšov a propozice na KV bez zadání titulu KV Kochánky do němčiny 

(místopředseda) splněno 
• Kontaktovat předsedy poboček KCHJ ČR (mimo těch, kteří se zúčastnili schůze výboru) ohledně návrhů 

na vyznamenání členů poboček (jednatelka) splněno 
• Poslat hlavní poradkyni chovu kopii urgovacího dopisu ČMKU na stížnost KCHJ ČR (jednatelka) 

splněno 
• Zjistit, zda je nutno informovat Ministerstvo financí o složení výboru KCHJ ČR (jednatelka) splněno 

 
 
ad 2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Předseda: Zahájil schůzi a přivítal členy výboru. 
                Přednesl, že je nutno přiobjednat 10 kusů zlatých odznaků pro ocenění členů KCHJ ČR                                                                               
                  na spádových schůzích. Výbor schválil nákup odznaků v časovém horizontu dle finanční situace 
                KCHJ ČR. Dále navrhl a výbor schválil tisk 50 kusů diplomů ke stříbrným odznakům.  
                . 
 
Jednatelka: Informovala o poznatcích ze školení „Občanská sdružení 2014“. Náš klub se dle Nového 
                  občanského zákoníku platného od 1.1.2014 automaticky změnil z občanského sdružení 
                  na spolek a automaticky jsme se překlopili do rejstříku příslušného Rejstříkového soudu,      
                  t.j. Rejstříkového soudu pro Prahu 1. Na nutné změny (název, stanovy) máme čas do dvou  
                  let od nabytí účinnosti NOZ. 
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                  Výbor pověřuje všechny členy získáváním podrobnějších informací o nutných změnách 
                  a ukládá jednatelce na příští schůzi zajistit formuláře na změny. 
                                                                                                  
             
   Výcvikářka: Informovala o přípravě Poháru Středočeské pobočky – ceny jsou zajištěny, přihlášeno  
                   6 psů. Výbor schvaluje účast 4 rozhodčích. Dále zmínila problematiku nových  
                   zkušebních řádů  klubových soutěží – přišly připomínky, byly projednány a řešeny. 
                   Výbor schválil konečné znění nových zkušebních řádů klubových soutěží. 
                   Výbor ukládá výcvikářce předat nové zkušební řády klubových soutěží panu Pavlovi 
                   Štanglovi, předsedovi ČMKJ k dalšímu procesnímu schvalování. 
                   Navržena změna zadávání CACIT na MRK – každý pes, který splní bodový limit, res.CACIT 
                   se nezadává. Výbor ukládá výcvikářce kontaktovat s tímto dotazem FCI p. Kubeše. 
                   V případě kladného stanoviska pověřit výcvikovou radu stanovním pravidel. 
                   Domluveno s pí. Tichou, že pokud bude přihlášeno málo psů, změní se na soutěž  
                   se zadáváním CACT.  
                   Výbor ukládá místopředsedovi přeložit do němčiny propozice na MRK, SBS, KHS, Pohár 
                   Středočeské pobočky.  
                   Výbor projednal a schválil delegace rozhodčích na klubové soutěže: 
                   MRK – vrchní rozhodčí: Václav Říhánek 
                                rozhodčí: Lubomír Nováček, Jiří Švec, Jaroslav Gruber, Ing. Radomír Svoboda, 
                                                Ing. Ivo Mittermayer, Jan Kesner, Josef Matulka, Monika Illová 
                                zahraniční rozhodčí bude delegován dodatečně 
                   KBS – vrchní rozhodčí: Ing. Michaela Přibáňová 
                               rozhodčí: MVDr. Kateřina Novozámská, Hana Spalová, Jaroslav Spal, Lukáš Hýsek 
                   KHS – vrchní rozhodčí: Ing. Jarmila Šmikmátorová 
                               rozhodčí:  Jan Coufal, Ing. Jiří Cikryt, Josef Mihálik (SK), Tomáš Burget, Radim Ille, 
                                                Jiří Kaděrka                                                   
                   Výbor projednal a schválil zálohu na Pohár Středočeské pobočky Kč 20 000,- pí. Illové. 
                   Výbor projednal a schválil návrh svolat školení rozhodčích na klubové soutěže – Praha + 
                    Brno. Do zpravodaje č. 3 budou dány přihlášky. 
                    Výbor ukládá výcvikářce dát do zpravodaje č. 2 seznam rozhodčích – členů klubu 
                    s aprobacemi.                          
                                
                                         
 
Hlavní poradkyně chovu: Informovala o stavu stížnosti KCHJ ČR. Dostala dopis od pana Křečka 
                  z ČMKU, stížnost není stále dořešena. 
                  Žádá ředitelku výstavy v Jevíčku o zajištění plakety paní Ludmily Laufbergerové.         
                  Výbor schvaluje a ukládá garantu KV v Jevíčku pí. Illové jednat o zhotovení plakety. 
                  Dále navrhuje znovu uvést do zpravodaje specifické symboly pro platby. Výbor schvaluje 
                  a ukládá provedení ekonomovi a tiskové referentce.    
                  Vznikne nová rubrika ve zpravodaji „Historické okénko“. Výbor schvaluje a ukládá tvorbu    
                   tiskové referentce. 
                  Kárná komise dostala informace o dalších dvou případech nakrytí fen bez vyřízení  
                  administrativy – chybělo razítko „chovná fena“v rodokmenu. Případy byly předány 
                  na Radu plemenných knih – rozhodne o vydání rodokmenů. Výbor ukládá hlavní poradkyni 
                  chovu uveřejnit ve zpravodaji upozornění, že nelze krýt fenu, která nemá v rodokmenu 
                  razítko „chovná fena“. 
                  Výbor schvaluje tisk 100 kusů Ročenky 2013.   
                  Projednán a schválen návrh na obsazení rozhodčích na rok 2015 pro jarní výstavy: 
                  NV Brno 3.1.2015: MVDr. Luboš Šlapanský (DRS), Lenka Frnčová (HLS a DLS) 
                  MV Brno 21.2.2015: Tibor Kis - HU (HLS a DLS), MVDr. Miroslav Kalich (DRS) 
                  MV Brno 22.2.2015: Tibor Kis – HU (DRS), MVDr. Miroslav  Kalich (HLS a DLS) 
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      KV Holýšov 1.3.2015: Iris Steigmüller – D (HLS), MVDr. František Šimek (DRS), 
                                             MVDr. Katka Novozámská (DLS), MVDr. Jaroslav Švec (min.) 
      NV Ostrava 11.4.2015: Ing. Michaela Přibáňová (DRS), Luděk Müller (DLS a HLS) 
                                                                                         

                                                                                                    
Místopředseda: Místopředseda informoval o zahraničních soutěžích a o počtu přihlášených vůdců (zatím není    
                    přihlašování ukončeno). 
                    Výbor projednal a schválil delegaci rozhodčích na zahraniční soutěže:                                                           
                    Malacky Slovensko – pí. Monika Illová                                 
                    Pohár norníků Francie – MVDr. Jaroslav Švec 
                    V roce 2015 se bude konat v ČR Seminář rozhodčích WUT, výbor ukládá místopředsedovi   
                     a hlavní poradkyni chovu navrhnout místo konání. 
                       Hlavní poradkyně chovu navrhla v rámci propagace KCHJ ČR poskytnout na školení  klubový                          
                       materiál, zmínila  získávání sponzorů a možnost vytvoření odznaku na WUT 2015 a informační     
                     brožury.                                                   
 
              
ad 3) – Podněty ze spádových schůzí  
 
Středočeská pobočka – dotaz na věkové omezení psů při startu na klubových soutěžích. Věk hraje roli pouze 
při výběru na soutěž.  Výbor ukládá výcvikářce napsat do zpravodaje vysvětlení. 
Žádá o zapůjčení stanů na KV Kochánky – výbor bere na vědomí. 
Žádá o schválení zálohy na jejich akce. Garantem pracovních akcí je výcvikářka, garantem výstav   
jednotliví ředitelé výstavy. 
Zálohy na výcvikové akce budou poskytovány výcvikářce. Výbor schvaluje. 
Tisk diplomů a katalogů bude zajišťovat tisková referentka. Výbor schvaluje. 
Výbor projednal a schválil poskytnutí zálohy na KV Kochánky Kč 20 000,- garantu výstavy – předsedkyni 
Středočeské pobočky. 
Návrh pořádat v roce 2015 velkou KV opět v Praze Letňanech – výbor bude řešit po uskutečnění 
Klubových výstav na dalším zasedání KCHJ ČR. 
Možnost sponzoringu velké KV firmou Royal Canin – nepřijatelné podmínky, požadují poskytnutí 
Databáze členů KCHJ ČR. Nelze klubem akceptovat, došlo by k porušení ochrany osobních dat. 
Jihomoravská pobočka – zveřejnění oficiálních podmínek od FCI o přijetí na CACITové soutěže , výbor ukládá 
výcvikářce. Akceptován návrh na pořádání spurlautu Jihomoravskou pobočkou v příštích letech.  
Severomoravská pobočka – dotaz zda je členství v klubu podmínkou účasti na klubových pracovních 
soutěžích – viz. nový zkušební řád.    
Na základě upozornění členů na spádových schůzích předložila HPCH návrh k sjednocení zápisů výsledků 
zkoušek a bodového hodnocení jednotlivých disciplín v Seznamu chovných psů – výbor schválil. 
Výbor ukládá hlavní poradkyni chovu zveřejnit rozhodnutí výboru ve zprávě hlavní poradkyně chovu 
v nebližším čísle časopisu Jezevčík a dále pak v úvodu Seznamu chovných psů přesný postup zápisu 
výsledků zkoušek a bodového hodnocení jednotlivých disciplín a zajistit dodržování jednotného postupu 
všemi členy chovatelské rady při zpracování dat. 
Severočeská pobočka – změna vedení pobočky – zastupující předsedkyně paní Simona Nikliborcová, 
výbor bere změnu na vědomí.    
Východočeská pobočka – žádné dotazy a připomínky k výboru, žádá pořádání SV 2015 v Jevíčku. 
Západočeská pobočka – žádá o pořádání malé klubové výstavy v Holýšově 1.3.2015  
Jihočeská pobočka – žádné dotazy a připomínky k výboru, zdůrazněna důležitost příruček a knih 
pro začínající chovatele jezevčíků.                          
                                                                                             
                                                                  V Praze9-Horních Počernicích 19.4.2014, zapsala  Eva Zykánová  
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                                   Usnesení ze schůze výboru ze dne 19.4.2014 
 

Schůze výboru KCHJ ČR 
- bere na vědomí:  

• Změnu ve vedení Středočeské pobočky – zastupující předsedkyně paní Simona Nikliborcová 
• Zapůjčení stanů na KV Kochánky              

 
 

- schvaluje:        
• Výrobu 10 ks zlatých odznaků (dle finanční situace klubu)                                       
• Tisk 50 ks diplomů ke stříbrným odznakům 
• Rozhodčí na zahraniční soutěže: Malacky (SK) pí. Illová, Pohár norníků – MVDr. Jaroslav Švec 
• Zhotovení plakety paní Ludmily Laufbergerové 
• Vytvoření nové rubriky ve zpravodaji – „Historické okénko“ 
• Tisk 100 ks Chovatelské ročenky 2013                                                                                                                                   
• Rozhodčí na rok 2015 pro jarní výstavy: 

NV Brno 3.1.2015: MVDr. Luboš Šlapanský (DRS), Lenka Frnčová (HLS a DLS) 
MV Brno 21.2.2015: Tibor Kis – HU (HLS a DLS), MVDr. Miroslav Kalich (DRS) 
MV Brno 22.2.2015: Tibor Kis – HU (DRS), MVDr. Miroslav Kalich (HLS a DLS) 
KV Holýšov 1.3.2015: Iris Steigmüller – D (HLS), MVDr. František Šimek (DRS), 
                                    MVDr. Jaroslav Švec (min.), MVDr. Katka Novozámská (DLS) 
NV Ostrava 11.4.2015: Ing. Michaela Přibáňová (DRS), Luděk Müller (DLS a HLS)                                                                                                                                                 

• Změnu počtu rozhodčích na Pohár Středočeské pobočky: LZ 4 rozhodčí, BZ 2 rozhodčí 
• Konečné znění nových zkušebních řádů pro klubové soutěže 
• Rozhodčí na klubové soutěže: 

MRK – vrchní rozhodčí: Václav Říhánek 
             rozhodčí: Lubomír Nováček, Jiří Švec, Jaroslav Gruber, Ing. Radomír Svoboda, 
                             Ing. Ivo Mittermayer, Jan Kesner, Josef Matulka, Monika Illová 
                             zahraniční rozhodčí bude delegován dodatečně  
KBS – vrchní rozhodčí: Ing. Michaela Přibáňová 
            rozhodčí: MVDr. Kateřina Novozámská, Hana Spalová, Jaroslav Spal, Lukáš Hýsek 
KHS – vrchní rozhodčí: Ing. Jarmila Šmikmátorová 
            rozhodčí: Jan Coufal, Ing. Jiří Cikryt, Josef Mihálik (SK), Tomáš Burget, Radim Ille, 
                            Jiří Kaděrka          

• Zálohu na Pohár Středočeské pobočky Kč 20 000,- pí. Illové 
• Školení rozhodčích na klubové soutěže 
• Návrh hlavní poradkyně chovu na sjednocení zápisů výsledků zkoušek a bodového hodnocení 

jednotlivých disciplín v Seznamu chovných psů 
• Zálohu na KV Kochánky Kč 20 000,- garantovi výstavy – předsedkyni Středočeské pobočky 
• Zálohy na výcvikové akce budou poskytovány výcvikářce                                                                                                                                                 
• Tisk katalogů a diplomů bude zajišťovat tisková referentka 

 
                                
 
- ukládá:   
     Ekonomovi 
     .     Ve spolupráci s tiskovou referentkou znovu uvést do zpravodaje specifické symboly pro platby 
 
     Tiskové referentce 
      .     Vytvoření nové rubriky ve zpravodaji „Historické okénko“ 
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Hlavní poradkyni chovu 
.    Dát do zpravodaje upozornění, že nelze krýt fenu, která nemá v průkazu původu razítko „chovná fena“ 
.    Zveřejnit v nejbližším čísle časopisu Jezevčík a dále pak v úvodu Seznamu chovných psů přesný postup 
      zápisu výsledků zkoušek a bodového hodnocení jednotlivých disciplin a zajistit dodržování jednotného 
      postupu všemi členy chovatelské rady při zpracování dat. 
 
 
Výcvikářce  
• Zajistit zhotovení plakety paní Ludmily Laufbergerové 
• Kontaktovat FCI p. Kubeše ohledně vícenásobného zadávání CACIT na MRK 
• Předat předsedovi ČMKJ p. Štanglovi nové zkušební řády klubových pracovních soutěží 
• Dát do Zpravodaje č.2 seznam rozhodčích – členů klubu s aprobacemi 
• Zveřejnění oficiálních podmínek FCI pro přijetí na CACITové soutěže 
• Napsat do Zpravodaje informaci ohledně vlivu věku psů při výběru na start na klubových soutěžích 

 
                                                               
      Jednatelce 

• Zajistit formuláře pro změny u rejstříkového soudu 
 
                                                                                                                         

     Místopředsedovi  
• Přeložit propozice na MRK, SBS, KHS a Pohár Středočeské pobočky do němčiny 
• Ve spolupráci s hlavní poradkyní chovu navrhnout místo konání semináře rozhodčích WUT 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze 9-Horních Počernicích 19.4.2014, zapsala Eva Zykánová 


