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Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR 
Horní Počernice, 24. ledna 2015 

 

 

Přítomni:  Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Hana Spalová, ing. Jiří Cikryt, Monika Illová, ing. Jaroslav Horský, 
Kateřina Klocová, Markéta Chodilová Bc., Jan Coufal (za KK), MVDr. Jan Kučera (za DR). 

Omluven:  Michal Urban. 

Program:  

Revize usnesení z minulé schůze 
Zpráva předsedy 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
Místopředseda 
Hlavní poradkyně chovu 
Výcvikářka 
Ekonom 
Tisková referentka 
Jednatelka 
Člen výboru 
Zpráva předsedy Kárné komise 
Zpráva předsedy Dozorčí rady 
 

Revize usnesení z minulé sch ůze 

Domluvit spolupráci na přípravě Klubové výstavy v Holýšově ve spolupráci s předsedkyní západočeské pobočky (předseda) – 
trvá  
Odpověď na žádost paní Veroniky Kučerové – Chrpové (HPCH) – splněno 
Připravit program na setkání rozhodčích WUT 7.6.2015 v Praze (místopředseda) – splněno 
Zkontaktovat WUT s dotazem na jejich požadavky na obsah přednášek na Setkání rozhodčích WUT a požádat o zajištění 
přednášky k problematice hnědých tygrů ze strany WUT (místopředseda) – splněno 
Připravit od Zpravodaje 1/2015 informaci o žádostech na příspěvky na chov lišek (výcvikářka) – nesplněno – připraví do 
Zpravodaje 2/2015 a na schůze poboček 
Finanční rozbor proběhlých bonitací v roce 2015 (ekonom) – splněno 
Informovat členskou základnu o Mimořádném klubovém shromáždění v roce 2015 (tisková referentka) – splněno 
 

Zpráva p ředsedy 

Zahájil schůzi a přivítal přítomné. 
Informoval o přípravách na Klubovou výstavu v Holýšově, ve spolupráci s Hlavní poradkyní chovu a západočeskou pobočkou. 
Spádové schůze – jednatelka osloví předsedy jednotlivých poboček, aby zaslali své návrhy na Klubová ocenění. 
Klubové materiály na prodej – výbor schvaluje dokoupení 100 ks bolo – ukládá předsedovi. 
Výbor ukládá členovi výboru vyhotovit loga na nová Klubová trička a jejich objednávku. 
Předseda informoval o přípravě nových klubových stanov dle nového občanského zákoníku. 
 

Zprávy jednotlivých členů výboru 

Místop ředseda 

Informoval o došlé pozvánce na Zasedání zástupců WUT 13.2.2015 v Salzburgu, při této akci se bude konat i zasedání Komise 
pro norníky. Za náš klub se zúčastní předseda, místopředseda a výcvikářka, jako překladatelka paní Švecová. 
Informoval o přípravách Setkání rozhodčích WUT v Praze. Původní termín 13.6.2015 bylo nutné změnit na 7.6.2015. 
Hlavní poradkyně chovu upozornila, že termín se kryje s Klubovou výstavou v Kochánkách 7.6.2015, které se musí zúčastnit. 
Výbor ukládá místopředsedovi organizaci akce Setkání rozhodčích WUT v Praze. 
 

Hlavní poradkyn ě chovu 

17.11.2014 proběhla porada rozhodčích a setkání chovatelské rady. 
Zúčastnila se Jednání garantů pro rozhodčí z exteriéru při ČMKU – zde se hodnotilo přijímání čekatelů na rozhodčí z exteriéru – 
Klub má pečlivě zvážit všechny žádosti, úroveň některých čekatelů je velmi slabá a postrádají základní znalosti výstavního řádů. 
Dále proběhlo hodnocení zkoušek čekatelů. 
Při Národní výstavě v Brně 3.1.2015 proběhly závěrečné praktické zkoušky rozhodčích z exteriéru, zkoušky zde složili paní 
MUDr. Petra Mozíková a pan ing. Martin Böhm, stali se tak novými rozhodčími z exteriéru. Další dvě čekatelky – Monika Illová a 
Lenka Burešová zatím nemají splněné aprobace. 
Paní Veronice Kučerové – Chrpové zatím nebylo povoleno si rozšířit aprobaci rozhodčího pro skupinu IV. FCI, dokud si 
nedodělá skupinu IX. 
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Klubová výstava Holýšov 
Přípravy trvají, objednány korbele, HPCH žádá o zálohu 10 000,- Kč na zajištění výstavy. 
Obdržela souhlas z ČMKU i z domovských organizací na všechny tři zahraniční rozhodčí na klubové výstavy. 
HPCH žádá místopředsedu, aby na Setkání rozhodčích WUT v Praze přednesl naše stanovisko k hnědým tygrům. Dále, aby 
zde požádal o stanovisko k černopáleným žíhaným jedincům. Požádala místopředsedu o zajištění záznamu z přednášek na této 
akci. 
Žádá místopředsedu, aby vznesl dotaz k DTK, proč trvá na potvrzování tří generací předků v rodokmenech importovaných 
jedinců od nás do Německa. HPCH musí potvrdit tři generace předků v rodokmenu – zda se jedná o standarda, trpaslíka, či 
králíka a zbarvení jedince. Nepochopitelně potvrzujeme např. i německé psy, ovšem v jejich rodokmenu toto uvedeno není a 
nastává pak problém, kde to dohledat. Dále žádá, aby vznesl dotaz, jak je možné, že v Německu přeřazují jedince do jiného 
rázu, např. z trpasličího do standardního. 
Žádá J.Horského, aby urgoval u autora programu  opravu výpočtu Wrightova koeficientu v databázi klubu. Tato funkce je mezi 
chovateli velmi požadována. 
Upozornila na chybějící propozice na Klubové soutěže plánované na 1.pololetí roku ve Zpravodaji 1/2015 a na chybějící 
formulář k Pracovnímu poháru ve Zpravodaji 3/2014.  
Vyjádření výcvikářky: "Propozice na pracovní soutěže nebyly zveřejněny ve zpravodaji z důvodu neschválení ČMKU. Souhlas s 
konáním soutěží ČMKJ byl předsednictvem ČMKU udělen až na zasedání konaném 25. 11. 2014. (Žádost o schválení soutěží 
ČMKJ byla doručena 9.11.2014.) Vzhledem k tomu, že ČMKU a ČMKJ neposkytují KCHJ ČR informace ze svých zasedání, tato 
informace nebyla v době uzávěrky zpravodaje 1/2015 k dispozici." 
Předala výcvikářce Putovní pohár pro vítěze pracovního poháru, který byl klubu zapůjčen. 
 

Výcviká řka 

Zkušební řády pro klubové soutěže schváleny, soutěže tak mohou v letošním roce proběhnout. 
Pracovní pohár – jeho podmínky se musí předělat z důvodu nových soutěží a zkoušek. 
Školení rozhodčích z výkonu k novým zkušebním řádům klubových soutěží plánuje na únor 2015 – termín bude zveřejněn na 
klubovém webu. 
Zasedání výcvikové rady je naplánováno na únor 2015. 
Výbor projednal návrh rozhodčích na klubové soutěže : 
Spurlaut – Výbor rozporoval návrh Výcvikové rady Jihomoravské pobočky a přehlasoval hlavní poradkyni chovu paní Spalovou 
v otázce účasti navržené rakouské rozhodčí. Následně schválil rozhodčí takto: vrchní rozhodčí MVDr. Karel Bukovjan, rozhodčí 
– ing. Jiří Cikryt, ing. Michaela Přibáňová, František Bábík, Dvořák Zdeněk. 
Pohár Klubu chovatelů jezevčíků – schváleno - vrchní rozhodčí ing. Radomír Svoboda, rozhodčí – Jiří Švec, Monika Illová, Jiří 
Čech, ing. Jaroslav Horský. 
Výbor schvaluje propozice na Klubový Spurlaut a Pohár Klubu chovatelů jezevčíků. 
OMS Jablonec nad Nisou – Černostudniční pohár 
OMS Karviná – Karvinský pohár v dosledech 
Z důvodu delegace rozhodčích, kteří neměli aprobace na posuzování těchto soutěží proběhlých v loňském roce, výbor 
neschvaluje udělení titulu CACT na tyto soutěže pro rok 2015. 
Výbor schvaluje výcvikářce nákup nové laminovačky. 
 
Ekonom 

Informoval o proběhlé revizi pokladny dne 23.1.2015. 
Finanční rozbor bonitací za rok 2014 – stav : -6636,- Kč. 
Výbor bere na vědomí stav klubového účtu k 31.1.2014. 
 

Tisková referentka 

Zpravodaj 1/2015 a Seznam chovných psů vytištěný, v příštím týdnu by měl být doručen všem členům, kteří zaplatili členský 
příspěvek do 31.12.2014. Uzávěrka čísla 2/2015 je 30.4.2015. 
Navrhuje nákup programu pro lepší zpracování Zpravodaje. Výbor ukládá tiskové referentce ve spolupráci s členem výboru 
vybrat vhodný program. 
Navrhuje vyřešit uložení všech důležitých dat klubu – Seznam chovných psů, ročenka, atd. 
Výbor ukládá členovi výboru vyřešit elektronická úložiště dokumentů klubu. 
 

Jednatelka 

Informovala o došlé poště. 

Výbor ukládá jednatelce oslovit ČMKJ, zda můžeme v nových stanovách klubu uvézt sídlo spolku na adrese ČMKJ. 

 

Člen výboru 

Informoval o práci na nových stanovách klubu. Práce na novém webu klubu trvá. 
Výbor ukládá členovi výboru připravit Inventarizaci klubového majetku k 31.12.2014. Inventarizační komise: Monika Illová, 
Markéta Chodilová Bc. 
 

Zpráva p ředsedy Kárné komise  

Předseda Kárné komise informoval o proběhlých kárných řízeních. Zpráva byla předána do klubového tisku. 
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Zpráva p ředsedy Dozor čí rady 

Informoval o proběhlé kontrole účetnictví 23.1.2015. Nalezeny pouze malé nesrovnalosti – doporučuje větší důslednost a 
pečlivost při vyúčtování všech akcí – 
K vyúčtování jednotlivých akcí přikládat pouze doklady té akce, rozlišit vyúčtování konkrétní akce a své agendy. 
Pokud ve výplatním dokladu nepožadujeme výplatu v hotovosti, nepodepisovat příjemce hotovosti. 
 

Výbor pracoval na návrhu nových klubových stanov. 

 

Usnesení ze sch ůze výboru ze dne 24.1.2015  

Schůze výboru KCHJ ČR 
bere na v ědomí 
Zprávy členů výboru 
Zprávu předsedy Kárné komise 
Zprávu předsedy Dozorčí rady 
 
schvaluje 
Dokoupení klubových materiálů na prodej – bola, trička. 
Zálohu na Klubovou výstavu v Holýšově 10 000,- Kč. 
Návrh rozhodčích a propozic na Klubové soutěže – Spurlaut a Pohár Klubu chovatelů jezevčíků. 
Nákup nové laminovačky pro výcvikářku. 
Nepovolení titulu CACT pro soutěže Černostudniční pohár a Karvinský pohár v dosledech na rok 2015. 
Zasedání zástupců WUT 13.2.2015 a Zasedání komise pro norníky 14.2.2015 se zúčastní předseda, místopředseda, výcvikářka 
a paní Švecová jako překladatelka. 
 
ukládá 
Jednatelce  
Oslovit předsedy jednotlivých poboček s návrhy na klubová ocenění. 
Oslovit ČMKJ s dotazem, zda můžeme v nových stanovách klubu uvézt jako sídlo spolku (klubu) adresu ČMKJ. 
Předsedovi  
Objednat vyhotovení 100 ks klubového bola. 
Členovi výboru 
Zajistit výrobu nových klubových triček. 
Vyřešit elektronická úložiště dokumentů klubu. 
Připravit inventarizaci klubového majetku k datu 31.12.2014. 
Místopředsedovi 
Organizaci akce Setkání rozhodčích WUT 7.6.2015 v Praze. 
Přednést dotaz na DTK ohledně potvrzování tří generací předků v PP importovaných jedinců do DTK a na přeřazování jedinců 
mezi rázy (např. z trpasličího do standardního). 
Tiskové referentce 
Vybrat ve spolupráci s členem výboru program na úpravu Zpravodaje. 
 
 

V Horních Počernicích zapsala Bc. Markéta Chodilová 
Jednatelka 

 


