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Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR z.s. 
Bělá u Jevíčka 9.4.2016 

 
 
 
 
Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, ing. Jiří Cikryt, Monika Illová, Ing. Jaroslav Horský, Kateřina Klocová, 
Markéta Chodilová Bc., Michal Urban, MVDr. Jan Kučera (za KK). 
 
Omluveni: Hana Spalová, Jan Coufal. 
 
Program:  
Revize usnesení z minulé schůze 
Zpráva předsedy 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
Hlavní poradkyně chovu 
Výcvikářka 
Ekonom 
Náměty ze spádových schůzí 
Příprava klubové konference 
 
Revize usnesení z minulé schůze 
Místopředseda 
Zajistit překlady podmínek pro získání šampionátů WUT do Zpravodaje - trvá 
Ing. Horskému 
Zveřejnit na webu informaci o termínu, do kdy se zasílají jednatelce podněty ke klubové konferenci, informaci o možnosti 
proplacení příspěvku na chov lišek, informaci o distribuci soutěžních řádů a informaci o předsedově prominutí opakovaného 
zápisného pro doplacení členského příspěvku na rok 2016 - splněno 
HPCH 
Zaslat protokol o vyřazení nefunkční váhy z klubového majetku jednatelce a kopii protokolu zaslat ekonomovi - trvá 
Jednatelce 
Oslovit výbory poboček, aby do 15.února 2016 zaslaly své návrhy na klubová ocenění - splněno 
Zajistit změnu údajů Klubu v rejstříku spolků – změna sídla a doplnění korespondenční adresy – splněno, zapsáno v Rejstříku 
spolků 5.3.2016. 
Zaslat na ČMKU žádost o úpravu podmínek k získání certifikátu nutného k přiznání titulu Mezinárodní šampion krásy - splněno 
 
 
Zpráva předsedy 
Předseda uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi. 
 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
 
Hlavní poradkyně chovu 
 
Zprávu přednesla jednatelka. 
 
Návrh rozhodčích na výstavy na jaře 2017 –  
7.1.2017 NVP Brno – Frnčová Lenka 
4.- 5.2.2017 MVP Brno – Václavík Miroslav Doc. RNDr., Ovesná Jaroslava CSc. 
8.4.2017 NVP Ostrava – Spalová Hana, Havelka Tibor (SK) 
24.4.2017 MVP Č.Budějovice – Bušta Jan Ing., Novozámská Sviták Katka MVDr. CSc. 
Výbor schvaluje tento návrh rozhodčích. 
 
Výsledek Holýšova – cca 60000,- zisk. 
 
Návrh na vyřazení zastaralé a nefunkční váhy z klubového majetku – Ing. Horským zaslán návrh na vyřazení, v současné době 
zajišťuji možnost likvidačního protokolu – nepodařilo se zajistit, nefunkční váha bude předána novému HPCH. 
 
Upozornění ČMKJ na pozdní zasílání přihlášek vrhů členy KCHJ ČR. V současné době se objevil vyšší počet pozdě zasílaných 
přihlášek k zápisu vrhu a tím nedodržování Směrnice pro vydávání zápisových čísel. Jednotlivým chovatelům jsou poradci 
chovu zasílány upozorňující dopisy, na web KCHJ vyvěšeno upozornění. Bohužel se poradci setkávají s nevybíravým chováním 
od členů (útoky a nadávky do udavačů). Jenže HPCH dostává soupis těch, kdo takto porušují směrnici od PK ČMKJ. 
Nemůžeme dělat nic jiného, než upozorňovat členy na nedodržování. V případě opakování situace se může stát, že nebudou 
konkrétnímu chovateli vydána zápisová čísla. 
 
Upozornění ČMKJ na zamítnutí zápisu importu. Jedná se o DRS ze Slovenska, fena je potomkem české matky, která nebyla 
vypsána z PK ČMKJ, tudíž byla neoprávněně zapsána do SPKP, byl tím porušen předpis FCI. Chovatelem, který fenu prodal do 
zahraničí bez vývozního průkazu a který zároveň dovezl fenu, která nebyla zapsána je pan Vratislav Jeřábek. Fena nebyla 
zapsána do PK ČMKJ. 
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Ještě chci poděkovat všem členům výboru za spolupráci v uplynulém období a přeji jim zdraví a úspěchy v práci pro jezevčíka. 
 
Výcvikářka 
Informovala o blížících se soutěžích. Klubový Spurlaut – přihlášeno 20 psů. Pohár Středočeské pobočky – poběží 12 psů. 
 
Slovenský klub chovatelů jezevčíků žádá o návrh našeho rozhodčího na MSBLJ. Navrhuje pana Josefa Matulku. Výbor 
schvaluje návrh rozhodčího na posuzování MSBLJ Slovenského klubu chovatelů jezevčíků – pana Josefa Matulku. 
 
Požádala místopředsedu o zajištění zápisu se zasedání WUT – schválení titulů  CACIT na našich soutěžích. Vzhledem k blížící 
se Speciální barvářské soutěži nás tlačí termín. Místopředseda už o zápis požádal emailem, věc zaurguje. Výbor ukládá 
místopředsedovi zajistit zápis ze zasedání WUT, kvůli schválení titulů CACIT na našich klubových soutěžích. 
 
Ekonom 
Informoval o stavu financí a o podaném daňovém přiznání. 
 
 
Výbor projednával podněty ze spádových schůzí. 
Příprava klubové konference. 
Probíraly se náměty na změny stanov, zápisního a kárného řádu podané přes spádové schůze i jednotlivými členy klubu. 
 
 
 
Usnesení ze schůze výboru dne 9.4.2016 
 
Schůze výboru KCHJ ČR 
bere na vědomí 
Zprávy členů výboru 
  
schvaluje 
Návrh rozhodčích na výstavy na jaře 2017:  
7.1.2017 NVP Brno – Frnčová Lenka 
4.- 5.2.2017 MVP Brno – Václavík Miroslav Doc. RNDr., Ovesná Jaroslava CSc. 
8.4.2017 NVP Ostrava – Spalová Hana, Havelka Tibor (SK) 
24.4.2017 MVP Č.Budějovice – Bušta Jan Ing., Novozámská Sviták Katka MVDr. CSc. 
 
Návrh rozhodčího na posuzování MSBLJ Slovenského klubu chovatelů jezevčíků – pana Josefa Matulku. 
 
ukládá 
 
Místopředsedovi 
Zajistit překlady podmínek pro získání šampionátů WUT do Zpravodaje. 
Zajistit zápis ze zasedání WUT, kvůli schválení titulů CACIT na našich klubových soutěžích. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        V Bělé u Jevíčka dne 9.4.2016 zapsala Chodilová Markéta Bc. 
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Ocenění členů na spádových schůzích 

Severomoravská pobočka 
Živný Jan Ing. - čestné uznání - životní jubileum, chovatelská činnost, celoživotní práce s jezevčíky. 
 
Jihomoravská pobočka 
Šenkeříková Jana- stříbrný odznak in.m. - rozhodčí z výkonu, celoživotní práce s jezevčíky. 
Klocová Katka - stříbrný odznak - chovatelská činnost, práce pro klub. 
Nováková Jaroslava - stříbrný odznak - chovatelská činnost, celoživotní práce s jezevčíky. 
Dagmar Kratochvílová – čestné uznání za prezentaci jezevčíka na zkouškách a soutěžích včetně zahraničí. 
Šafář Richard Ing. – čestné uznání - jubileum, za chovatelskou činnost a prezentaci jezevčíka na výstavách, včetně zahraničí. 
 
Východočeská pobočka 
Stříbrný odznak:  
MVDr. Petříček Přemysl - Stříbrný odznak - životní jubileum, celoživotní práce s jezevčíky. 
Koutný František -  Stříbrný odznak - životní jubileum, celoživotní práce s jezevčíky. 
Hájíček Antonín Ing. - Stříbrný odznak - životní jubileum, chovatelská činnost, za prezentaci jezevčíka na zkouškách a soutěžích 
včetně zahraničí. 
Nováková Milena - čestné uznání - za práci pro klub. 
Hýsek Jaroslav - - čestné uznání - za práci pro klub.  
 
Severočeská pobočka 
Louda Jan Ing. - zlatý odznak, životní jubileum, za práci pro pobočku KCHJ ČR a ve výboru klubu KCHJ  ČR, chovatelská 
činnost. 
Hejlek Josef - zlatý odznak, životní jubileum, chovatelskou činnost a reprezentaci jezevčíka. 
Nikliborcová Simona Mgr. - stříbrný odznak - vedení psů na vrcholných kynologických akcích v ČR tak i v zahraničí, aktivní 
činnost pro klub v pobočce. 
Švecová Milena - stříbrný odznak, není členem, ale svou dlouholetou překladatelskou činností velkou měrou přispěla k 
reprezentaci lovecké kynologie a jezevčíka v zahraničí. 
Třešňák Petr - čestné uznání, životní jubileum, za příkladnou reprezentaci jezevčíka. 
 
Jihočeská pobočka 
Dobeš Pavel - stříbrný odznak - chovatelství, prezentaci jezevčíka na zkouškách a soutěžích včetně zahraničí. 
Hejhal Martin - stříbrný odznak - chovatelství, prezentaci jezevčíka na zkouškách a soutěžích včetně zahraničí. 
 
Středočeská pobočka 
Laksarová Magda Ing. - stříbrný odznak - aktivní pomoc při pořádání klubových akcí. 
Fraňková Hana - stříbrný odznak - životní jubileum, chovatelství, prezentaci jezevčíka na zkouškách a soutěžích včetně 
zahraničí. 
Vazačová Olga - stříbrný odznak - životní jubileum, chovatelství, pomoc při pořádání klubových akcí. 
Brožová Petra - stříbrný odznak - chovatelství a prezentace českého chovu v zahraničí, pomoc při pořádání klubových akcí. 
Kolouchová Lucie - čestné uznání - práce pro klub, prezentaci jezevčíka na zkouškách a soutěžích. 
 
Západočeská pobočka 
Krejzková Anna – stříbrný odznak – životní jubileum, dlouholetou chovatelskou činnost. 
Šafařík Miroslav – stříbrný odznak - životní jubileum, celoživotní práce s jezevčíky. 
Fuksová Hedvika - čestné uznání - pomoc při pořádání klubové výstavy. 
Pečímúthová Ivana - čestné uznání – chovatelská práci, pomoc při pořádání klubové výstavy. 
Hirsch Vladimír - čestné uznání - celoživotní práce s jezevčíky. 
Lehká Jiřina - čestné uznání - pomoc při pořádání klubové výstavy. 
 
Vůdcovský odznak 
Urban Michal 
Švec Jaroslav MVDr. 
 
 


