
 
KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 

Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov 
Korespondenční adresa: Bc. Markéta Chodilová, Vavřineč čp. 1, 277 01 Velký Borek 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR z.s. Domaželice 
22.4.2017 

 
 

Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, Bc. Markéta Chodilová, Ing. Jaroslav Horský, Michal Urban, Ing. Jiří 
Cikryt, Lucie Horsáková, jako host předseda Kontrolní komise MVDr. Jan Kučera, předseda Kárné komise 
Petr Sobek 
 
Omluven: Ing. V. Kučerová Chrpová 
 
 
Program  
 
Revize usnesení z minulé schůze  
Revize usnesení z dílčích členských schůzí 
Zpráva předsedy 
Zprávy jednotlivých členů výboru  
Hlavní poradkyně chovu 
Výcvikářka  
Místopředseda 
Ekonom  
Jednatelka 
Matrikářka 
Zpráva předsedy Dozorčí rady 
 
Revize usnesení z minulé schůze: 
 
- Místopředseda, HPCH, tisková referentka-zjednodušení použití dat z databáze pro ročenku Návrh byl 
přednesen na jednání chovatelské rady a z chovatelské rady, konkrétně Ing. M. Přibáňové a H. Spalové toto 
nebylo akceptováno. Ostatní členové chovatelské rady souhlasili.  
- Jednatel informovat předsedy poboček o místech a termínech konání dílčích schůzí a návrhy na ocenění 
členů, dále požádat bývalou HPCH paní H. Spalovou o přítomnost u soudního jednání s MVDr. Stanovoi – 
splněno, bývalá HPCH přítomnost na soudním jednání odmítla. 
 
Úkoly pro výbor vyplývajících z usnesení z dílčích členských schůzí KCHJ ČR 
 
- Návrh Mgr. M. Kretka týkající se úpravy koeficientů u disciplín dohledávka pernaté a vlečka se srstnatou, 
provedení s přinášením a bez přinášení - bude postoupeno k projednání výcvikové radě a o výsledku jednání 
bude výbor informovat výcvikářka. 
- Návrh Ing. K. Benediktové – nahradit časopis Jezevčík č. 2  Ročenkou - nelze  v současné době 
akceptovat, vzhledem ke stanovám klubu. 
- Návrh p. Žána vrátit se k modelu spádových schůzí – části členské základny tento model dílčích členských 
schůzí vyhovuje, bude zaslán dopis předsedům jednotlivých poboček, aby se rady poboček vyjádřili, jaký 
model schůzí vyhovuje, případně navrhnout místa dílčích schůzí, jedná se hlavně o jihočeskou a 
západočeskou pobočku. 
Zpráva předsedy: 
 



Předseda uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi. 
 
Výbor KCHJ ČR mimo své zasedání schválil: 
- Pořadí psů v soutěži ,,O nejlepšího psa na zahraničních soutěžích“ 

1. Baddy Akinom 
2. Unkas z Rechte 
3. Haida Grant Amity 

- Poskytnutí zálohy pro výcvikářku na stříbrné odznaky ve výši 7.500,-Kč a na plaket.y PP, Nejlepší pes na 
zahraničních soutěží a klubový vítěz v norování na lišku ve výši 6.500,-Kč  
- Zálohu na cestu na zasedání WUT pro předsedu a výcvikářku ve výši 350 Euro na ubytování a 10.000,-Kč 
na cestovné 
- Nákup tonerů do tiskárny pro výcvikářku 
- Návrh programu Dílčích členských schůzí 
- Ceník propagačních předmětů KCHJ ČR 
- Propozice pro konání Sfk-Sp Domaželice 
- Smlouvu o pronájmu haly na pořádání Výroční klubové výstavy a Klubové výstavy 10. - 11.6.2017  PVA 
Letňany 
 
Návrhy na ocenění členů jednotlivých poboček při dílčích schůzí KCHJ 
 
- Radim Šmída - čestné uznání  
- Dagmar Kratochvílová - děkovný list 
- Štěpán Gavenda - zlatý odznak 
- MS Hvozdná - Děkovný list za pořádání KBS 
- Martin Běhal stříbrný odznak 
- Ing. Michaela Novotná - Děkovný list  
- Mgr. Michael Kretek - Děkovný list  
- Ing. Petra Martínková - Děkovný list 
- Jaromír Vodák - Děkovný list  
- Radek Lovas - Děkovný list  
- Miroslav Vítek - Děkovný list  
- Pavel Kondruš - Stříbrný odznak  
- Karel Steiner - Stříbrný odznak  
- Petr Třešňák - Stříbrný odznak  
- Kateřina Šafaříková - Děkovný list  
- Jiří Boječko - Děkovný list  
- Myslivecký spolek Sulejovice - Děkovný list  
- Ing. Martina Pospíšilová - Děkovný list  
 
- Proplacení cestovních nákladů zástupcům výboru na poslední rozloučení se členy klubu MVDr. Jansy a 
Josefa Bajčíka  
- Propozice na KBS, MRK a KHS 2017 
- Navýšení ceny Chovatelské ročenky na 250,-Kč 
- Nabídku sponzoringu na výroční klubovou výstavu od MUDr. Mozíkové ve formě úhrady 180 ks medailí 
za reklamu v katalogu pro DOMI e-shop 
- Propozice na soutěž OPK a změnu rozhodčího - místo Bc. Markéty Chodilové bude posuzovat Monika 
Illová 
- Změnu místa konání a propozice na SBS 
- Delegaci rozhodčích na Sp-Sfk Domaželice: vrchní rozhodčí Monika Illová, rozhodčí Ing. Michaela 
Přibáňová PhD, František Bábík, Bc. Markéta Chodilová, Ing. Jaroslav Horský, Bc. Markéta Chodilová, 
Antonín Hořínek, Leopold Šenkeřík, MVDr. Jan Kučera, Lucie Horsáková, Radim Ille 
- Poskytnutí zálohy výcvikářce na klubové soutěže OPK ve výši 10.000,-Kč a na SBS 15.000,-Kč 
 
Zprávy jednotlivých členů výboru: 
 
Hlavní poradce chovu: 



 
- WUT šampionát: byl podán oficiální dotaz na WUT zda žádost o podání WUT šampiona musí potvrdit 
klub.  Na základě odpovědi musí být žádost pro WUT potvrzena klubem. V tuto chvíli vyřizuje HPCH. 
Žádost lze po splnění podmínek zaslat e-mailem. 
- Rozeslány pozvánky na Výroční Klubovou výstavu na zahraniční kluby, doposud nikdo neodpověděl.  
- Pozvaným činovníkům okolních klubů a rozhodčím budou předány - klubové tašky s propagačními 
materiály klubu 
- Navrhuje výrobu odznaků k výročí klubu – zajistí předseda 
- Personál pro dvoudenní KV 
- Raut bude řešen operativně 
 
Výcvikářka: 
 
 - Informovala o obsazenosti klubových soutěžích a dále o celkových nákladech na první klubovou zkoušku 
Sfk – Sp Vlčetínec 4014,-Kč 
- Navrhuje pro příští léta navýšit startovné na SBS na 1500 Kč. Snaží se o snížení nákladů na ceny při 
soutěžích ve stejné kvalitě  
- Žádá o přiobjednání startovních čísel na soutěže 
- Navrhuje odměnu za překlady do němčiny pí. Hrazdilové, faktura, výbor schvaluje 
 
Místopředseda: 
 
- Informoval zpracování materiálů pro WUT časopis  
- WUT pracovní šampion -  odeslání dotazů na WUT ohledně uznání našich klubových soutěží MRK, KHS, 
Pohár Středočeské pobočky, SBS, OPK a OMS zkoušek LZ, VZ, HZ. (dosud nebylo odpovězeno) 
- Potvrzení Soutěžních řádu ČMKJ 
 
IT referentka: 
 
- Doobjednání prodejního materiálu  
 
 
Tisková referentka: 
 
- Projednání kvality tisku klubových materiálů a případná změna tiskárny pro tisk těchto materiálů 
- Spokojenost členské základny s kvalitou tisku klubových tiskovin 
 
Ekonom: 
  
- Informoval o podání daňové přiznání 
- Dále informoval o sponzoringu na výroční KV a uhrazení zálohové faktury na pronájem hal na Výroční 
klubovou výstavu a Klubovou výstavu 10. -11.6 2017 v Praze Letňanech 
 
Jednatel: 
 
- Informoval o soudním jednání s MVDr. Stanovoi, kdy byla žaloba na KCHJ ČR zamítnuta, dle informací 
JUDr. Hrubešové, která v této kauze zastupuje KCHJ ČR si MVDr. Stanovoi podala odvolání proti 
rozhodnutí soudu I. stupně. 
 
 
 
Usnesení ze schůze dne 22.4.207 
 
Schůze výboru KCHJ ČR 
 



bere na vědomí: 
zprávy jednotlivých členů výboru 
 
 
schvaluje: 
 
- Návrh Výcvikářky na navýšení startovného na SBS na částku 1.500,-Kč. 
- Návrh na proplacení tlumočeného pro pí. Hrazdilovou proti vystavené faktuře, překlady doplnění 
soutěžních řádů. 
- Navýšení počtu placek s logem k výročí založení klubu, jako startovních čísel pro klubové soutěže. 
 
ukládá: 
 
- Předsedovi, zajistit výrobu klubových odznaků na Výroční klubovou výstavu. 
 
- Výcvikářce projednání s výcvikovou radou návrh Mgr. M. Kretka ohledně úpravy koeficientů MRK u 
aportů.  
 
- Jednateli projednat s předsedy poboček konání dílčích, popř. spádových schůzí včetně míst v roce 2018. 
 
 
 
V Domaželicích 22.4.2017        zapsal Michal Urban 
 


