
 

 

 

 

Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR 
 

 

Přítomni: H. Spalová, Ing. M. Přibáňová, A. Mottlová, Bc. M. Chodilová, V. Robertsová, 

Omluvena: Mgr. L. Burešová 

Hosté: Ing. R. Svoboda 

 

 

 

Rozpis „služeb“ na výstavách 2018  

 Ostrava – váhy a posudky zajistí Katka Klocová 

 MV Budějovice – 21.4., váhy, posudky – L. Burešová 

 MV Praha – váhy a posudky: Přibáňová, Burešová 

 OV Chomutov – váhy a posudky: J. Mohelníková 

 Litoměřice – váhy a posudky: Spalová, Přibáňová, Chodilová 

 Kačina – váhy, posudky H. Spalová  

 Klubová výstava Nepřevázka – váhy a posudky: Chodilová  

 OV Náměšť – váhy a posudky: K. Klocová 

 Intercanis Brno – váhy a posudky: Veronika Kučerová-Chrpová 

 Klatovy – váhy a posudky: Veronika Kučerová-Chrpová 

 NV Boleslav – váhy a posudky: Chodilová, Přibáňová 

 Jevíčko – váhy a posudky: M. Chodilová, Přibáňová 

 MV Boleslav – váhy a posudky: M. Chodilová 

 NV Olomouc (dříve Brno) – váhy a posudky: Přibáňová, Klocová?  

 MV Budějovice – váhy a posudky: Chodilová, Chrpová, Spalová – Bonitace 

 MV Praha, váhy a posudky: Chodilová 

 

H. Spalová, omlouvá se z bonitace z klubové výstavy v Nepřevázce 

 

Pozor na změnu termínů výstav: NV Brno – místo toho NV Olomouc 1.9.  

Podzimní MV Praha – 2.12.2018 

 

Porada garantů rozhodčích pro plemeno (H. Spalová) 

 Kluby garantují člověka, kterého navrhují na rozhodčího 

 Není povinností klubu potvrzovat všechny žádosti 

 

Seznam chovných psů:  

 Diskuze k zachování seznamu včetně fotografií. Je potřeba spíše hledat tiskárnu, která 

zajistí kvalitnější tisk než rušit v seznamu fotky. M. Přibáňová – navrhuje oslovit klub 

chovatelů foxteriérů s dotazem na tiskárnu, neboť jejich zpravodaj je tiskově velmi 

kvalitní. H. Spalová poukazuje také na vysokou tiskovou kvalitu zpravodaje chovatelů 

MMO a VMO.   

 Ročenka – seznam šampionů – dodá M. Přibáňová, M. Illová zpracovává soudcovské 

tabulky. Soubory dodat Veronice Robertsové ke zpracování co nejdříve.   

 



Změny ve standardu: – Dle nového standardu se bude měřit OH u standardních rázů. 

Doporučujeme na bonitacích zachovat vážení.  

 

Změny chovatelského řádu ČMKU 

Krytí feny do dne kdy dosáhne devátého roku věku (včetně výjimek) – M. Chodilová 

připomene na spádových schůzích.  

 

Vyúčtování nákladů  

  Zasílat pravidelně (alespoň čtvrtletně), ale hlavně dodržovat konec roku, kvůli 

uzávěrce účetnictví.  

 

Pes přítel člověka – už příliš neberou materiály o našich klubových výstavách – změna 

koncepce. Návrh, zasílat materiály do Světa myslivosti, pokud bude zájem.  

 

Kniha Ing. Vochozky o výcviku jezevčíka – už není rukopis, jediná možnost jak jí znovu 

vydat je nechat jí přepsat a doplnit nové fotografie. Klub by mohl zavést jednání 

s vydavatelstvím Dona o podmínkách přepisu a nového vydání.  

 

Zpravodaj – M. Přibáňová žádá příště vložit hlášení vrhu.  

 

Výstavy na web  - zpracuje Markéta Chodilová z dodaných materiálů 

 

A.Mottlová – žádost aby se seznam chovných psů generoval z databáze. Problém že 

v databázi jsou občas neúplně údaje, duplicity a podobně.  

Poprosit o zformátovanou tabulku ve wordu na vkládání chovných psů.  

 

M. Chodilová – apeluje, abychom průběžně zaznamenávali doplňky k dříve uchovňovaným 

psům, aby potom v seznamu nic nechybělo.  

 

 
 

V Horních Počernicích, dne 3.3.2018 zapsala 

Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 


