
Zápisnica 
 

Schôdza Výboru Klubu chovateľov chrtov zo dňa 16.7.2008 
 
 
 

Prítomní      :      pán. V. Vojtek, pani I.Vojteková, A.Letková, M.Pavlásková, P.Tomašovičová, Z.  
                                 Cibulková, Z. Slivoňová. 
 
 
Program      :     1./ Klubová výstava chrtov 15.8.2008 
                                2./ Klubová výstava pri Svetovej výstave v roku 2009 
                                3./ Ročenka k Európskej výstave chrtov v roku 2009 
                                4./ Platená inzercia na webových stránkach KCHCH 
                                5./ List pánovi MVDr.V. Piskayovi  
                              6./ List na SKJ 
                                7./MVDr.M. Pavlásková-žiadosti o krytie 
 
1./   Klubová výstava chrtov dňa 15.8.2008 
 

- P. Tomašovičová vyzdvihne ráno pred výstavou pána rozhodcu Gerharda Jippinga. 
 

- posudzovanie na Klubovej výstave sa začne o 11.00 hod. 
 

-  členovia výboru odsúhlasili pridružené súťaže na KV, ako je súťaž o najkrajšiu hlavu 
a najkrajší pohyb. 

 
- ďalej členovia výboru odsúhlasili drobné upomienkové predmety pre vystavovateľov. Ide 

o plastové dosky s gumičkami, na ktorých bude logo klubu. 
 

- ceny ku Klubovej výstave za CAJC, CAC budú medaile a kokardy. 
 

- jednotlivci i chovateľské stanice môžu i tento rok obdarovať víťazov súťaží , len 
prosíme záujemcov, ktorí by sa i takto radi prezentovali a víťaza chceli obdarovať, nech 
nahlásia svoje meno a cenu, ktorou chcú potešiť víťaza a jeho majiteľa u pani Z.Slivoňovej. 

 
- ochotu pomôcť pri príprave Klubovej výstavy prejavila pani Zuzana Mikušová, ktorá 

i pripravila kartičky pre najlepšiu hlavu a pohyb, za čo jej výbor ďakuje. 
 

- je potrebné pripraviť aparatúru na KV a zakúpiť mikrofón. 
 

- na Klubovej výstave budú 4 kruhy, ako aj vedúci kruhov a zapisovatelia 
Ján Bukoven, Simona Párnická, Veronika Štrbíková, Petra Mizeráková. 

 
- servis notebookov zabezpečí pán Martin Tupík. 

 
- zapisovatelia a vedúci kruhov-prekladatelia dostanú odmenu 500 Sk.   

 
2./   Klubová výstava pri Svetovej výstave v roku 2009 
 

- Klub chovateľov chrtov má možnosť usporiadať pri Svetovej výstave v roku 2009 Klubovú 
výstavu chrtov ,  no týmto bodom sa Klub ešte bude zaoberať. 

 
3./    Ročenka k Európskej výstave chrtov v roku 2009 
 

- začína sa spracovávať ročenka k EVCH, na webových stránkach KCHCH bude umiestnená 
reklama na inzerciu v ročenke. Pán Oleg Fintora je garantom. 

 
- 20.9.2008 odchádza Petra Tomašovičová do Francúzska prevziať zástavu FCI k EVCH. 

 
4./   Platená inzercia na webových stránkach KCHCH 



 
- členovia Výboru KCHCH odsúhlasili, že pre nečlenov klubu bude za inzerciu na webových  

stránkach KCHCH poplatok 500 Sk na neobmedzenú dobu 
 

5./      List pánovi MVDr. Piskayovi 
 

- výbor vzhľadom na nedorozumenie, ktoré sa udialo v Senci na výstave, upresňuje podmienky 
k rozšíreniu kvalifikácie pre posudzovanie exteriéru plemien v skupine X. 

 
6./        List na SKJ pani Mikšíkovej 
 

- Výbor Klubu zašle list na SKJ, kde upresní podmienky pri kontrole vrhu. Zmenili sa 
podmienky  kontroly vrhu v tom, že kontroly vrhu v Klube chovateľov chrtov vykonáva člen 
výboru poverený výborom a na pripúšťacom povolení musí byť pečiatka KCHCH a nie 
veterinárneho lekára 

 
7./         Žiadosti o krytie 
 
Barzoj : 
ü Alexandra Ilimon x Hakim Balšaja Achota (Tibor Havelka) 

 
ü Divina Majove Bohemia x Body z Murky (Ing. Švihorík) 

 
ü Arwen Halstatberg x Amuri-Pajkos Etalon alebo Paedra Camus (Kútny Miroslav) 

 
ü Expressive Hort Gajde x Krovensky Sarazin, alebo Krovensky Kniaz Svjatozar, alebo Serdecny 

od Vanka (Kutlach Zdeňek) 
 
Vipet :  
ü Galathea Ayort Back x Kevin Plum Brandy (Ing. Vyšný) 

 
ü Dlhosrstý vipet : 
       Golden Nugget´s Grace Kelly x Glaybrook George Clooney (Vaneková) 
       Vrh : 2:2 

 
Greyhound : 
ü Celesta Honor x Tee Gee Special (Ing. Mozdík Pavol) 

 
Írsky vlkodav : 
ü Pluirean von Schloss Neuschwanstein x J.R.Joy Legenda Belfast-Midas (Polčičová) 
        Nezabrezla 

 
ü Afrodita Irva x Chandler Surycan (Draguňová) 

               Nezabrezla 
 
ü Crazy Casey Roan Inish x Pitlochry´s Catwaezle (Tomašovičová) 
        Zabrezla, očakávaný pôrod 1.8.2008 

 
ü Pluirean Von Schloss Neuschweistein x Cezaro Mezi Kamarady (Polčičová) 

 
ü Barbara Stadlewood x Pitlochry´s Catwaezle (Tomašovičová) 
        Zapožičaná suka 

 
Vrhy roku 2008 : 
ü CHS Matusalem (Dragúňová Janka) 
        Matka : Colette Mezi  Kamarady 
        Otec : Ryanair Sagittarius 
        Vrh : 25.1.2008 
        1:1 

 
Taliansky chrtík :  



ü Kiss For Toy King of Ivar x Baridan Baspe Saaga Pli (Ing. Polgárová) 
ü Santana Skarak x Elendil Gil-Endor (Slivoňová Zuzana) 
ü Areta Quindici x Elendil Gil-Endor (Slivoňová Zuzana) 

 
 
 
Posledným bodom schôdze bolo vydanie Spravodaja č. 2, ktorý začína výbor 
pripravovať. Do spravodaja zabezpečí príspevky P.Tomašovičová, Z. Mikušová, Z. 
Cibulková a i. 
Každý príspevok je vítaný. 

 
 
 
           
  
 
                                                                                                                Zapísala : Z.Slivoňová 
 
                           

 


