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Zápis ze setkání chovatelské komise Kooikerhondje 
 

Datum: 6.1.2019 

Účast: Lucie Maršíková, Pavlína Seyfriedová, Renata Mandová 
 
Program: 

• Diskuze ohledně dlouhodobých cílů podsekce Kooikerhondje 
• Kde jsme / co už máme k dispozici 
• Priority a úkoly na 2019 

 
Dlouhodobé cíle / priority sekce Kooikerhondje: 

1. Nastavení pravidel chovu Kooikerhondje v ČR 
2. Vzdělávání (nových) chovatelů a majitelů Kooikerhondje 
3. Propagace českého chovu v zahraničí 

 
Kde jsme / co už máme k dispozici 

• Pravidla chovu Kooikerhondje (3-2018) 
• Webové stránky kooikerhodnje.info, skupina na Facebooku 
• Podsekce v rámci KCHLS & chovatelská komise 
• Pravidelná setkání chovatelů a majitelů: 1-2x ročně 

 
Úkoly / priority na 2019 
 
1. Nastavení pravidel chovu Kooikerhondje v ČR 

• Aktualizace pravidel chovu Kooikerhondje - doplnění info k chovatelské komisi 
• Překlad americké verze podrobného standardu plemene Kooikerhondje (dotaz na 

U.S. klub) 
• Etický / chovatelský kodex po chovatele: jaké štěně může jít do chovu, jak vybírat 

majitele, ... 
• Informovanost o dění podsekce směrem ke KCHLS 

2. Vzdělávání / informovanost (nových) chovatelů 
• Vytvoření nového webu kooikerhondje.info, včetně nové podoby newsletteru, vizuální 

podoby a loga 
• Balíčky informací pro chovatele (web, PDF): 

o Informace pro nové majitele Kooikerhondje 
o Informace pro uchovnění psa / feny 
o Informace pro krytí (vč. vzoru smlouvy na krytí a smlouvy na prodej štěňat) 
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• Organizace podzimního setkání chovatelů a majitelů (27.-29.9.) 
• Kalendář Kooikerhondje - příprava kalendáře na rok 2020 

3. Propagace českého chovu v zahraničí 
• Vybrat důležité země (Holandsko, Německo, Dánsko, ??) a posílat jejich klubům 1-2 

ročně info o českém chovu plus kalendář 
• Vytvoření (jednoduchých) webových stránek v angličtině 
• Zorganizovat sbírku mezi českými majiteli na podporu výzkumu Polymyositis 

 
Náměty do budoucna 

• Plemená kniha Kooikerhondje online 
• Klubová výstava Kooikerhondje v rámci podzimního setkání 

 
Zapsala Lucie Maršíková, 6.1.2019, Praha 
 


