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Zápis z podzimního setkání chovatelů Kooikerhondje 

 
Datum: 29.-30.9.2018 

Místo: hotel Kouty (www.hotelkouty.cz)  

Počet účastníků: 40, z toho členů KCHLS: 17 
Počet Kooikerů: 39 (z toho 25 fen, 14 psů) 
 
 
Program setkání 
SOBOTA 
Blok 1: 15:00-16:30 

• Aktuální stav plemene Kooikerhondje v ČR 
• Informace o vzniku podsekce v rámci KCHLS a o členství (pro nečleny KCHLS) 
• Fungování podsekce, cíle a hlavní priority 
• Volba vedení podsekce 

Blok 2: 16:45-18:15 

• Co se děje v mezinárodním chovu Kooikerhondje – hlavní iniciativy, info ohledně 
genetických nemocí plemene 

• Pravidla uchovnění, praktické rady jak na to 
• Výstavy - jak se připravit, co očekávat - teoretická část 

 
NEDĚLE 
9:30-12:30 Praktické workshopy 

• Vystavování psů – praktická část 
• Agility – možnost vyzkoušet si se svými pejsky překonávání překážek 
• Coursing – možnost vyzkoušet si se svými pejsky coursing (terénní dostihy) 

 

Průběh setkání 
V úvodní části sobotního programu se účastníci dozvěděli aktuálním stavu chovu 
Kooikerhondje v ČR, o vzniku podsekce v rámci KCHLS a o jejím fungování. Následně 
proběhla volba vedení podsekce. 
Druhá část sobotního programu byla zaměřená zejména na začínající chovatele, kde se 
dozvěděli o tom, co se děje v mezinárodním chovu Kooikerhondje, jaká jsou pravidla 
uchovnění a jak se připravit na výstavy. 
V neděli pak probíhala praktická část ve třech sekcích: praktické ukázky a nácvik 
vystavování psů, dále pak měli chovatelé možnost vyzkoušet si se svými psy agility a 
coursing. 
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Volby vedení podsekce Kooikerhondje při KCHLS 
Dne 29.9. v rámci prvního bloku od 15:00 proběhla také volba vedení nově vytvořené 
podsekce Kooikerhondje v rámci KCHLS. Zvolení zástupci byli voleni na 2 roky. Hlasování 
se zúčastnilo celkem 17 členů KCHLS.  
 
Vedoucí podsekce 
Nominace: Lucie Maršíková 
Hlasování: 16 hlasů pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti 
Výsledek: zvolena 
 
Poradkyně chovu 
Nominace: Markéta Grešíková 
Hlasování: 16 hlasů pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti 
Výsledek: zvolena 
 
Chovatelská komise 
Nominace: Markéta Grešíková, Lucie Maršíková, Renata Mandová, Gabriela Bekrová, 
Pavlína Seyfriedová 
Hlasování: 16 hlasů pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti 
Výsledek: zvoleni 
 
 
 
 
Zapsáno dne 30.9. 2018, Kouty 
 
 


