
ZÁ PIS ZE SCHU ZE VÝ BORU KLUBU 
CHOVÁTELU  ROMÁNOVSKÝ CH OVCI  

 

Místo a čas konání: 1. září 2017 

Motorest „Bouchalka“, Cerhovice 

Přítomni: Kvisová 

 Šlejtr 

 Zajíček 

Omluveni: Malášek 

 Dobeš 

 

Návrh programu výborové schůze: 

 informace o přijetí nového člena Klubu 

 řešení problematiky hodnotitele pro NŠ v Lysé n. Labem 

 postoj ke skandální situaci ve SCHOK 

 

Průběh schůze: 

1. Ing. Zajíček informoval o přihlášení nového člena Klubu chovatelů romanovských ovcí – Sagittaria, z.s. 

z Křelova 

2. V tomto týdnu nás Ing. Mareš informoval o tom, že nebude hodnotit Národní šampionát 

romanovských ovcí v Lysé nad Labem z důvody svatby jeho neteře. Dohodli jsme se dát příležitost 

nejlepším chovatelům i příznivcům romanovských ovcí s tím, že ti nejlepší se mohou účastnit na všech 

výstavách a nákupních trzích, kde se romanovky budou hodnotit, a budou se i podílet na hodnocení a 

lineárním popisu ve stádech. Vyzýváme chovatele i příznivce tohoto plemene, aby se přihlásili a pro NŠ 

v Lysé mohou být zařazeni do pozice pomocného rozhodčího pro některou kategorii. 

Jako hlavní hodnotitele pro NŠ v Lysé n. Labem navrhuje výbor následující osoby: 

- mladí berani – Jiří Vízner 

- starší berani – Petr Zajíček 

- jehnice – Josef Šlejtr 

- bahnice – Michaela Kvisová 

Vše je třeba odsouhlasit na členské schůzi. 

3.  Přítomní členové Výboru se informovali o situaci, kdy Revizní komise zrušila dvě rozhodnutí Rady 

plemenných knih, které měly vést ke zpřesnění výpočtu plemenných hodnot. Výbor je velmi 

znepokojen z toho, že Revizní komise si osnovuje právo posuzovat odborná plemenářská opatření, a 

pokud se jim nezdá, zrušit je. Toto je naprosto skandální a očekávám, že předseda Svazu a předseda 

Rady plemenných knih se razantně postaví na stranu rozumu a věc rychle vyřeší. Na členskou schůzi 

přislíbil dorazit ing. Mareš, takže doufám, že vám sdělí svůj postoj a kroky, které povedou k nápravě. 

Pokud se nic dít nebude, tak SCHOK neplní své základní poslání a bude vhodné požádat MZe o 

odebrání licence pro vedení plemenných knih a šlechtění romanovky řešit jinak. O všem budeme řádně 

informovat na členské schůzi. 

 

Zapsal: Ing. Petr Zajíček 

Ověřil: Josef Šlejtr, Michaela Kvisová 


