
Zápis z jednání pracovní komise k vypracování Metodiky hodnocení 

romanovských ovcí, konané dne 27.3.2019 na Částkově 

Přítomni: Kvisová, Dobeš, Zych, Turek, Šlejtr, Vízner 

Ing. Šlejtr předložil vypracovaný návrh Metodiky, pracovní komise tento návrh pečlivě 

prokonzultovala bod po bodu a s nepatrnými modifikacemi doporučila k předání VRPKO.  

 

Pracovní komise zdůrazňuje, že hodnocení romanovských jehnic a prvniček je nyní dobrovolná 

záležitost, nicméně doporučuje všem chovatelům romanovských ovcí, aby na pracovnících KU toto 

hodnocení požadovali již u letošního ročníku jehňat a prvniček.  

Zároveň není vyloučeno provádět hodnocení i u všech beránků, zejména v chovech s produkcí 

plemenných beranů.  

 

Zápis z jednání výboru Klubu chovatelů romanovských ovcí 
 

1) Výbor bere na vědomí a schvaluje Metodiku hodnocení romanovských ovcí, kterou schválila 

pracovní skupina a v této schválené podobě ukládá předsedkyni tuto Metodiku  předložit VRPKO 

Pro: 4     Zdržel se:   0     Proti:    0 

2) Výbor vyzývá chovatele, kteří mají zájem se zúčastnit Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně 

2019 (květen), aby obratem kontaktovali pana Libora Dobeše.  

Výbor by byl rád, aby se opět jednalo o ucelenou expozici romanovek, což lze zajistit pouze 

koordinovaným přístupem. Děkujeme 

 

3) Bučice 2019 – výstava se koná v neděli,  26.5.2019 od 11 hodin 

Příjezd (i se zvířaty) je možné již v sobotu v podvečer, na místě možnost přespání ve vlastním 

spacáku. Večer přátelské posezení.  

Patronem výstavy v Bučici je člen výboru, Radek Zych 

Přihlášky prosím zasílejte panu Zychovi a panu Dobešovi (ideálně na mailové adresy obou pánů 

současně).  

Cedule na kotce zajistí R.Zych, poháry M.Kvisová, o výrobu katalogu požádá L. Dobeš jako každoročně 

P. Maláška. 

4) členská schůze Bučice 26.5.2019 od 9 hodin 

Předběžný návrh programu:  

- info z RPKO, VRPKO, pracovní skupiny k vypracování Metodiky hodnocení R ovcí (Kvisová, Šlejtr) 

- dovolba jednoho člena výboru (zde výbor vyzývá všechny členy klubu, kdo má zájem pracovat a 

pomoci klubu, prosím kontaktujte kteréhokoliv člena výboru.  

- činnost výboru mezi členskými schůzemi (Dobeš)- info o exportech v minulých letech, včetně 

obrazové dokumentace (Kvisová) 

 

5) Výbor hledá někoho, kdo umí pracovat s počítačem a je ochoten pomáhat klubu, bereme i rodinné 

příslušníky 😊 

Zapsala: Kvisová 

Ověřil: Dobeš 


