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Zápis ze schůze Výboru KCHČF ze dne 14. září 2018 
konané u příležitosti MDrK v Hrušovanech

nad Jevišovkou

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)

Tinka, Rataj, Hermann, Kerda, Suchánek, Pavlíková, Brzkovská,

Hosté: Morbicer, Hlaváč DR, Uchytil,  Horová,

Omluven: Brziak, Matějáková, Havlát, Dostál P., Dostál J, Dočkalová,

1. Zahájení (p. Tinka)

Přítomné přivítal na výborové schůzi předseda klubu Josef Tinka.

2. Informace o korespondenčních hlasováních (p. Rataj)

Hlasování pouze o pořízení banerů – ztráta původních po výstavě v Chotovinách v roce 2017.

Nákup korespondenčně odsouhlasen a zrealizován.

Další hlasování pouze přijetí nových členů vede Brzkovská

3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (p. Tinka, p. Rataj)

Všechny úkoly z minulých období byly splněny.

4. Zpráva o zpracovávání databáze ČF a elektronické chovné karty (pí. Dočkalová)

Dočkalová informovala telefonicky jednatele, že je v kontaktu s Ing. Župkou, příští týden by 

měla dostat k dispozici náhled. Zatím není materiál přístupný na žádném webu a není 

možná kontrola postupu rozpracovanosti. Koncem září by měl být materiál přístupný ke 

kontrole.

Rataj bude kontaktovat Ing. Župku s dotazem v jakém stádiu se nachází zpracování databáze.
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5. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (pí. Brzkovská, pí. 

Pavlíková)

Matrikářka klubu Ing. Brzkovská informovala o nově přijatých členech za r. 2018 55 členů, 

nárůst oproti roku 2017.

Ke 14.9. 2018 celkem 808 členů s řádným členstvím (neaktivní – zaplaceno pouze do r. 2017 

68 členů, vyřazených zaplaceno nejpozději na rok 2016 889 vyřazených členů)

Počet aktivních členů podle poboček

Stč 170 členů, JM 159 členů, VČ 143 členů, JČ 110 členů, SM 102 členů, SvČ 69 členů, ZČ 

46 členů, zahraničí 9 členů.

Při přijímání členů z dlouhodobě vyřazených se bude postupovat jako při schvalování nových 

členů – po projednání výborem.

Po dopisu Ing. Pavlíkové hodně lidí zaplatilo členské příspěvky na rok 2018 – každoročně se 

opakujíc stav.

6. Projednání klubových soutěží a memoriálů pro rok 2019 + výhled na další období 

(p. Suchánek)

Akce pro rok 2019 předloženy a schváleny – příloha č. 3

Schválen výhled memoriálů na další období.

Pro informaci

Nominační soutěž – 10. – 12. května

MRK – 31. 8. – 1. 9. 2019

MKP – 5. 6. 10. 2019

7. Projednání výstav na další období 2019 (informace Havlát)

Na ČMKU nahlášena pouze KV bez KV v Náměšti n. M. Zbývající výstavy se musí dořešit a 

okamžitě nahlásit na ČMKU!

KV s KV (Čechy) – Nedomice okr. Mělník – 28. září 2019
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SV 1. června 2019 – Červený Hrádek, okr. Chomutov

8. Projednání žádostí o dotace KCHČF na MZe (p. Rataj)

Výbor schvaluje podání žádosti o dotaci na výkon ve výši 118.000,- Kč s rozdělením jako pro 

rok 2018. 

Pověřuje jednatele zpracováním a podáním žádosti na MZe

9. Zajištění MDrK (p. Suchánek), informace o MJD (p. Havlát),

MDrK zajištěn startuje 19 psů – náhradník povolán nedostaví se málo času

MJD – 16 psů z toho 6 nebo 7 ČF – vše je připraveno, počty psů se různě mění.

10. Zpráva o přípravě výstavy a SP na Konopišti (Rataj, Dostál)

Mgr. Rataj informoval o doprovodných akcích v rámci Klubové výstavy a Světového poháru 

podle písemné zprávy Ing. Pavla Dostála (příloha č. 4), který se nemohl zasedání výboru 

KCHČF účastnit. Po organizační stránce je pro zahraniční hosty vše zajištěno, včetně 

možnosti nácviků.

Mgr. Rataj informoval o Klubové výstavě – 84 přihlášených ČF, dva kruhy u areálu Nové 

myslivny na Konopišti. Účast na výstavě potvrdil pozvaný předseda ČMKU MVDr. Lubomír 

Široký.

Dále informoval o přípravách na SP – 32 přihlášených účastníků v soboru 15.9. konečný 

termín pro zaslání přihlášky Ing. Novotnému.

Dále informoval, že účastníci budou rozděleni do šesti skupin a každá dvojice rozhodčích si 

posoudí svoji skupinu jeden den na poli a druhý den na vodě. Předpokládaná odměna pro 

rozhodčí je 500,- Kč + cesťák.

Na to po diskuzi směřující k možnému neobjektivnímu posuzování Výbor KCHČF rozhodl, 

že se bude postupovat jako při všestranných zkouškách a každý pes projde připraveným 

pracovištěm, kde budou posuzovat vždy oba dny stejní rozhodčí.

Po diskuzi výbor KCHČF rozhodl:
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- Dodelegovat dva slovenské rozhodčí, kteří nají zkušenosti s posuzováním disciplíny 

„slídění za živou kachnou“ a tuto disciplínu budou posuzovat výhradně oni.

- Rozhodčím proplatit odměnu 1.000,- Kč a zaplatit občerstvení a večerní raut.

- Delegovat potřebný počet rozhodčích.

- Cestovné hradit ve výši 4,- Kč za jeden kilometr.

Po upozornění Mgr. Rataje na omezené možnosti rozpočtu výstavy a světového poháru 

rozhodl výbor, že případný schodek bude uhrazen z pokladny klubu.

11. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář a zprávy hostů,

Hermann – přednesl písemnou zprávu poradce chovu Ing. Havláta (příloha č. 5), kde sděluje 

počty vrhů a upozorňuje na velké procento nezabřezlých fen,

- Následně zástupce hlavního poradce chovu konstatoval, že chovatelé neumějí 

inzerovat své vrhy.

Suchánek – informoval o vydaných HVO (p. Klusala, sl. Silvie Neradilová – přivezl na 

MDrK

- Upozornil na stanovisko ČMKJ a ČMKU, že pro zadávání čekatelství CACIT je 

rozhodující kontakt se živou kachnou. Navrhuje brát tuto skutečnost při pořádání 

CACITových soutěží v úvahu a situovat vodu tak, aby bylo možno přijít do kontaktu 

se živou kachnou, případně kachny předem vypustit obdobně jako se vypouští pernatá 

zvěř v poli.

Ing. Pavlíková

- Informovala o finančních prostředcích klubu, hlavní účet 629.000,- Kč, vedlejší účet 

na výstavu a světový pohár 84.000,-Kč – bude předáno organizátorům.

- Informovala o obeslání 218 upomínek členům, kteří nezaplatili včas členské příspěvky 

na rok 2018 – z 218 obeslaných 129 zaplatilo členský příspěvek.

- Informovala, že v souvislosti s poklesem členské základny již roční příjem 

z členských příspěvků nepokryje chod klubu.

- Informovala o požadavku Severočeské pobočky (SvČ) proplatit částku 1.717,- Kč 

jubilantům – výbor souhlasí s proplacením, nutno však požadovat při tvorbě rozpočtu.

Rataj

- V souvislosti se ztracenými banery konstatoval, že není možné, aby se jen tak ztratily 

– je nutné ještě jednou kontaktovat pana Lachouta, neboť na výstavě v Chotzovinách 

byly naposledy – zajistí Uchytil.

- Navrhl pořádání pouze tří výborových schůzí – po diskuzi necháno na 

rozhodnutí na příští výborové schůzi.

12. Další úkoly a naběhlé záležitosti
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OLV Západočeská pobočka – pro nevhodný termín 14.9. 2018 (konání MDrK) OLV zrušeno, 

o nový termín v říjnu požádá pobočka písemně výbor. Termín bude zvolen tak, aby 

nekolidoval s jinou klubovou akcí – výbor rozhodne korespondenčně.

13. Informace z Dozorčí rady (p. J, Dostál)

Zprávu za DR přednesl Ing. Tomáš Morbicer.

Dále požadoval informace o korespondenčním hlasování zasílat také DR a následně posílat 

také rozhodnutí výboru o korespondenčním hlasování.

14. Diskuse a různé

Diskutováno při projednávání jednotlivých projednávaných bodů.

15. Závěr  

Příští jednání Výboru KCHČF dne 25. listopadu 2018 od 10.00 h v Perknově (restaurace 
U Palánů), program bude upřesněn na samostatně zasílané pozvánce.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:

Josef Tinka                                                                                         Ing. František Kerda
Předseda KCHČF                                                                              místopředseda KCHČF




