Zápis ze schůze
Výboru KCHČF dne 15. 9. 2017
Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)
Tinka, Rataj, Havlát, Hermann, Suchánek, Matějáková, Brzkovská.

Hosté: Dostál J. DR, Hlaváč DR, Morbicer DR, Dostál P., Brziak, Uchytil,
Omluven: Kerda, Pavlíková, Horová, Dočkalová.

1. Zahájení – předseda Tinka.
Jednání výboru zahájil předseda Josef Tinka, přivítal přítomné a projevil žádost věcně a
konstruktivně diskutovat.
2. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj)
Informace o nově schváleném sboru rozhodčích na MFH. Nikdo se záporně
nevyjádřil.
3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Tinka)
Po diskuzi členů výboru přijato rozhodnutí, že je nutné vše pečlivě propočítat a pak
zvážit případné výhody a přínosy. Při zakomponování inzerce se automaticky zvyšuje
DPH. Odloženo na projednání příští výborové schůze. Rataj a Matějáková
prověří možnost registrace a její podmínky na MK.
V případě souhlasu MK nutno zasílat cca 20 výtisků na knihovny, přesunuto na
jednání výboru v září podle aktuální cenové situace při tisku a rozesílání zpravodajů.
Plněno průběžně:
Viz písemná příloha č. 2
Náklad na jeden zpravodaj činí cca 37,- Kč tj. při archivaci 20 výtisků v knihovnách
jde o navýšení nákladu o 800,- Kč
V případě registrace by byla úspora v nákladech cca 2,20 Kč/1ks na poštovném tj.
1.820,- Kč t. j. celková úspora asi 1000,- Kč. Při každém zpravodaji.
Výbor po diskuzi jednomyslně souhlasí se zařízením registrace na MK – zajistí Rataj
Zjistí finanční možnosti vydávání nové formy klubového zpravodaje.
- Finanční náklady za vydávání formátu A4 by byly výrazně dražší odhaduje při
našem rozsahu cca 250-280,- Kč, do příštího výboru v listopadu p. Matějáková
zjistí přesné navýšení ceny pro formát A4. Upozorňuje, že by bylo nutno nechat
zpracovat i grafiku, což opět náklady zvýší.
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Prodloužení ochranné známky.
Splněno, s ekonomkou i finančně vypořádáno.
Neradilová článek do zpravodaje u výzkumu lysivosti
Splněno.
Zpravodaj splněno.
Místopředseda SvČ pobočky měl poslat chybějící zápis ze spádové schůze SvČ
pobočky místopředsedovi klubu, předpokládá se, že se splnilo, ověří se na příštím
výboru u místopředsedy klubu.
4. Projednání databáze ČF a elektronické chovné karty (pí. Dočkalová, pí. Matějáková)
-

Morbicer, Hermann, Matějáková, Tinka, případně podle možností i Suchánek
osloví Ing. Župku
Tinka domluví termín a zkoordinuje ostatní účastníky.

5. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (pí. Brzkovská)
Viz písemná zpráva příloha č. 2
-

K 15. 9. 2017 celkem 819 aktivních členů
Zaplaceno do r. 2016 62 neaktivní členové
Vyřazení členové
817 členství skončilo v r. 2015 a dříve

Stav matriky podle poboček k 15. 9. 2017
STČ 171, JM 163, VČ 146, JČ 118, SM 101, SvČ 64, ZČ 48.
Ve výboru diskutován úbytek členské základny – všeobecný jev pokles i u ostatních klubů.
Po diskuzi vyplynul následující závěr:
- Matrikářka zpracuje analýzu úbytku.
- Nutno pracovat se členy v pobočkách
- Doporučit chovatelům při předávání štěňat novým majitelů předávat i přihlášku za
člena KCHČF.
5A. Stav finančních prostředků – Tinka
Předseda klubu informoval výbor o stavu finančních prostředků na hlavním účtu
k 15. 9. 2017.
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6. Projednání klubových soutěží a memoriálů pro rok 2018 + výhled na další období
(p. Suchánek)
Viz písemná příloha č. 4
CACIT – MDrK 14.9. – 16.9. 2018 – OMS Znojmo
- Světový pohár ČF 29. 9 – 30. 9. 2018 – OMS Benešov
CACT – KPZ 29.4. 2018 – OMS Opava
- Pohár Severočeské pobočky PZ + VP 23.-24. 6. – OMS Děčín
- KZV – 12.5. 2018 – OMS Mělník
- MJD – 22.-23. 9. 2018 – OMS Ml. Boleslav
Informoval o získání HVO
- Švadlenka – bronzový HVO
- Neradilová – stříbrný HVO
Přednesl návrh na střídání MFH a MDrK podle jednotlivých poboček následujícím způsobem:

rok 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
atd.

středočeská
jihomoravská
jihočeská
západočeská
severočeská
východočeská
severomoravská
středočeská
jihomoravská

MFH - OMS Benešov
MDrK - OMS Znojmo
MFH
MDrK
MFH
MDrK
MFH
MDrK
MFH

Výbor jednomyslně souhlasí s pravidelnou cirkulací vrcholných memoriálů a ukládá
předsedům poboček zabezpečit v konkrétním roce pořádání akce podle rozpisu.
Navrhuje udržet v následujících letech úroveň a náročnost těchto nejvyšších
klubových memoriálů a zlepšit jejich propagaci a vytvořit takové podmínky soutěže, aby její
atraktivnost přilákala větší počet zájemců o start. Např. využít dotace na zajištění memoriálu
tak, aby byla šance udělit titul CACIT.
Dále navrhuje, aby pořadatelství MJD, jako VZ s udělováním titulu CACT, zůstalo v
kompetenci středočeské pobočky. V případě, že pořadatelství MFH nebo MDrK připadne na
středočeskou pobočku, přerušit na příslušný rok MJD.
Neschváleno. Po diskuzi dohodnuto, že by se MJD nepřerušoval, v případě nutnosti by
se přemístil na Moravu nebo do jiné české pobočky.

7. Projednání výstav na další období 2018 (informace Havlát)
Výstavy pro r. 2018
KV s KV – 16. června 2018 Náměšť na Hané s OMS Olomouc
KV bez KV - pátek 28. 9. 2018 – Konopiště při Světovém poháru - samostatná
Spec. KCHČF – 26. května 2018 Bříšťany - samostatná
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U každé této výstavy bude výběr do chovu.
Delegace rozhodčích na příštích výborech. Propozice jsou připraveny z roku 2017 – nutno
vhodně upravit.

8. Projednání a schválení žádostí o dotace KCHČF na MZe (p. Rataj – 3x)
1. Podání dotace na výkon 282.000 projekt – žádost o 45 % - tj. 126.900,- Kč
2. Podání dotace na spolupráci 100.000 projekt – žádost o 50 % - tj. 50.000,- Kč (bude to
žádost o to, co se nevyčerpá a vrátí z letošní dotace)
3. Podání dotace na Světový pohár 160.000 projekt – žádost o 50 % - tj. 80.000,- Kč
Výbor souhlasí a pověřuje Mgr. Rataje podáním příslušných žádostí v termínech stanovených
MZe.

9. Zajištění MFH (p. Rataj), informace o MJD (p. Suchánek),
Mgr. Rataj informoval o zajištění MFH – v jednom okamžiku přihlášeno 19 psů nakonec
poběží pouze15.
Les v oblasti Líšenské hory, Voda + Malé pole v oblasti Nesvačily, Velké pole v honitbě
Drahkov.
K vypouštění připravena dospělá zvěř.
Aleš Suchánek informoval o výběru psů na MJD – přihlášeno 27 účastníků – proveden výběr.
Akce je řádně zabezpečena.
Josef Hlaváč bude jako vrchní rozhodčí.
10. Projednání podmínek reklamy na stránkách klubu
Po diskuzi rozhodnuto, že reklama na web bude nejméně 5.000,- Kč na rok.
- Rataj pošle darovací smlouvu a smlouvu o reklamě členům výboru.
11. Projednání zahraniční cesty do USA – výběr účastníků,
O zahraniční cestu do USA v roce 2018 projevili zájem:
- Dostál,
- Havlát
- Horák
- Brzkovská
- Matějáková (zatím na 50 %)
- Dočkalová (+1)
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Výbor souhlasí, avšak KCHČF nebude na cestu účastníkům zájezdu přispívat a cesta
proběhne v jejich režii. Zahraniční cesta nebude součástí projektu.
12. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář a zprávy hostů,
Na schůzi výboru předána Kronika MDrK – převzal Rataj, po doplnění přiveze nebo doručí
na MDrK do Znojma.
Suchánek
- Nic vše uvedl ve svém vystoupení
Matějáková
- Starý web (z roku 2008) již nefunguje – nebude možné jej rozchodit.
- Nový (stávající) web občas výpadky, nutno předělat na novou strukturu –
průběžně předěláván.
Herman
- Nic
Rataj
- Nutno stanovit poplatky na Světový pohár a na výstavy
- Po diskuzi rozhodnuto:
o Světový pohár – 1.000,- Kč člen KCHČF, 1.500,- Kč nečlen KCHČF,
který je členem ČMMJ, 3.000,- Kč nečlen ČMMJ, zahraniční člen 150
EURO.
o Výstavy KV bez KV Konopiště i Speciální výstava 500,- Kč pes na 1.
uzávěrku – jako Chotoviny.
o Výbor souhlasí s možností využití přebytku z výstavy Konopiště na
náklady Světového poháru – vše nutno správně vyúčtovat. Odpovídá Rataj
a ekonom Stč. pobočky.
o Po výstavě dne 28. 9. 2018 se uskuteční panelová diskuze, organizaci
zajistí mezinárodní sekretář Ing. Pavel Dostál.
Havlát
- K 15.9. celkem 41 vrhů, Stč. pobočka 10 vrhů
- Odhad do konce roku asi 50 až 55 vrhů
- Upozorňuje na schválené omezení na maximálně 3 krytí chovného psa ročně.
- V současné době evidováno v chovu 89 chovných psů, průběžně aktualizováno na
webu ve spolupráci s ing. Matějákovou.
Brziak
- 1. Ročník „Poháru severočeské pobočky“ se povedl, dobré ohlasy 2. Ročník bude
u Kalivody.
Hlaváč
- Nic
Uchytil
- JČ Derby v roce 2018 Jindřichův Hradec – dělá na místě předchozího Šumavského
poháru. – nutno doplnit do plánu – plán odeslán na ČMKJ.
13. Informace z Dozorčí rady (p. J, Dostál)
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- Byl na kontrole na výstavě v Chotovinách, vše bez problémů, hodnotí jako velmi
zdařilou akci
- Pohár starosty Černice – 18 psů z toho 5 ČF dobrá akce.
- provedl kontrolu u Evy Pavlíkové vše v pořádku
- Revizní komise nedostala k projednání žádný nový podnět.
14. Diskuse a různé
Hermann
- Přednesl dotaz, zda může být na OLV připuštěn jedinec s PZ ze Slovenska a zda
mu tyto zkoušky budou platit.
Výbor je toho názoru, že PZ ze Slovenska jsou rovnocenné s našimi PZ a lze je
akceptovat a po OLV je pro potřeby chovu uznat.
Hlaváč
- V půli října 2018 budou VZ v místech, kde se poběží příští rok MDrK.
Dostál
- Pomáhá s prodejem psů do zahraničí, v zahraničí se dožadují kontroly na dysplazii
kyčelního kloubu
- Nutno dořešit jednoho veterinářem
o Prověří se možnosti
o Možno uzavřít smlouvu s MUDr. Snášelem z Brna
o Rataj upozorňuje na možnost pouze jednoho snímkování jednoho jedince
o Do příštího výboru dojednat podmínky
- V říjnu přijede Laurie Connel – domluvit jednání s MVDr. Širokým na ČMKU
Tinka
- Podpora VZ v Plzni částkou 700,- Kč
Výbor souhlasí
- Informoval o ocenění pana Šustra na výstavě v Náměšti na Hané – možno řešit
v rámci klubu a s výborem klubu vždy předem projednat (i v rámci pobočky).
15. Závěr
Příští zasedání výboru dne 26. listopadu 2017 v 10.00 h v Perknově – restaurace u Palánů –
bude zaslána pozvánka s programem.
Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj
Ověřili:
Josef Tinka
Předseda KCHČF

Ing. Jaroslav Havlát
hlavní poradce chovu KCHČF
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