
Z á p i s
ze schůze Výboru KCHČF

dne 22. května 2016

Přítomní: podle prezenční listiny příloha č. 1

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

Hosté:

Dostál J., Morbicer, Hlaváč, Dostál P., Dočkalová, Horová ZČ, Lachout JČ,

Omluven: Uchytil (zastupuje Lachout), Brziak

Neomluven: Nikdo

Ve 13.00 h se dostavila na jednání výboru p. prof. Laurie Connel a Pavel Horák

1. Zahájení – předseda Tinka. 

Předseda klubu přivítal všechny přítomné tradičním moravským pozdravem a popřál, aby 

jednání výboru probíhala ve stejně korektní atmosféře, jako tomu bylo při jednáních 

v minulém období. 

Na návrh jednatele program doplněn o vystoupení Laurie Connel a informaci o jednom 

problematickém vývozu ČF do USA. 

Jiné změny programu nebyly navrhovány a schůze se řídila navrženým programem 

doplněným o vystoupení L. Connel.

2. Kontrola zápisu z jednání výboru dne 31. 1. 2016 (Tinka, Rataj).

Úkoly zaměřené na zdárný průběh spádových schůzí a konference bezezbytku splněny.

Příprava dopisu pro holandský klub – nadbytečné vyžadování DKK

Nesplněno

- Neprodleně dopis připraví Mgr. Rataj ve spolupráci s Ing. Dostálem, zaslat na vědomí 

korespondenčně členům výboru.

Zápis do veřejného rejstříku + založení stanov – splněno usnesením ze dne ….., předpoklad 

zapsání do konce května – kontrolou veřejného rejstříku zapsání zjištěno dne …, zapsáno

podle podaného návrhu.
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3. Předání doposud nepředaných funkcí.

- Javůrek na Kerdu – předány zápisy a usnesení nepředáno razítko, zajistí se předání při 

výměně

- Tinka na Suchánka – vše předáno, objasněno fungování programu

- Morbicer na Tinku – vše předáno

- Ing. Horová má prohlížení na program Matrika

- Brziak – nutno zařídit náhled do matriky – u pana Župky zprostředkuje a zajistí 

Tinka

4. Přehled a zajištění úkolů a činností – informace o jednáních (Rataj).

- Razítka – vybrána – výměnu zajistí Ing. Pavlíková a rozešle

- Setkání klubů – Tinka nemůže – účast Ing. Matějáková členka výboru – změnu účastníka 

na ČMKU provede Rataj

- Po změně zápisu ve veřejném rejstříku oznámit změnu názvu, sídla a orgánů na

- Obvodní soud Praha 1

- Mze k dotacím

- Jihomoravský kraj k dotacím

       Zajistí Rataj

5. Informace o spádových schůzích poboček (Kerda).

Na všech pobočkách byly projednány zprávy členů výboru KCHČF(v diskuzi kladně 

hodnoceno a kvitováno, že došlo ke stabilizaci v KCHČF), zvoleni členové výboru poboček a 

oblastní důvěrníci a navrženi kandidáti do výboru KCHČF, zvoleni kandidáti na konferenci 

klubu. 

Bylo provedeno seznámení členů s vývojem členské základny i vývoj početních stavů 

chovných jedinců Českých fousků.

Byly projednány a prodiskutovány nové klubové normativy a po diskusi ve všech pobočkách 

schváleny tak jak byly navrženy.

Kladně byla hodnocena spolupráce s USA na úseku výzkumu DNA ve vztahu k lysivosti, ve 

všech pobočkách doporučeno pokračovat.

Ve dvou pobočkách (JČ,ZČ) diskutováno o zmírnění chovných podmínek, krácení prutů u 

ČF. JČ pobočka navrhuje vrátit zpět uchovnění na kteroukoliv výstavu + výběr do chovu.

Středočeská pobočka navrhuje informovat zahraniční kluby, aby chovatelé nevyžadovali od 

majitelů chovných psů v ČR DKK.

V diskuzích podtržen význam OLV.

Navrhováno zvýšení propagace ČF zvýšenou frekvencí klubových zkoušek a publikováním 

těchto akcí v odborném i regionálním tisku, jakož i klubových výstav.
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Bylo i diskutováno téma ochrany členů na zkouškách z výkonu (především v hodnocení 

disciplín nos a rychlost), navrhováno aby klubové akce posuzovali klubem vyškolení rozhodčí 

z výkonu z řad členů KCHČF.

Velká část diskuzí věnována problematice bázlivosti a  lysivosti – navrhováno provést 

monitoring i těch jedinců, kteří se nezúčastní ani jarního svodu a zkoušek lov. upotřebitelnosti 

(VČ pobočka). Diskutovalo se i na téma včasného placení členských příspěvků a účasti 

chovných jedinců na kontrole osrstění při jarních spádových schůzích.

6. Organizační záležitosti (jmenování chov. rady a oblastních poradců)

Chovatelská rada rozhodnutí výboru

1. Výbor KCHČF v souladu s článkem 5 odst. 1 Organizačního řádu KCHČF odvolává 

k 31. 5. 2016 stávající chovatelskou radu ve složení Ing. Havlát, Hermann, Fekiač, 

Ing. Kalivoda, Štich, Ing. Sobolík a Vyloužil.

Pro 9, Zdržel se 0, Proti 0

2. Výbor KCHČF v souladu s článkem 5 odst. 1 Organizačního řádu KCHČF s ohledem 

na kvalifikační předpoklady jmenuje na svém prvním zasedání k 1. 6. 2016 

chovatelskou radu a pověřuje následující členy klubu funkcí oblastního poradce chovu

nebo zástupcem oblastního poradce chovu:

- Ing. Jaroslav Havlát – hlavní poradce chovu (zvolen konferencí) a v souladu s čl. 5 odst. 

12 poradce Stč. pobočky

- Pavel Hermann – zástupce hl. poradce (zvolen konferencí)a v souladu s čl. 5 odst. 12 

poradce Severomor. pob 

- Milan Fekiač – oblastní poradce Východočeská pobočka

- Ing. Eva Pavlíková – zástupce oblastního poradce Východočeská pobočka

- Ing. Jiří Kalivoda - oblastní poradce Severočeská pobočka

- Emil Vysloužil ml. - oblastní poradce Jihomoravská pobočka

- Jiří Štich - oblastní poradce Západočeská pobočka

- Ing. Jan Homola – zástupce oblastního poradce Západočeská pobočka

- Ing. Pavel Horák – poradce pro záležitosti ostatních mezinárodních klubů

- Jiří Štich – prozatímní oblastní poradce chovu pro Jihočeskou pobočku, s tím, že výbor 

Jihočeské pobočky může do 15. června 2016 navrhnout jiného kandidáta, který bude 

splňovat požadavky podle článku 5 odst. 9 a 10 Organizačního řádu KCHČF.

Pro 8, Zdržel se 0, Proti 1

3. Uděluje výjimku z článku 5 odst. 9 Organizačního řádu KCHČF Ing. Jiřímu 

Kalivodovi na funkční období chovatelské rady

4. Uděluje na dva roky výjimku z článku 5 odst. 9 pro Milana Fekiače, Ing. Homolu a 

Ing. Pavlíkovou s tím, že jmenovaní se stanou v období následujících dvou let čekateli 

na funkci rozhodčího z exteriéru pro plemeno český fousek.

5. Předání funkce oblastního poradce pro Jihočeskou pobočku se uskuteční do 1.6. 2016. 

Odmítne-li Jiří Štich vykonávat funkci oblastního poradce pro Jihočeskou pobočku, 

převezme funkci poradce Jihočeské pobočky hlavní poradce chovu Ing. Havlát.
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Pro 8, Zdržel se 0, Proti 1

7. Zajištění organizace výběru do chovu pro rok 2016.

Kačina 21. 5. 2016 – provedeno Ing. Havlát, Ing. Kalivoda, Mgr. Rataj

KV Náměšť 25. června 2016 – výběr do chovu zajistí Vysloužil, Fekiač a Tinka

Spec. výstava MVP Mladá Boleslav 14. 8. 2016 – posuzování Ing. Sobolík, výběr do chovu 

Ing. Havlát, Ing. Kalivoda – podle možností Mgr. Rataj nebo Ing. 

Horák,

Výběr na MVP České Budějovice – výběr Dědouch, Štich, Lachout případně Ing. Homola.

8. Informace o přípravě MDrK, rozhodčí (Hlaváč)

Pan Josef Hlaváč informoval o přípravách a zajištění 13. Memoriálu Dr. Khuna 

v Brankovicích.

Účet zřízený pod OMS Vyškov, 

Středisko v Brankovicích v obecním domě. Společný přejezd do lesa, pak dalších asi 10 km 

na pole a vodu – ty jsou společně bez dalšího přejezdu.

Slavnostní zahájení na stadionu, vše připraveno.

Pro zajištění zazvěření předpokládán nákup asi 60 ks drobné zvěře.

Zajištěny dostatečné finanční prostředky.

Návrh rozhodčích:

Vrchní rozhodčí: Ing. Morbicer

Velké pole: Tinka, Hermann, Suchánek

Malé pole: Kerda, Hašan (SLOV)

Voda: Pavlíková, Nehyba

Barvy: Rataj, Dostál, Nehyba, Žák, Oliva

Vlečky: Straňák, Novotný

Drobné disciplíny: Jánoš (SLOV), Liška

____________

Náhradníci: Sikora, Bíja Kovářová

Výbor schvaluje přednesený návrh rozhodčích a pověřuje výcvikáře Aleše Suchánka zasláním 

delegace na ČMKJ.

Do 15. 7. 2016 uzávěrka přihlášek, do 15.7. zpracovat velké propozice.
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8a. přeřazený bod ze zprávy funkcionářů – Zpravodaj 2/2016

Z důvodu předčasného odchodu Ing. Matějákové předřazena příprava zpravodaje z bodu 10.

Příspěvky – uzávěrka příspěvků do 30. 6. 2016

Úvod – Tinka

Adresáře – vše včetně důvěrníků

Zápis z konference – celý Rataj

Matrika – pouze 1 stránka 

Zpráva poradce chovu + svody 2015

OLV – zajistí dodání předsedové poboček 

Výsledky výstavy

Pozvání na MDrK a MJD

Poděkování Silva Neradilová

Zpravodaj vyjde do 31.8.

9. Plán zasedání Výboru KCHČF a Chovatelské rady KCHČF na r. 2016.

Výbor KCHČF – 26. 8. 2016 10.00 h Brankovice

                      - 27. 11. 2016 10.00 h Perknov

Chovatelská rada červen a prosinec na ČMMJ v Praze – zajistí si Ing. Havlát

10. Zprávy funkcionářů vyjádření hostů.

Ing. Havlát

- Přednesl žádost p. Strnada (JČ pobočka) výjimka pro psa staršího 9. let. Po diskuzi 

výbor zmocňuje chovatelskou radu, aby na svém zasedání rozhodla o tom, zda 

výjimku udělit či nikoliv a následně, aby o rozhodnutí chovatelské rady informoval 

hlavní poradce žadatele p. Strnada.

- Informoval o průběhu komunikace s Ing. Porubským ohledně smlouvy o chovatelském 

servisu. Ing. Porubský se vyjádřil, že se smlouvou nesouhlasí, má některé náměty na 

úpravu. Nikoho však dále nekontaktoval, poslán doporučený dopis s upozorněním, že 

nebude-li zaslána podepsaná smlouva, nebude poskytován chovatelský servis.   

Výbor souhlasí se zastavením poskytování chovatelského servisu. U psa Hankybelgee 

bude v seznamu chovných psů uvedeno „do doby uzavření smlouvy o chovatelském 

servisu pozastaveno poskytování chovatelského servisu klubem“.

Ing. Pavlíková

- Informace o finančních prostředcích klubu k 21. 5. 
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- Klub disponuje přiměřenou finanční rezervou a informovala o stavu peněžních 

prostředků.

- Po zápisu do veřejného rejstříku upravit přístup na účet klubu z Morbicera na Tinku 

(karta k účtu již předána).

- Ing. Pavlíková požádala o umožnění zkoušky na rozhodčího z exteriéru. 

- Ing. Pavel Dostál se připojil 

Výbor souhlasí se zařazením Ing. Pavlíkové a Ing. Pavla Dostála na zkoušky čekatelů pro 

rozhodčí. Tinka potvrdí dotazník oběma členům.

Ing. Dana Brzkovská – viz písemná příloha č. 2

- K dnešnímu dni 921 aktivních členů

- Od nové roku přijato 41 nových členů – nárůst  proti roku 2015

- 199 členů nezaplatilo členství na rok 2016

- Dozvěděla se dnes o úmrtí pana Vachuty – ch. s. ze Zvíkovské bašty

Výbor schvaluje nákup věnce na pohřeb – p. Lachout zpracuje do Zpravodaje 2/2016 

nekrolog.

Suchánek

- Informoval výbor o vydání 3 HVO (Houskův vůdcovský odznak)

- Převzal k úpravě dotazník na HVO zpracovaný panem Frimlem

- Informoval, že OMS Olomouc nechce pořádat v Senici pro rok 2017 MJD, neboť 

pořádá pohár hejtmana.

Hermann

- Informoval o úbytku chovných fen, v současné době eviduje 153 chovných fen!!!!

- Opět u 4 fen došlo k vyřazení pro lysivost.

Mgr. Rataj

- Informoval o přípravě MJD na OMS Praha západ – v honitbách MS Malá Lečice a 

Mníšek pod Brdy. Rozhodčí nutno postavit podle ekonomické situace MJD.

Výbor zmocňuje Mgr. Rataje provedením delegace rozhodčích ve spolupráci s OMS 

Praha západ, - zaslat na vědomí výboru –

- Informoval o dopisu Krematoria zvířat Praha – výbor bere tuto informaci na vědomí.

Host Lachout

- Považuje nejmenování Sobolíka oblastním poradcem pro JČ pobočku za poškození 

Sobolíka, ač s ním měl v minulosti rozpory určitě je to podle jeho názoru odborník. 
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Výbor Jihočeské pobočky navrhne ve stanovené lhůtě jiného kandidáta. Podle jeho 

názoru bylo vše připraveno.

- JČ Derby v Českém Krumlově – žádná přihláška.

- Na zasedání ČMKU by měl být předseda, místopředseda nebo jednatel určitě se budou 

projednávat důležité věci, kde by klub měl mít odpovídající zastoupení

- Na MDrK není zastoupen rozhodčí z Jihočeské pobočky a Západočeské pobočky. 

- Není výhled na propagaci ČF na následující období.

K tomu Tinka: Rozhodčí se střídají, před dvěma roky byli na Moravu delegováni 4 z JČ přijel 

jeden, nebylo to ekonomické. V letošním roce nominováni rozhodčí z Východočeské 

pobočky.

Dále k tomu Kerda: Právě rozšíření klubových zkoušek a články o nich budou dobrou 

propagací.

Host Horová

- Doporučuje nemluvit o lysivosti

- DKK je problém, který je potřeba řešit navrhuje odměnit každého, kdo si nechá udělat 

vyšetření na DKK.

- Dát na web informaci, že kříženec nemůže dostati titul. V Českých Budějovicích se to 

při poslední výstavě stalo a pes kříženec dostal titul. Majitel byl pak rozladěn.

K tomu Rataj: Jde o nesprávné pochopení, na výstavě nejsou udělovány tituly. Na 

mezinárodní výstavě je zadáváno pouze čekatelství. Pes do V. generace po přilití krve, (v 

žádném případě se nejedná o křížence) nemůže získat titul interšampióna, ale rozhodčí nemá 

k dispozici katalog, a proto neví, zda pes je či není potomkem po přilití krve, a proto 

čekatelství může normálně zadat. Teprve pokud takový majitel požádá v Belgii o vydání 

interšampióna odepíší mu, že podle reglementu FCI jej nemůže dostat, právě proto, že 

pochází z přilití krve. Tato informace je všeobecně známá, vyplývá z řádů ČMKU a FCI. 

Nedávno o tom publikovala Iveta Dočkalová.

Host Iveta Dočkalová

- Informovala, že na výstavě na Kačině nebyly zadávány kartičky CAC a další,

K tomu Rataj: ví o tom, nebyl informován, že nejsou kartičky, zjistil až na výstavě, v pondělí 

bude řešit, zašlou se majitelům. Jinak souhlasí s chaotickou organizací v kruzích, ČMKJ 

tvrdilo, že nelze rozdělit na psy a feny, při tom NKO tak dělen byl.

- Elektronické katry připraveny ke zkušebnímu provozu, má výhrady k výtvarnému 

návrhu, bude se řešit za pochodu. Prohlížecí přístup pro členy výboru a chovatelské 

rady. Oprávnění pro úpravy a vkládání dat pouze hlavní poradce a zástupce.

Mezinárodní sekretář Ing. Pavel Dostál (průběžně doplňováno poznámkami prof. Laurie 

Connell s překladem Ing. Horáka)
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- V souvislosti s prováděnými odběry sperma psů pro USA zjistil, že pro případné 

zamrazování je lepší odebrat a zamrazit sperma mladých psů, u starších psů kvalita 

spermatu po zamrazení a opětovném rozmrazení výrazně klesá. Do USA bylo 

odesláno zmrazené sperma 4 psů, Andy od Kozamberka, Alan z Břevnicka, Dar od 

Anabušského lesíka, Don z Dočkalova dvora. Z USA bude importováno zmrazené 

sperma psa Erik od Jezárek, v současnosti čekáme na povolení k dovozu od SVS.

- Do USA zasláno již 114 vzorků odběrů (i s příslušnými dotazníky) do konce roku se 

zrealizují ještě nejméně 2 odběry. Ze 114 odeslaných vzorků je asi 20 olysalých 

jedinců.

- Pro příští období je zájem odebrat vzorky tak, aby bylo 96 zdravých jedinců a 96 

olysalých jedinců.

K tomu uvedla Laurie Connel, že jde od dvě sady „skrýningů“. Mezi olysalé lze zařadit i žijící 

předky nebo žijící potomky, byť u nich nebylo olysání zjištěno. Dále výbor informovala o 

jednání amerického klubu s FCI. Klub BWGPCA nemá zájem o uznání AKC (American 

kennell club), neboť uznání plemene touto organizací by bylo možno chovat bez jakýchkoliv 

omezujících podmínek i nečlenům jejich klubu. AKC umožňuje chov jakýmkoliv jedincům, 

kteří mají průkaz původu. Vydání průkazu původu potomkům nepodmiňuje splněním 

jakýchkoliv chovatelských podmínek, které klub BWGPCA požaduje. Toto je tedy pro 

BWGPCA nežádoucí, o členství v AKC se jejich klub neuchází a chtěl by spolupracovat 

s FCI a chovat plemeno podle standardů v zemi původu.

Dále Ing. Dostál uvedl, 

- že je zájem ze strany USA přiletět na připravovaný Světový pohár českých fousků a 

bude třeba pokračovat v přípravách

- informoval výbor o vadě (srdeční šelest) vzniklé při transportu štěněte Falk 

z Klusalova chovu od pana Klusaly, který se projevil až po příletu do USA a majitel 

v USA požaduje náhradní štěně. Pan Klusala nabídl svého psa (stěně) bělouše.

K tomu uvedla Laurie Connel, že 

- v souvislosti se Světovým pohárem jde o to, že v USA neznají naši disciplínu 

„hluboká voda“ (myšleno ochota k práci na hluboké vodě) a navíc většina jejich 

disciplín je zkoušena při slídění za živou kachnou (k tomu Mgr. Rataj poznamenal, že 

slídění za živou kachnou bylo ze zkušebních řádů vypuštěno). Jinak potvrdila zájem 

vůdců z USA na soutěž přiletět.

- V souvislosti s nemocným štěnětem vítají nabídku pana Klusaly a pokusí se přesvědčit 

nového majitele, aby si vzal i bělouše byť požadoval hnědáka, neboť mají zájem o 

štěně po feně pana Klusaly. Klub přijal opatření, že nebude umožňovat majitelům 

výběr barevných rázů. Transport štěněte do USA ponese klub BWGPCA.

Po diskuzi k tématu nemocného štěněte vyplynul závěr zjistit možnosti zřízení dalšího 

pobočného účtu (zajistí Ing. Pavlíková) a možnosti dvou zprostředkovatelů (KCHČF a klub 

z USA) mezi dvěma soukromými subjekty a nutnost vytvoření tzv. „záručního fondu“ pro 

tyto případy.
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- Úkol zjistit možnosti a smluvní typy do příštího výboru.

11. Naběhlé záležitosti (příprava plánu výstava a zkoušek na r. 2017, atd.).

A – výstavy 

Výbor souhlasí s pořádáním

1. Speciální výstavy KCHČF v květnu na Červeném Hrádku s výběrem do chovu.

2. Klubová výstava bez titulu KV bude v červnu 2017 v Náměšti, 

3. Klubová výstava s KV bylo přislíbeno na základě již dřívější žádosti Jihočeské 

pobočce na srpen 2017 (26. srpna 2017). Pokud o pořádání samostatné výstavy s KV 

Jihočeská pobočka odmítne (do 15. června podají zprávu) bude klubová výstava s KV 

přidělena do Severočeské pobočky na Červený Hrádek a pro speciální výstavu se 

najde jiná lokalita, pravděpodobně MVP M. Bol. 2017. 

Nejpozději cca do 10. srpna 2016, kdy bude finální návrh klubových výstav zasílán na 

ČMKU.

B- zkoušky

Severočeská pobočka – písemný návrh na ZV a VP s CACT, termín a místo neupřesněno

Středočeská pobočka – návrh na ZV s CACT na OMS Mělník,

Východočeská pobočka návrh na ZV s CACT a PZ s CACT v jarním termínu na OMS 

Pardubice,

OMS Olomouc nechce MJD 2017 – ač původně přislíbeno MS Senice,

Vzhledem k tomu, že Stč. pobočka požádala o Klubové ZV, Východočeská pobočka 

rovněž o Klubové ZV a Klubové PZ, a dále Severočeská pobočka o ZV+VP, bylo rozhodnutí 

o zkouškách na rok 2017 odloženo na jednání příštího výboru dne 26. 8. 2016, neboť návrh na 

CACTové zkoušky je nutno odeslat do 15. 9. 2016. 

12. Závěr.

Příští schůze 26. srpna 2016 od 10.00 h OÚ Brankovice – pozvánka bude 

zaslána.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:

Ing. František Kerda                                                                Josef Tinka

Místopředseda KCHČF                                                         Předseda KCHČF
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