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Zápis ze schůze výboru KCHČF

konané dne 25. května 2014 v Perknově, určeno pro web

Přítomní: Morbicer, Javůrek, Rataj, Herman, Pavlíková, Matěják, Tinka, Brzkovská, 

Hosté: Hlaváč, Dočkalová, Kročák, Zdařil, Drahota,

Omluveni: Havlát, hosté: Dostál J., Dostál P., Matějáková, Vent.

(viz prezenční listina – příloha č. 1)

1. Zahájení (Morbicer)

Předseda výboru KCHČF zahájil jednání a přivítal všechny přítomné členy výboru a 

pozvané hosty dle prezenční listiny a navrhl řídit se zaslaným programem. Mgr. Rataj

vystoupil s doplnění programu o projednání rezignace Mgr. Miroslava Drahoty na funkci 

předsedy kárné komise KCHČF – bod zařazen jako bod jednání č. 8 a ostatní body se 

projednají následně podle programu.

Schváleno všemi přítomnými členy výboru KCHČF.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

Úkol pro všechny předsedy poboček:

Nutno na spádových schůzích projednat zájem o pořádání memoriálů na r. 2016 

a 2017 – projedná se na příštím výboru po spádových schůzích – na základě nabídek ze 

spádových schůzí.

SPLNĚNO 

Pro následující roky zajištěno pořadatelství vrcholných memoriálů

r. 2015 – MFH -OMS České Budějovice a JČ pobočka

r. 2016 – KDrK - OMS Vyškov a JM pobočka

r. 2017 – MFH - OMS Mladá Boleslav a Stč. pobočka – garant Ing. Jaroslav Havlát

Výbor KCHČF jednomyslně schválil pořádání memoriálů v uvedených letech v uvedených 

pobočkách. 

Nutno zveřejnit ve zpravodaji KCHČF.

Návrh na zvýšení členského příspěvku schválen.

Nutno na spádových schůzích zabezpečit výběr pouze na r. 2014.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – DOŠLO K NĚKOLIKA MÁLOP VÝBĚRŮM I NA DALŠÍ 

OBDOBÍ – více ve zprávě Ing. Pavlíkové a Ing. Brzkovské

Úkol pro CHR:

Do příštího výboru stanovit a projednat komise pro výběr do chovu na rok 2014.

SPLNĚNO – BUDE SAMOSTATNÁ ZPRÁVA

Materiály pro spádové schůze rozešle předsedům místopředseda Javůrek. K tomu je třeba 

zaslat i změnu Zápisního řádu KCHČF s barevným vyznačením změny. – Zašle Rataj.

Javůrek splněno, Rataj splněno
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Ing. Morbicer navrhuje článek do zářijového vydání časopisu Myslivost k 50. Výročí 

uznání ČF – zpracuje hlavní poradce chovu – k tomu do diskuze námět Pavla Dostála 

projednán s Ing. Kasinou souhlasí s rozhovorem s Američany – přijede nebo pošle člověka.

Výbor souhlasí a požaduje samostatné vydání článku o uznání ČF a oddělit od spolupráce 

s Američany (samostatné téma) – výbor souhlasí s mediální propagací návštěvy.

Ing. Morbicer navrhuje projednat s ČMKU odstranění poznámky „přeloženo 

z francouzštiny…“ a odstranění chyby „poměr hlavy“ a „předseda Dostál“ – zajistí na ČMKU 

Rataj.

Splněno

Projednáno s jednatelkou ČMKU p. Jarošovou, na oficiálních stránkách ČMKU je jako 

kontaktní osoba uveden Mgr. Rataj – vše funguje, členy výboru nikde neuvádějí, přímý, 

funkční odkaz na webové stránky klubu, kde jsou všichni s funkcemi uvedeni. Stránky 

ČMKU pravidelně aktualizovány.

Prověřila standard podle FCI – i zde je stejná míra. Od klubu byl kdysi vyžadován org. 

standardu, který byl zaslán do Belgie nebyl doručen, naznačila jak postupovat.

- V případě požadavku na změnu standardu (změna poměrů lebky) poslat na FCI

- Při kontrole lze změnit „překlad z francouzštiny“.

Z toho vyplývá úkol pro CHR:

Chovatelská rada projedná a překontroluje – informace o výsledku na výboru v listopadu 

2014

3. Spádové schůze a detailní rozbor připomínek a námětů

Místopředseda KCHČF Josef Javůrek zhodnotil průběh spádových schůzí jednotlivých 

poboček KCHČF a pozastavil se nad skutečností, že pobočky, které mají zastoupení ve 

výboru KCHČF proběhly „takřka bez připomínek“ a pobočky bez zastoupení nebo s „malým“ 

zastoupením měly řadu podnětů k činnosti výboru KCHČF.

Z jednotlivých pobočkových schůzí:

Stč. pobočka – nejsou připomínky k činnosti výboru KCHČF

Vč. pobočka – schvaluje postup výboru KCHČF a nejsou připomínky k jeho činnosti

Svč. pobočka – 1. klub neuspořádal školení pro adepty na rozhodčí z exteriéru

– vysvětleno předsedovi pobočky, školení není věcí KCHČF, ale ČMKU. Každý uchazeč o 

funkci rozhodčího z exteriéru musí nejprve splnit přísné podmínky stanovené ČMKU a sám 

se přihlásit na dotazníku přímo ČMKU. KCHČF vyjadřuje na dotazníku pouze souhlas či 

nesouhlas se zařazením jmenovaného (obdobně jako při rozšiřování aprobace o další 

plemeno). Podrobné informace v případě zájmu poskytne p. Pavel Herman.

2. navrhuje upravit směrnici pro udělení Houskova vůdcovského odznaku -

aby tak byl oceněn mimořádný úspěch, jakým vítězství M. Vacka na MKP 

je, byl uznán jako počin ocenění hodný na nejvyšší úrovni. A i když přítel 
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M. Vacek dosud neabsolvoval všechny postupné vůdcovské úspěchy, za 

vítězství v MKP by si jistojistě vůdcovský odznak zasloužil. 

– Výbor oceňuje výkon pana Vacka, nicméně struktura postupného udělování odznaků je 

řadu let neměnná a směrnice vyjadřuje jakousi posloupnost schopností cvičitele. S ohledem 

na opravdu mimořádný výkon kolegy Vacka však Výbor KCHČF navrhuje věc řešit 

propůjčením vyznamenání ČMMJ III. stupně a ukládá předsedovi pobočky na příští rok 

připravit odůvodněný návrh na pana Vacka.

Západočeská pobočka -  oblastní poradce p. Štich konstatoval, že avizovanou zprávu od ing. 

Havláta neobdržel. Zprávy sestavoval ze svých záznamů. Mgr. Rataj ověří, proč 

nebyla zaslána zpráva hl. poradce – telefonicky ověřeno, zpráva byla zaslána 

elektronickou poštou stejně jako všem ostatním poradcům chovu.

Usnesení Výroční členská schůze západočeské pobočky:

a.) Schvaluje zprávy:         1)  O činnosti klubu a pobočky 

                          2)  O ekonomice klubu                                                                                      

                          3)  Matrikářky klubu

                          4)  Krajského poradce chovu

b.)  Schvaluje rozpočet klubu na r. 2014 s výhradou financování výzkumu DNA  

c.)  Bere na vědomí:  1)  Informace z jednání výborů KCHČF 

                       2)  Upozornění na Zpravodaj 1/2014, kde je kompletní  upravený 

Zápisní řád KCHČF s chybami – odporuje novému OZ, předpisům ČMKU i 

Mezinárodnímu chov. Řádu F.C.I.

3) Konání OLV v Chlumčanech 10.10.2014 od 13,00 hod

4) Konání VČS pobočky v Merklíně u Přeštic v hostinci                

„ U Josefa „ 1.3.2015 od 10,00 hod.

5) Zprávu o postupu ve výzkumu DNA u ČF

6) Zprávu o Aujezskyho chorobě

d.) Ukládá :       1) Čl. výboru pí. Ing. Horové vyhotovit seznam členů pobočky, kteří zaplati-

                          li čl. příspěvek na r. 2014 a do 12.3.2014 ho zaslat ekonomce a matrikářce

                          KCHČF a vybrané finance zaslat na nový účet klubu u FIO banky.

                      2) Předsedovi pobočky do 12.3.2014 zpracovat zápis a usnesení z VČS 

                          a společně s dopisem pro výbor KCHČF je zaslat místopředsedovi 

                          KCHČF.

                      3) Majitelům chovných jedinců (psi i feny) jejich předvedení na příští VČS            

                          v r. 2015

e.) Ukládá výboru KCHČF : 

1) Zabývat se nedostatky na úseku lovecké kynologie a zavázat Mysliveckou radu 

ČMMJ, aby ve spolupráci s ČMKJ zjednala nápravu při tvorbě nových 

zkušebních řádů. Nedostatky byly zpracovány rozhodčími, cvičiteli a chovateli 

v Jabloňově 1. února 2014

2) Aby oddálil projekt analýzy DNA u ČF. Západočeská pobočka nesouhlasí 

s pokračováním ve výzkumu s ohledem na výši nákladů a nejisté výsledky!

Již dříve se situací zabývalo několik vet. klinik a ústavů a výsledky jsou 

nulové. Na výzkumu národního plemene by se měl podílet stát.
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3) Zabývat se znovu Zápisním řádem klubu. Uvést ho do souladu s platnými 

Zákony, novým OZ, předpisy ČMKU a F.C.I. Musí odrážet současný stav 

myslivosti a chovu a držení lovecky upotřebitelných psů.

4) Zabývat se dopisem p. Bíny členům výboru KCHČF ze dne 25. 2. 2014, který 

byl zveřejněn na VČS západočeské pobočky. Přítomní členové pobočky 

s problémy uvedenými v dopise souhlasí a se zněním se stotožňují.

5) Znovu nezabývat výší členských příspěvků, speciálně výší pro členy starší

70. let. Členové záp. pobočky doporučují zachovat 20,- Kč od 1. 1. 2015.

      6)  Aby členská základna byla informována o výsledku soudu s p. Botíkem.

f.) VČS žádá dozorčí a chovatelskou radu o zprávu kde a kdy splnil podmínky chovnosti

pes ČF Hanky Belge a kterými rozhodčími byl posuzován.  

Vyjádření Výboru KCHČF k jednotlivým bodům usnesení:

e. 1) Zkušební řády jsou výhradně v působnosti ČMMJ, bez možnosti ovlivňování 

prostřednictvím klubu navíc v době konání schůze je zřejmé, že nové ZŘ byly schváleny na 

mimořádném SZ více jak 79% hlasů všech OMSů. Výbor KCHČF v minulosti 

neprojednával žádnou z výzev k ZŘ, její podpora je výhradně věcí jednotlivců.

c. 2) a e. 3) Připomínky k zápisnímu řádu – nelze se vyjádřit nebyly v zápise konkretizovány, 

ZpČ. pobočka dolní konkrétní věci.

Poznámka o vzniklé situaci:

V období mezi jednáním výboru a vydáním tohoto zápisu došla oficiální žádost ČMKJ o 

provedení revize ZŘ,(autoři návrhu na ČMKJ asi totožní) takže výbor klubu bude znovu celou 

záležitost projednávat na jednání 13.9.2014 a přestože zásadní změny neočekávám bude 

členská základna seznámena s úpravami ZŘ.

e. 2) Výbor registruje nesouhlas 29 členů KCHČF v západočeské pobočce, nicméně dalších 

5 poboček (bez Jihočeské) tuto aktivitu podporuje. Je skutečně možné, že výzkum bude bez 

pozitivního výsledku, bez toho, aby se to zkusilo, to nebudeme vědět. Současně výbor varuje 

před aktivitami směřující k tomu, aby stát řídil chov českého fouska. Nicméně vzhledem 

k tomu, že jsou jasné podmínky včetně již známých investičních nákladů a převážná část 

výzkumu se uskuteční v roce 2015, bude v září 2014 požádáno o dotaci MZe. Jedná se však 

o běh na dlouhou trať.

e. 4) výbor se zabýval dopisem pana Bíny, odpověď uveřejněna na stránkách KCHČF

e. 5)Podobně jako u SM pobočky byly návrhy na změnu členských příspěvků znovu 

projednány, ale návrh na změnu nebyl odsouhlasen.

f) – místopředseda KCHČF prověří, kteří rozhodčí psa pana Porubského posuzovali, OLV 

splnil ve východočeské pobočce

Jihočeská pobočka

1/ Bere na vědomí

- Zprávu předsedy JČ pobočky Břetislava Uchytila ml.

- Zprávu jednatelky JČ pobočky Ing. Dany Brzkovské

- Zprávu výcvikáře JČ pobočky Zdeňka Staňka

- Zprávu oblastního poradce chovu Ing. V. Sobolíka

- Zprávu o finančním hospodařením KCHČF
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- Informaci Ing. J. Horové: zavržení Zápisního řádu i nového Zkušebního řádu

nesouhlas se 40.000,-Kč na výzkum lysivosti v USA

- Informaci J. Bíny: situace kolem akce Jihočeské derby 2013

cenzura na dopis výboru KCHČF a způsob komunikace

- Informaci Ing. M. Porubského: kritika Zápisního řádu a Zkušebního řádu

odběry krve pro vyšetření na lysivost

kritika výběrů do chovu

kříženci ČF jsou ve všech liniích

Jabloňovská výzva

- Výhrady ke zveřejnění propagace ČF ve Zpravodaji (MKP)

- Výhrady ke zpracování klubového Zpravodaje a odstranění chyb

2/ Navrhuje

a) Úpravy chovných podmínek: psi a feny, kteří do věku 36 měsíců uspějí v 1. a 2. ceně 

na VZ, na Memoriálu F. Housky, na Memoriálu Dr. Kuhna, nemusí na OLV, stejně tak, jako 

tomu je u Memoriálu J. Dostála.

b) Psi a feny, kteří do věku 36 měsíců uspějí na Memoriálu Karla Podhajského a 

Memoriálu Richarda Knolla nemusí na OLV.

c) Ověření loveckých vloh – možnost opravy, možnost opakovat do 36 měsíců.

d) Opětovně rozvinout diskuzi o úpravách chovných podmínek psů – například uvolnění 

chovných podmínek u určitých linií, nebo pouze PZ + SZVP + LZ, nebo VZ, OLV 

samostatně

e) Stanovení bonitačních kódů při výběru do chovu

f) Stanovení statutu OLV

obecně vyjádření Výboru KCHČF k jednotlivým bodům usnesení Jihočeské pobočky a 

diskuzním příspěvkům:

K diskuzi:

Již v úvodníku předsedy je poděkování úspěšným vůdcům za výkony jejich psů. Neúplné 

výsledky OLV – někteří uvedli nesprávné počty (třeba Jihočeská pobočka – neuvedla fenu, 

která neuspěla), někteří zpracovatelé zpracovali v jiném formátu a vlivem technických potíží 

při tisku část tabulky vypadla. Od roku 1989 se nedávají fotografie psů do zpravodaje pro 

jeho velkou ekonomickou náročnost. Veškeré údaje jsou na webových stránkách klubu, 

včetně rodokmenů a fotografií a jsou uloženy u oblastních poradců

- Garantem vývozu štěňat na Slovensko byl tehdejší hlavní poradce chovu Ing. 

Sobolík a vše bylo pod jeho vedením. 

- Botík je odsouzen, čeká se na doručení písemného vyhotovení rozsudku a na právní 

moc – nicméně výbor konstatuje, že mu není známo, kde vzal autor diskusního 

příspěvku částku 90.000,- Kč – to se nezakládá na pravdě.

- Veškeré materiály pana Bíny se zveřejňují, nicméně Mgr. Rataj vyslovuje nad jeho 

názory určitou pochybnost neboť Humpolecká iniciativa a Jabloňovská výzva stojí 

názorově proti sobě a vyslovovat oběma podporu je jaksi protichůdné.

- Výbor se pozastavil nad názory hosta Ing. Porubského, podle jehož názoru je 

kontrola osrstění v rozporu se zákonem. Výběr do chovu je prováděn tímto 
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způsobem od nepaměti a je poněkud odlišný od bonitace a nelze jej s bonitací 

zaměňovat.

K jednotlivým bodům usnesení:

k 2a a 2b – výbor souhlasí s upravením chovných podmínek tak, že pes, který absolvuje ve 

věku do 36. měsíců MDrK, MFH, MJD + MRK nebo MKP v ceně a splní z disciplín 

prokazovaných na OLV nejhůře s ohodnocením 3, nemusí již absolvovat OLV. 

Pro 7, proti 1.

k 2c) Ověření vloh je možno 1x opakovat nejpozději do roku ve kterém jedinec dovrší věk 

36. měsíců, ne však je-li důvodem toho že neobstál, povaha.

k 2d) Výbor má možnost stanovit výjimku z chovných podmínek pokud to vyžaduje zájem 

chovu. V chovu však působí více jak 100 psů, využito je však cca 60%. To znamená, že ne 

každý chovný pes je za svůj život využit v chovu. O plošném snížení chovných podmínek na 

doporučení CHR výbor klubu neuvažuje. 

k 2e) Výbor klubu neuvažuje o zavedení bonitací jako náhrady za výběr do chovu. (viz 

odpověď ZČ pobočka)

k 2f) Ověření loveckých vlastností je prováděno od roku 1998 – je jednoznačně popsáno a 

nepotřebuje žádné uznávání – statut je stanoven.

Jm. pobočka - nejsou připomínky k činnosti výboru KCHČF

Sm. pobočka - nejsou připomínky k činnosti výboru KCHČF, v diskusi navrhovány 

jednotlivými členy různé formy úhrady členských příspěvků, které po opětovném projednání 

výborem klubu nebyly akceptovány. 

4. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (Brzkovská, Pavlíková)

(viz příloha č. 2 – písemná zpráva Ing. Brzkovské – matrikářky KCHČF)

Do dne konání schůze od 1. 1. 2014 přijato 29 nových členů (za stejné období 2013 – 32 

nových členů, 2012 – 44 nových členů).

Uvedla nové členy podle poboček Stč. 4, Jm. 2, Vč. 3, Jč. 8, Sm. 4, Svč. 4, Zpč. 3, 

zahraničí 1.

Stav matrika k 25. 5. 2014 – 1051 členů.

Výběry na pobočkách:

Středočeská pobočka – chyba člen Baroch, omylem vybráno pouze 20,- Kč na místo 200,- Kč 

– kontaktovala člena, doplatí 180,- Kč, přepis ve jméně Vaňek na místo správného Vavrek –

možno zaevidovat, asi chyba wordu, Sotiris Modinos platba zapsána na rok 2014 ač bylo již 

na r. 2014 placeno – platil p. Blažek – zaevidováno na r. 2015.

Jihomoravská pobočka – chyba Ing. Klaška – na místě vyřešeno s p. Hlaváčem a doplaceno, 

Chyba Jiří Půža – zaplaceno 200,- Kč rozepsáno matrikářkou na 10 let, 

Severočeská pobočka – chyba Novák Josef platba na r. 2014, ale ten rok á již zaplaceno 

zaevidováno na r. 2015.

Zbývající pobočky Vč., Jč., Sm. a Zpč. – vše bez problémů a pořádku. 

Počet členů podle poboček:

Stč. 233, Jm. 195, Vč. 174, Jč. 153, Sm. 123, Svč. 92, Zpč. 69, Zahraničí 12.
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Souhlas s přijetím nových členů:

Zbytkovský, Fila, Dvořák, Šimek.

5. Zvýšení členských příspěvků od 1.1.2015 (stav ve výběru čl. příspěvků) (Pavlíková, 

Brzkovská) a ekonomika KCHČF

Při spádových schůzích byly vybrány členské příspěvky ve výši 63.000,- Kč.

Ekonomika

Ing. Pavlíková informovala o přechodu na účet u jiné banky a o stavech finančních prostředků 

v pokladně a na jednotlivých účtech KCHČF

Současně výbor seznámila s průběžným stavem hospodaření KCHČF vzhledem ke 

schválenému plánu hospodaření na rok 2014.

Úkol pro předsedu KCHČF zabezpečit, aby mohla ing. Dana Brzkovská vkládat na 

hlavní účet u FIO a zařídit výběr z vedlejšího a hlavního účtu pro Ing. Pavlíkovou.

Účet u ČSOB zrušen k 20. 6. 

Ing. Pavlíková obešle 161 neplatičů osobním dopisem do 30. 6. s nutností uhradit členské 

příspěvky.

Výstava Olomouc – bude 6.600,- Kč za 66 ČF

Přednesla informaci o úhradě kytice V. Kratochvílovi – převzal p. Kročák – výbor souhlasí

Výbor souhlasí s úhradou vzpomínkové rubriky na V. Panáčka 1.500,- Kč.

6. Stav spolupráce s Američany při řešení lysivosti (Horák, Rataj, Dostál) je možno 

písemně (příloha č. 3)

Vážení přátelé, 

Jak jsem již některé z Vás informoval, v září nás navštíví přátelé z USA, z klubu WPGCA. 

Prosím, abyste na schůzi tomuto věnovali čas a předali mi návrhy, podněty a možnosti, jak 

návštěvu kolegů z USA připravit. Vycházel bych také ze skutečnosti, že jestli tam v budoucnu 

pojedeme, tak budeme rádi anebo neradi, že se o nás Američani starají stejně, jako jsme se o 

ně postarali my. 

Prozatím vím toto a mám takovéto nápady nebo podněty k jejich pobytu. 

Přijede 10-15 Američanů, členů klubu WPGCA, někteří s manželkami. Přijede Gary Pool 

s manželkou, president klubu WPGCA, Rick Sojda, se kterým nejvíce komunikuji, John Pitlo 

Vice president klubu, který tu již byl před asi 10 lety. 

·        Přijedou v úterý nebo ve středu před MDrK 

·        Podle jejich počtu jim budu muset zajistit auto. Myslel jsem jednu dodávku pro 9 lidí a 

jeden osobák, anebo 2 dodávky. Prosím zeptejte se, jestli někdo nemá nějakou možnost, 

známého anebo půjčovnu na tyto dodávky. Mám s půjčováním aut docela špatné zkušenosti. 

Půjčovny mi nechtěly auto půjčit, nebo nebylo v pořádku anebo při jedné návštěvě Američanů 

dle mého byla cena přemrštěná. 
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·        Před memoriálem bych jim zajistil ubytování v Liběchově nebo Mělníku, abych je měl 

jednoduše pod dohledem. Myslím, že by během středy a čtvrtka mohli navštívit Prahu a možná 

Konopiště, aby viděli něco z naší lovecké historie. 

·        Dle potřeby ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno bychom se přesunuli do Opavy. O ubytování 

na MDrK jsem mluvil s Pavlem Hermannem. Myslím, že by b bylo dobré, aby bydleli spolu 

s ostatními účastníky, rozhodčími a návštěvníky memoriálu. Přejí si hovořit s našimi chovateli 

a členy klubu, tak tam při slivovici a pivu by měli spoustu příležitostí. Snad se tam najde ještě 

někdo, kdo bude moci anglicky promluvit. 

·        Jak předpokládám, před MDrK bude schůze výboru 

·        Chtějí s výborem našeho klubu projednat a podepsat spolupráci, která se bude týkat 

projektu mapování DNA, chovu ČF a dalších dovozů štěňat od nás, možnosti získávání a 

výměny informací o chovu a výcviku ČF. Asi bychom měli vypracovat nějaký návrh smlouvy 

anebo jim sdělit naše podněty pro vypracování smlouvy, před jejich návštěvou. Asi by bylo 

problematické na schůzi vše s nimi domlouvat pak vypracovat smlouvu, přeložit a podepsat? 

·        Součástí jejich návštěvy by bylo také předvedení popisu psa a měření potřebné pro vyplnění 

údajů o jedinci do formuláře k analýze DNA. Možná bychom mohli při schůzi udělat takový 

malý seminář, kde by toto Američani předvedli. Možná by tento seminář mohl být i pro širší 

veřejnost našeho klubu a s projektem bychom tak mohli blíže seznámit i další členy klubu. 

Mělo by to význam pro propagaci projektu. 

·        Obráceně pro Američany bych udělal krátký seminář o našich zkouškách, systému a 

postupu při výběru jedinců do chovu. 

·        Na memoriálu bude Američany nejvíce zajímat práce v poli a ve vodě. Myslím ale, že to je 

hlavně z důvodu, že neví, jak práce v lese může být zajímavá a také že ČF pro práci v lese 

nepoužívají. Možná jim to otevře nové možnosti ohledně všestrannosti ČF. Prosím, zda by 

rozhodčí mohli být o návštěvě Američanů předem informováni a organizace byla připravena 

tak, aby dobře viděli a aby byli obeznámeni s popisem práce jednotlivých psů poněkud 

podrobněji, než je u nás zvykem. Samozřejmě tím vším nemyslím, že by průběh memoriálu měl 

být nějak narušen anebo zkomplikována práce jednotlivých psů. Jen prosím o trochu větší 

přístupnost pro lidi, kteří cestují kvůli ČF tak dlouhou cestu. 

·        Každopádně pro Američany bude zajímavé, spojení využití našich ČF s našimi loveckými 

tradicemi. Je příjemné, že některé tradice již od nás převzali, jako například lovecké fanfáry, i 

když si je pouští jen z CD. 

·        Dle programu bychom z Opavy odjížděli v neděli anebo až v pondělí. Mají zájem navštívit 

některé chovatele, aby viděli rodiče štěňat, která tam byla vyvezena anebo od kterých by rádi 

získali štěňata v budoucnu. V současnosti to vypadá, že asi dvě štěňata by mohla být vhodná 

k vývozu v době návštěvy Američanů a vezli by si je jako spoluzavazadlo. Budeme tedy muset 

zajistit tento vývoz. 

·        Datum odjezdu ještě nevím a program přizpůsobím jejich požadavkům. 

Myslím, že návštěva Američanů je pro nás svým způsobem pocta. Jejich klub, který choval 

Grifony a nebyl s nimi spokojen se rozhodl po pokusech s Evropskými Grifony, pudlpointry a 

NDO pro ČF. Došlo tak k převodu jednoho jejich původního plemene na ČF. Náš ČF tak tedy 

zvítězil u tohoto klubu nad všemi ostatními plemeny. Američani si také hodně zakládají na 

tradicích. Kvůli ČF ale nyní chtějí název jejich klubu změnit na název, který v nějaké formě 

bude říkat, že jsou chovateli Českých fousků. 
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Myslím, že tato skutečnost by byla zajímavá pro naše média, určitě pro časopis Myslivost, 

možná pro kynologické časopisy. Za pokus by možná také stálo oslovit televize. Možná by 

návštěvu Američanů, našich ČF a informaci o MDrK mohli použít v nějakém jejich pořadu, 

jako jsou ranní pořady na ČT a NOVA nebo v nějakém hobby pořadu o chovatelství atd. 

Myslím, že by to pro nás byla dobrá propagace. 

Je zřejmé, že důležité bodem, této návštěvy budou naše překladatelské kapacity. Já s Pavlem 

Horákem to asi nebudeme schopni celou dobu zvládnout. Prosím proto všechny, kteří jsou 

třeba jen trochu schopni hovořit anglicky, aby nám pomohli, ať si aspoň občas můžeme dát 

v klidu pivo. Není třeba se stydět, jestliže si někdo myslí, že nemluví dobře. Já také asi mluvím 

anglicky na úrovni Vietnamce, který s Vámi mluví česky v konzumu. Hlavně se pokusit 

domluvit. 

V letošním roce máme prozatím rozpracován vývoz 2 psů a 5 fen, štěňat do USA. 

V minulém týdnu jely první 2 fenky, od pana Mudrocha (Ogar z Hložku x Bora z Mutických 

vršků) a Kalivody (Dan ze Staropleských luk x Dorka od Růvra). 

12. 6. by měli odjet dva psi. Od pana Krušiny z Dubence u Dvora Králové (Lesan od Jemiluk 

x Polly z Langrova Dvora) a od manželů Jakubálových z Mlékovic ( Ogar z Hložku x Hassy 

od Vavřineckého rybníka) 

Mám ještě rozjednanou fenku od pana Blažka (Don z Dočkalova dvora x City Gala Bouček) 

Průběh těchto vývozů je takovýto: 

Přeložím inzeráty z našeho webu nebo nabídky od chovatelů. 

Na základě původů si Američani vyberou pro mě vhodná spojení a sdělí mi zájem o štěně 

z tohoto spojení. 

Kontaktuji chovatele a štěně zamluvím. Informuji o celé problematice vývozu, čipování, pet 

pass a export PP, vyšetření před odletem. Štěňata mohou být nejdříve vyvezena ve stáří 10 

týdnů. 

Jestliže chovatel souhlasí, obdrží 10000 Kč za štěně, připravené k exportu. 

Cca ve stáří 6-8 týdnů štěněte chovatele navštívím, udělám fotky a video, které Američanům 

pošlu. 

Před vývozem štěně převezmu od chovatele, zkontroluji doklady a štěně odvezu na letiště. 

Exportní PP chovatel odešle poštou na adresu nového majitele v USA. 

Na finanční úhradu mi Američané přes PayPal pošlou potřebnou hotovost, která pokryje 

úhradu 10000 za štěně chovateli, leteckou přepravu včetně přepravního boxu, moje cestovní 

náklady ve výši 4 Kč/km, tak jak to máme stanoveno v našem klubu. Američanům neúčtuji 

žádnou jinou náhradu za moji práci a také od nich nic nepřijímám, aby si někdo nemyslel, že 

z toho mám nějaký osobní business nebo prospěch. Beru to jako práci pro klub a ČF. Myslím, 

že ve vztahu k našim členům by se toto mělo presentovat jako pomoc klubu při prodeji 

kvalitních štěňat ČF do zahraničí a jako pomoc při propagaci ČF v zahraničí. Je potěšitelné, 

že zájem o ČF v zahraničí stále roste. 

„Děkuji“ Jihočeské pobočce za presentaci mé práce na jejich spádové schůzi. Názor 

chovatelů z jižních Čech, že nebudou dávat štěňata na pokusy do USA a že 10000 Kč je málo, 

svědčí o tom, že ve vedení Jihočeské pobočky jsou někteří lidé, kteří se „opravdu upřímně 
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snaží o prosazení a propagaci ČF v zahraničí a pomáhají chovatelům ČF v Jižních 

Čechách“. 

Jake Overon z Nového Zealandu získal finanční prostředky pro odběry spermatu a na dovoz 

inseminačních dávek. Má zájem od tyto psy 

Oskar od Jemiluk. Son of Cid.  Brown male, 4 May 2008 (5 years old). 

Ben z Debce. Also Son of Cid. Brown, 23 July 2006 (7 years) 

Lesan z Koblova (Line 1 brown)

Brok z Vobícek  (Line IX white) 

Cvik z Debce (Line X brown)

Tento jeho požadavek projednám s Jardou Havlátem během našeho cestování. Jestliže má 

někdo nějaké připomínky nebo informace k uvedeným jedincům, nebo návrhy na jiné, prosím 

o sdělení. 

Odběry a veterinární zajištění vývozu provedeme ve spolupráci s MVDr. Lázničkou. 

Prosím o odsouhlasení výborem těchto odběrů spermatu našimi chovnými jedinci, aby 

majitelé psů neměli obavy, že dělají něco proti našemu klubu nebo jeho regulím. 

Přeji Vám úspěch při jednání schůze. 

S pozdravem ČF Zdar. 

Ing. Pavel Dostál 

Přednesl Mgr. Rataj z písemně zaslané zprávy ing. Dostála

Výbor souhlasí s odběry spematu u navržených psů, za předpokladu souhlasu chovatelské 

rady. 

7. Hlavní akce roku 2014 (klubové výstavy, rozhodčí, výběry do chovu –členové komisí, kontroly –termíny)

Zpráva chovatelské rady přednesená Pavlem Hermanem (příloha č. 4)

Dne 7. 5. 2014 se uskutečnilo jednání CHR, přítomní všichni oblastní poradci s výjimkou 

ZPČ pana Jiřího Šticha. Prověřeno i pozvánka na jednání CHR bylo panu Štichovi zasláno 

jako vždy elektronickou poštou.

CHR určila komise pro výběr do chovu:

KV s klubovým vítězem Náměšť 14.6.  – komise Vysloužil, Fekiač + 1 (podle metodiky)

SV Mladá Boleslav 20.7. – komise Ing. Havlát, Ing. Kalivoda + 1 (podle metodiky)

MVP České Budějovice 20.9. – komise Ing. Sobolík, Štich + 1 (podle metodiky)

KV bez KV Litoměřice 11.10. – komise Ing Kalivoda, Fekiač + 1 (podle metodiky)

Kontroly chovných psů

Po kontrolách osrstění vyřazen pes Ares z Lubiechowa – lysivost II. st. – informaci podal sám 

majitel psa,

4 psi vyřazeni na žádost majitele (2 v srsti prokazatelně bez vady – u dvou nezjištěno)

5 psů vyřazeno se nedostavilo ke kontrole osrstění na spádové schůze ani k okresním 

důvěrníkům,

1 pes vyřazen nekryje,

1 pes vyřazen úhyn,

Podrobná informace bude ve zpravodaji.
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Kontroly chovných fen

Po provedení kontrol v seznamu evidováno 180 chovných fen ve všech pobočkách.

Na základě kontrol osrstění vyřazeno:

7 – zjištěn výskyt lysivosti II. a vyšší stupeň

16 – nedostavilo se ke kontrole osrstění 

12 – na žádost majitele – stav osrstění nezjištěn

4 – úhyn

2 – prodej,

Stav fen v jednotlivých liniích:

I. -37, II. – 25, III. - 29, IV. – 12, V. – 8, VII. 36, IX. – 11, X. – 17, Jiné – 5.

Počty vrhů podle poboček (od počátku roku 2014)

Jihomoravská – 7 vrhů + 4 feny nakryty

Středočeská -    7 vrhů + 4 feny nakryty

Severočeská -    2 vrhy

Východočeská - 6 vrhů + 4 feny nakryty

Západočeská – nejsou informace

Severomoravská - 10 vrhů + 4 feny nakryty

Jihočeská -         5 vrhů + 4 feny nakryty

Různé:

- Ing. Havlát informoval oblastní poradce o spolupráci s USA ohledně výzkumu 

lysivosti.

- Po projednání v CHR se navrhuje převezení jedné dávky od každého zmrazeného 

sperma o ověření životaschopnosti do Brna. V případě jeho nepoužitelnosti navrhuje 

CHR jeho likvidaci a navrhne nově vytipované chovné psy k odběru a zmrazení 

spermatu – to provede Brno.

- Ing. Sobolík navrhuje zmírnění chovných podmínek pro zařazení do chovu – o návrhu 

hlasováno v poměru 5 proti, 1 pro. CHR nedoporučuje zmírnění chovných 

podmínek.

8. Informace o rezignaci Mgr. Drahoty na funkci předsedy kárné komise

Mgr. Rataj přednesl dopis Mgr. Drahoty, kterým mu jako jednateli KCHČF oznamuje 

svoji rezignaci na funkci předsedy KK a žádá jej o přednesení na výboru.

Následně dán prostor Mgr. Drahotovi, aby se podrobněji vyjádřil. Ten uvedl, že osobní 

e-mailovou zprávu Mgr. Ratajovi napsal v určitém rozpoložení, kdy byl flustrován stavem 

české kynologie a dopis napsal v afektu. Nyní bere svoji rezignaci zpět a chce pracovat dál 

jako předseda KK pro KCHČF.

Výbor KCHČF bere rezignaci pana Mgr. Drahoty a její zpětvzetí na vědomí a Mgr. Drahota 

zůstává i nadále předsedou KK KCHČF.
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9. Zajištění MDrK (p. Glauder) nominace rozhodčích na všechny klubové zkoušky

(Tinka)

Informace k MDrK

Přítel Glauder seznámil členy výboru se zajištěním MDrK – stejně jako MRK v roce 2012 

v Hradci nad Moravicí, memoriál se ponese v duchu 50 let od uznání ČF FCI a 90. let klubu 

ČF. Ubytování nutno zajišťovat přes OMS Opava. Ubytování pro Američany rámcově 

alespoň co nejdříve přibližné počty.

Došlo ke krácení dotace z MZe.

53.000 na MDrK a 15.000 na MJD, + již schváleno 2.000,- Kč JM – Pohár Brankovice, 

2.000,- Kč – JČ Jihočeské derby, 2.000,- Kč ZČ KZV Klatovy.

Nominace rozhodčích na MDrK Hradec nad Moravicí 12. – 14. září 2014

Vrchní rozhodčí: Luděk Müller

Velké pole: Pavel Hermann

Ing. Václav Sobolík

Ing. Miroslav Stanovský (SK)

Malé pole: ing. Tomáš Morbicer

Břetislav Šichor

Voda: Břetislav Uchytil

Oldřich Nehyba

Barvy: Zdeněk Staněk

Miroslav Baranik (SK)

Libor Nehyba

Vladimír Mráz

Vlečky: Ludmila Zajícová

Antonín Straňák

Drobné disciplíny: Josef Sikora

Vítězslav Šesták

Náhradníci: Jan Bija, Aleš Suchánek

Břetislav Vaňhara

Nominace rozhodčích na Jihočeské derby  ZV + ZSVP – dne 9. – 10. 8. 2014

Vrchní:             Josef  Dědouch  - Pelhřimov

Ing.Václav Sobolík - Písek

Břetislav Uchytil    - České Budějovice

Vladimír  Mráz  -  Strakonice

Jaroslav Procházka – Písek 

                          Náhradník: František Pavlíček  - Písek

Posuzování podle ZŘ 2014.
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Do 31. 7. 2014 připravit statut Jihočeského derby (zodpovídá Brzkovská) zaslat Mgr. 

Ratajovi, který zahrne JČ derby do souhrnné klubové dotace na rok 2015. (bude schvalováno 

na výboru v září).

Informace k 4. ročníku MJD – p. Mgr. Drahota

OMS Mladá Boleslav

Informoval o přípravě a nemožnosti, aby vrchního rozhodčího vykonával Václav Mudroch. 

Výbor bere na vědomí tuto informaci. Uspořádáno pro 20 psů, přihlášky na OMS Mladá 

Boleslav, vše si zajistí. Přestavil propozice.

Návrh delegace rozhodčích na IV. Memoriál Jaromíra Dostála (CACT) 20. – 21. 9. 2014 

Nepřevázka, okr. Mladá Boleslav

Vrchní rozhodčí – Ing. Josef Braťka - LT

Pole - Voda

Velké pole – Václav Charvát - MB;  Milan Kazda - NB

Malé pole – Josef Kratochvíl - NB; Vlastimil Srba - ME

Voda – Lubor Libich - MB; František Cidlinský - MB

Les

Drobné – Václav Baroch - KH; František Procházka - NB

Vlečky – Pavel Vach - KO;  Hubert Kreps - KH 

Barvy – Ing. Jiří Michl - NB; Ing. Jiří Knotner - NB;  Milan Fekiač - Trutnov; Jaroslav Dostál 

- JC

Náhradníci: Krušina - ČL, Jarolím a Matějka Fr. - PV

Výbor schvaluje nominaci rozhodčích na klubové akce KCHČF a ukládá výcvikáři zaslat 

delegaci rozhodčích nejpozději 14 dnů před konáním akce (lépe měsíc předem) na ČMKJ 

k zajištění delegace rozhodčích.

Obdobně je nutno řešit delegaci rozhodčích na KVZ v Klatovech a korespondenčně delegaci 

rozhodčích na KVZ odsouhlasit – dohodnout s p. Půlkrábkem.

Výbor schvaluje delegaci Mgr. Jaroslava Rataje jako čekatele na VZ na 4. ročník MJD a KVZ 

v Klatovech, bude-li přijat řád pro jmenování rozhodčích nebo směrnice, podle které splní 

podmínky pro čekatelství na VZ.

10. Diskuze o statutu klubových memoriálu 

Schváleny nové zkušební řády na MRK a MKP umožněno slídění za živou kachnou – po 

diskuzi i nadále budou MDrK a MFH posuzovány podle MKP včetně slídění za živou 

kachnou a bude zadáváno čekatelství CACIT.
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11. EURO Dog Show Brno, říjen 2014 ( Brzkovská)

Ing. Bukovská poskytla podrobné vysvětlení písemné zprávy, (příloha č. 5)

Výbor souhlasí s návrhem uvedeným v písemné zprávě a souhlasí také s navrženým 

postupem. Ing. Brzkovská zpracuje dotazník zaslaný z ČMKU a odešle zpět na ČMKU a 

učiní poptávku na reklamní předměty.

12. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář, hosté

- Ing. Matěják

Zpravodaj uzávěrka 30. 6. do 31. 7. 2014 nutno rozeslat.

Do 30. 6. 2014 nahlásí předsedové poboček termíny OLV!!!

Obsah zpravodaje:

Úvod – Javůrek

Adresáře

Zpráva matrikářky + informace o členské základně

Výsledky pobočkových schůzí – Javůrek

Zpráva hlavního poradce + vyhodnocení jarních svodů - Havlát

Seznam evidovaných chovných fen – Herman

Soutěže

- p. Kročák 

- obšírně hodnotil letošní nominační soutěž a vyslovil názor, že jsou k ničemu. Mají-li být 

nadále zachovány, bylo by nejlepší pořádat je týž rok, co se uskutečnily VZ z nichž se 

nominovali psi do soutěže.

- upozornil na nutnost vážit si všech lidí.

- Ing. Brzkovská

- Předala jména rozhodčích na MDrK navržená jihočeskou pobočkou, předala jména 

rozhodčích k delegaci na Jihočeské derby. (výborem schváleno v jiné části jednání)

-  Oznámila stav příprav na JČ derby – připomínky ze strany výboru vyřizovat přes paní 

Brzkovskou. – (nutnost zpracovat status do 31. 7. a předat Mgr. Ratajovi k žádosti o dotaci 

2015 – upozorněna na nutnost předání transparentního vyúčtování JČ derby Jihočeskou 

pobočkou nebo organizátorem). Na JČ derby bude zadán titul CACT, který dostane jedinec za 

mimořádný výkon a musí mít nejlepší ZV.

- Zeptala se, kolik přispěje výbor KCHČF na JČ derby, protože 2.000,- Kč je málo. 

K tomu výbor KCHČF – v rozpočtu je počítáno s částkou 2.000,- Kč a více nebude 

poskytnuto – podle skutečných nákladů bude rozpočtován příští ročník pro žádost o dotaci na 

MZe.

- Zeptala se, zda výbor přispěje na JČ derby propagačním materiálem.

K tomu výbor KCHČF – jediným propagačním materiálem jsou igelitové tašky s logem 

klubu. Zbylý propagační materiál je nutno si zakoupit stejně jako pořadatelé dalších 

klubových akcí.
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- Sdělila, že pan Z. Staněk se pozastavil nad tím, že mu nebyla zaslána pozvánka na 

kvalifikaci na MRK. 

K tomu p. Tinka uvedl, že pan Staněk prohlásil, že o účast na nominaci nemá zájem, obdobné 

potvrdil Mgr. Rataj.

- Sdělila, že pan chovatel Jiří Půža má problémy s majitelem, kterému prodal štěně, který mu 

vyčítá, že mu prodal křížence, což mu prý bylo řečeno na výstavě v Českých Budějovicích, a 

že jej prý podvedl, protože pes má na rodokmenu napráno Registr.

K tomu výbor:

Jedná se zřejmě o štěně, které pochází z oficiálního přilití krve NDrO nebo NKO do chovu ČF 

podle reglementu FCI. Nejedná se o křížence, nýbrž o štěně zapisované v registru. Všechna 

štěňata z těchto spojení budou zapisována do registru do té doby, než se předek NKO nebo 

NDrO nedostanou do 5. generace a tím vypadnou z průkazu původu. Tato štěňata nelze 

vzájemně pářit a proto v případě uchovnění musí být věnována výběru vhodného krycího 

partnera zvýšena pozornost, aby rovněž nepocházel z registru. Jiné omezení, vyjma 

nemožnosti získat titul Interšampión není. Nicméně jak vyplývá ze zápisu Jihočeské pobočky, 

host této schůze Ing. Porubský takové psy kříženci veřejně označuje. Toto označení je 

nesprávné. Navíc přilití krve bylo provedeno u těchto jedinců přesně podle směrnic FCI a 

v liniích, kde již bylo NKO resp. NDrO v minulosti použito.

- Dočkalová

Připraven program na evidenci chovných psů vedeno na internetu – cena 15.000,- Kč + 

1.200,- roční vedení 

Výbor souhlasí s pořízením programu

Mgr. Rataj prověří u p. Dvořákové možnost převodu databáze z ČMKJ

13. Informace z Dozorčí rady

Přítomen pouze Josef Hlaváč, kontrolu u ekonomky provede předseda DR Jaroslav Dostál.

14. Diskuse a různé

Rataj

- Informoval, že návrh p. Mudrocha na vrchního rozhodčího na MJD byro rozhodnutí výboru 

pobočky, nikoliv příslib jednotlivce, jak je uvedeno v dopise OMS Mladá Boleslav.

- Informoval o doplnění žádosti čekatelky MVDr. Kočí o možnost hospitací u jiných 

zkušených rozhodčích z exteriéru.

- Informoval o novinkách v řádu pro jmenování rozhodčích. Zároveň informoval o schválení 

nového zkušebního řádu i o tom, že byl projednán na MZe a na základě požadavku MZe na 

SZ ještě upraven.

- Otázka nominačních soutěží bude řešena směrnicí Myslivecké rady ČMMJ, klub by měl 

vyjádřit jasné stanovisko – bude řešeno v září.

Morbicer

Navrhuje řešit otázku stanov a přechodná období nového občanského zákoníku přesunem 

konference na podzim 2015, - bude řešeno na výboru v září.
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15. Závěr  

Příští schůze výboru KCHČF se uskuteční dne 12. 9. 2014 od 10.00 h na zámku v Hradci nad 

Moravicí u příležitosti MDrK. Program bude upřesněn pozvánkou.

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                              Josef Javůrek




