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Zápis ze schůze Výboru KCHČF ze dne 25. 11. 2018 
konané v restauraci u Palánů

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)

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

Hosté: Hlaváč DR, Uchytil, Horová, Brziak, Dostál P., Dočkalová,

Omluven: Kerda, Pavlíková, Dostál J., Morbicer,

1. Zahájení (p. Tinka)

Přítomné přivítal na výborové schůzi předseda klubu Josef Tinka.

2. Kontrola zápisu ze dne 14. 9. 20178 (Rataj)

K zápisu nebyly uplatněny připomínky. 

3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání + výsledky provedených jednání (Rataj-

Tinka)

Uložené úkoly jsou plněny, DR je informována o korespondenčních hlasováních, ostatní 

úkoly budou samostatné body dnešního jednání výboru.

Po banerech pátrá JČ pobočka, není známo komu je Lachout předal a zda je předal.

Nové banery uskladněny u Ing. Horáka, který zajistí jejich rozvoz na příslušné akce 

v pobočkách.

4. Informace o korespondenčních hlasováních (p. Rataj)

Hlasování pouze 

1. o udělení čestného vyznamenání Laurie Connel.- schváleno předáno i s věcným darem 

na Konopišti

2. o změně termínu OLV ZČ pobočky – změna termínu schválena, vyvěšena na 

webových stránkách klubu.

Další hlasování pouze přijetí nových členů vede Brzkovská

5. Informace o podaných dotacích z MZe – (Rataj)
Mgr Rataj informoval o podání jedné žádosti o dotaci na MZE v termínu stanoveném MZe a 
seznámil přítomné s textem žádosti o dotaci a přílohami. Viz příloha č. 2



2

6. Informace o hospodaření klubu (Tinka)

Předseda klubu informoval na místo ekonomky o stavu finančních prostředků klubu

7. Informace o stavu členské základny k 25. 11. 2018, (Brzkovská) – viz příloha č. 3

Matrikářka klubu Ing. Brzkovská informovala o nově přijatých členech za r. 2018 63 členů, 

nárůst oproti roku 2017.

Ke 24. 11. 2018 celkem 814 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 172 členů, JM 159 členů, VČ 145 členů, JČ 110 členů, SM 102 členů, SvČ 69 členů, ZČ 

45 členů, zahraničí 12 členů.

Výbor souhlasí s přijetím nových členů – Nohová Věra, Tomáš Šebek, Milan Šimša.

Výbor souhlasí s obnovením členství Stanislavy Hanušové.

8. Klubové zkoušky a soutěže 2018 (včetně pohárů), hodnocení výcvikového roku 
(Suchánek) – vyhodnocení – viz příloha č. 4

KPZ Opava 5 ČF

KZV Mělník 0 ČF

Pohár SvČ pobočky 10 ČF

MJD 6 ČF

MDrK 18 ČF

SPČF 29 ČF

Informoval o vystoupení ČF v nominaci, na MRK a MKP 2018.

Výbor schvaluje, že se pro rok 2018 se do výsledků pohárů nezapočítává SP Konopiště 2018. 

Výbor schvaluje, že výcvikář připraví pro další roky nová pravidla pro pracovní pohár, včetně 

zakomponovaného SP.

9. Příprava Zpravodaje č.1/2019

Úvod Kerda

Velký adresář

Chovní psi – vyřazení, zařazení 

OLV

Jubilanti – Výbor blahopřeje jubilantům klubu

Pozvánky na akce

/vložené přihlášky na výstavy/

10. Informace z chovatelské rady (Havlát, Hermann)
hodnocení výstav a výběrů do chovu 2018, počet chovných psů + fen
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Rozhodčí:
KV bez KV Náměšť  - Havlát+ Vysloužil
SV Chomutov – Braťka + Štich
KV s KV Nedomice – Dědouch + Herman

Výběr do chovu komise:
Náměšť: Herman, Suchánek + 1 z SM pobočky (asi Nehyba)
Chomutov: Kalivoda, Pulkrábek + Vent
Nedomice: Havlát, Horák + Kalivoda

Navýšení krytí: Caro Max od Bouňovské studánky, Brok z Lesní, Andy od Kozamberka

Žádosti o výjimky
CHR projednala a doporučuje vyhovět žádosti pana Bíny o zařazení do chovu feny…, která 
má uražený zub

CHR projednala a nedoporučila udělení výjimky pro psa Ing. Horové

Za r. 2018 zapsáno zatím 396 štěňat z 64 vrhů.
Informace z CHR – viz příloha 5 zápis Pavel Hermann

11. Projednání žádosti ČMKU – rozšíření aprobace rozhodčí z exteriéru na skupinu VII 
- Ing. Černohubová

Výbor projednal žádost Ing. Ivy Černohubové o rozšíření aprobace na rozhodčího z exteriéru 
na skupinu VII: Ohaři zaslanou prostřednictvím ČMKU – výbor souhlasí za podmínky 
nejméně tříletého členství v KCHČF. S Ing. Černohubovou projedná Mgr. Rataj – vyrozumí o 
stanovisku výboru KCHČF ČMKU.

12. Projednání plánu schůzí na r. 2019 – (schůze při memoriálech v září)
Na rok 2019 plán na 4 schůze výboru a to
3.2. Perknov
26.5. Perknov
13.9. – při MFH – Doksany
24.11. Perknov
(Restaurace v Perknově zajištěna
Ing Pavlíková do příští výborové schůze provede analýzu nákladů na schůze výboru.

13. Informace z Konference Konopiště 2018
Dne 28. 9. 2018 po klubové výstavě na Konopišti se sešli zástupci zahraničních klubů, kde je 

pozdravil také předseda ČMKU MVDr. Lubomír Široký. V průběhu diskuze byly diskutovány 

zdravotní problémy ČF v jednotlivých klubech a postavení ČF v zahraniční myslivosti.

Všechny zahraniční kluby podporují založení světového klubu pro plemeno český fousek a 

závěrem padlo všeobecné schválené doporučení, aby KCHČF jakožto klub země původu 

připravil a spřáteleným klubům zaslal podklady k založení světového klubu ČF, který všechny 

členské státy podporují.

14. Různé – aktuální záležitosti (Klubová výstava bez KV – změna termínu a další)
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Výstavní výbor informoval o změně termínu výstavy v Náměšti na Hané – nový termín 1. 6. 

2019 – diskutovány možné varianty, včetně samostatné výstavy na Moravě v jiném 

(původním) termínu. Po diskuzi výbor rozhodl uspořádat KV bez KV v novém termínu 1. 6. 

2019 při oblastní výstavě v Náměšti

Rataj bude informovat o změně termínu ČMKU.

Dme 16. 3. 2019 se uskuteční volební valná hromada ČMKU.

Výbor jako delegáty volí jednomyslně Ing. Františka Kerdu a Ing. Pavla Dostála.

Po diskuzi výbor KCHČF navrhuje jako delegáta do předsednictva ČMKU Ing. Pavla 

Dostála. 

15. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář (včetně již proběhlých akcí)
Suchánek – nic
Matějáková – nic
Dočkalová – kronika nic
                  - databáze nic není hotovo – Tinka bude volat Ing. Župku
Brzkovská – nic
Hermann a Uchytil – špatný SP na Konopišti – nedostatečný kryt málo zvěře, nedržela –
špatné terény pro hledání.
Rataj – nic
Horová – zemřel MUDr. Rušavý
             - zpracovala analýzu chovu, zašle jako přílohu k zápisu
Uchytil – JČ pobočka má zájem o Speciální výstavu v podzimním termínu 2020
            - JČ pobočka má zájem o konání KV s KV pro rok 2021 v Pelhřimově
Brziak – ředitel MFH – Švec
           - informoval o výstavě Hrádek u Chomutova
           - pro rok 2019 nebude pohár pobočky
Dostál P – SP ze světa kladně hodnocen

  - klub z USA usiluje o uznání FCI, MVDr. Široký přislíbil pomoc, budeme se 
připomínat.

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

Pro nepřítomnost předsedy DR zpráva za r. 2018 bude na první výborové schůzi v r. 2019

17. Diskuse a různé

Diskutováno při projednávání jednotlivých projednávaných bodů.

18. Závěr  

Příští jednání Výboru KCHČF dne 3. února 2019 od 09.00 h v Perknově (restaurace U 
Palánů), program bude upřesněn na samostatně zasílané pozvánce.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:
Josef Tinka                                                                                         Ing. Jaroslav Havlát
Předseda KCHČF                                                                              poradce chovu KCHČF




