
Zápis ze schůze

Výboru KCHČF dne 26. 11. 2017

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)

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

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

Ratajová,

Členové chovatelské rady:

Štich, Vysloužil, Homola, Kalivoda, Fekiač, Horák

Omluven: Kudrna, Dostál J. 

1. Zahájení – předseda Tinka. 

Jednání výboru zahájil předseda Josef Tinka, přivítal přítomné a projevil žádost věcně a 

konstruktivně diskutovat.

Zároveň pogratuloval Josefu Hlaváčovi k vítězství na MKP.

2. Kontrola zápisu ze dne 15. 9. 2017 (Rataj)

Oprava zápisu: „Nutno dořešit jednoho veterinářem“ nahradit slovy „Nutno dořešit jednoho 
veterináře“ a MVDr. Snášil z Brna je MVDr. a nikoliv MUDr.

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

• Výbor po diskuzi jednomyslně souhlasí se zařízením registrace na MK – zajistí Rataj

Splněno

• Ing. Matějáková  - 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.
Splněno viz příloha č. 2
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Navýšení ceny při formátu by činilo asi 20,- Kč z cca 30,- Kč asi na 50,- Kč. 

Zůstane stávající provedení zpravodaje.

• 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.
Vše vyřešeno, nemají nic k řešení.

• 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.

Splněno, uskutečněno jednání návrh na vypracování databáze za 20.000,- Kč.

Pro: 7                            Zdrž.: 2 (Havlát a Herman na jednání CHR)    Proti: 0

Výbor souhlasí s vytvořením databáze Ing. Župkou.
Rataj připraví smlouvu s Ing. Župkou na 20.000,- Kč (10.000 v únoru, 10.000 po zkušebním 
provozu), specifikace databáze bude v příloze (dodá Dočkalová a Matějáková).
Domluvit s Ing. Župkou telefonicky podrobnosti ke smlouvě.

• 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.

Matrikářka zpracovala sestavu úbytku členů – důvody úbytku členské základny nelze 
vysledovat, jde více méně o osobní záležitosti a poměry – výbor nebude nadále řešit.

• Po diskuzi rozhodnuto, že reklama na web bude nejméně 5.000,- Kč na rok.

• Rataj pošle darovací smlouvu a smlouvu o reklamě členům výboru.

Darovací smlouva připravena k diskuzi bude rozeslána jako příloha zápisu. V případě 
sponzorské smlouvy budeme akceptovat smlouvu o reklamě sponzora, na dary budeme 
používat naší smlouvu.

• JČ Derby v roce 2018 Jindřichův Hradec – dělá na místě předchozího Šumavského 

poháru. – nutno doplnit do plánu – plán odeslán na ČMKJ.

Splněno    

• Nutno dořešit jednoho veterináře

• Prověří se možnosti

• Možno uzavřít smlouvu s MVDr. Snášilem z Brna
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• Rataj upozorňuje na možnost pouze jednoho snímkování jednoho jedince

• Do příštího výboru dojednat podmínky

Úkol trvá, pro všechny členy výboru zjistit veterináře, kteří mají atest na zkoumání DKK pro 
ČF případně ohaře. 
Morbicer zjistí u Petra Novotného postup monitoringu při začátku ověřování DKK. 

• V říjnu přijede Laurie Connell – domluvit jednání s MVDr. Širokým na ČMKU

Domluveno s p. Jarošovou – L. Connell nepřijela do ČR.

4. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj)

Vyjma hlasování o nových členech, které eviduje matrikářka Ing. Brzkovská, nebylo od 
minulého výboru korespondenční hlasování.

5. Informace o podaných dotacích z MZe – (Rataj)

Na MZe podány celkem 3 žádosti podle schváleného záměru výborem.
• Výkon
• Spolupráce
• Světový pohár

6. Informace o hospodaření klubu (Pavlíková)

Ing. Pavlíková seznámila členy výboru s ekonomickou situací klubu (viz Příloha č. 3)

Přičemž upozornila na zřejmé nevyčerpání dotace na výzkum a s tím spojené vratky nevyužité 

části dotace.

Upozornila na problematiku fakturace dopravy do USA – špatná adresa může mít vliv na 

neuznání nákladu v rámci dotace.

Žádá informace o odběrech krve - kdy, kde, kdo, ihned po odběrech zaslat doklady o 

nákladech a cestovné.

Upozornila na nutnost předložit veškeré doklady za r. 2017 do konce roku 2017.

Informovala o výběru čl. příspěvků na rok 2018 – na účet KCHČF, výběr hotově na 

spádových schůzích – nejpozději do 31. 3. 2018, dále neplatiči budou osloveni upomínkou v 

měsíci červnu 2018, kdo nebude mít zaplaceno do 30. 6. 2018 ztrácí členství v klubu 

Informovala o proplacení – příspěvek na reprezentaci českého fouska, a to  na NS, MRK a 

MKP 2017 

Upozornila, že v souvislosti s vyhodnocením soutěží klubu nej ČF, nej vůdce, nej exteriér –

• pohár (exteriér)zajistí Ing. Havlát do 700,- Kč
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• a poháry (nej vůdce, nej ČF) zajistí p. Suchánek do 1400,- Kč (2x700,- Kč

7. Informace o stavu členské základny k 26. 11. 2017, (Brzkovská)

(Písemná příloha č. 4)
Informovala výbor, že pokud to není nutné z důvodu uchovnění nebo na výslovnou žádost 
člena, domlouvá členství až na začátek roku.

Počet nových členů za r. 2017 : + 45

Počet nových členů podle poboček:
StČ 10, JM 10, VČ 8, JČ 4, SM 8, SvČ 2, ZČ 3, Zahr. 0.

Stav matriky k 26. 11. 2017 – celkem 825 členů

Stav členů podle poboček:
StČ 171, JM 163, VČ 150, JČ 119, SM 102, SvČ 64, ZČ 48, Zahr. 8

8. Klubové zkoušky a soutěže 2017(včetně pohárů), hodnocení výcvikového roku 
(Suchánek)

Členům výboru rozeslána před schůzí písemná zpráva výcvikáře (viz příloha č. 5)

Soutěž o nejpracovitějšího ČF za rok 2017
Do soutěže bylo přihlášeno 11 ČF. Pes Bert ze Dvora v lese nebyl do soutěže zařazen, jelikož 
jeho majitel pan Stanislav Musil není členem KCHČF. Zpracovány byly výsledky 10 českých 
fousků.

Výsledky soutěže:
1. místo  Cita z Březové stráně 2890,3 bodů
2. místo  BONNY z Kyjovic 1887,8 bodů
3. místo  Ontário z Těšínovských buků 1780,3 bodů
4. místo  ART von den Knetzbergen 1694,8 bodů
5. místo  ARIS od Lesa Borovníku 1558,1 bodů
6. místo  ANNIE z Kyjovic 1358,0 bodů
7. místo  CEDRA z Březové stráně 1203,4 bodů
8. místo  BEN ze Dvora v lese 1026,7 bodů
9. místo  PEGAS z Těšínovských buků   955,1 bodů
10. místo  BUX ze Stoprounských vinic   668,0 bodů

U feny Bonny z Kyjovic nebyl započítán výsledek z MŠK.
U psa ART von den Knetzbergen nebyl započítán výsledek z PZ. Započítán byl pouze titul 
CACT.
U feny CEDRA z Břzové stráně nebyl započítán výsledek z VP.
Důvod: pravidla soutěže umožňují započítat pouze jeden - lepší výsledek ze zkoušek nebo 
soutěží, které jsou stejného typu.

Soutěž o nejlepšího vůdce ČF v roce 2017
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Do soutěže se přihlásilo 9 vůdců.

Výsledky soutěže:
• 1. místo pan Adam Machala 2920,0 b.
předvedl: ANNIE z Kyjovic     1358,0 b.

    CONNIE z Kyjovic       400,0 b.
             BRIA Gothywen        720,0 b.
                            DEBI z Bosonoh            442,0 b.
• 2. místo  pan Josef Hlaváč        2890,3 b.
předvedl: Cita z Březové stráně   2890,3 b.
• 3. místo slečna Silvie Neradilová 1887,8 b.
předvedla: BONNY z Kyjovic    1887,8 b.
• 4. místo pan Jan Bína 1871,4 b.
předvedl: Cedra z Březové stráně                  1203,4 b.
                BUX ze Stoprounských vinic          668,0 b.
• 5. místo pan Zdeněk Staněk 1780,3 b.
předvedl: Ontario z Těšínovských buků          1780,3 b.
• 6. místo pan Miroslav Kašpar 1694,8 b.
předvedl: ART von den Knetzbergen             1694,8 b.
• 7. místo pan Václav Baroch 1558,1 b.
předvedl: ARIS od Lesa Borovníku               1558,1 b.
• 8. místo pan Josef Hudecký 1026,7 b.
předvedl: BEN ze Dvora v lese                      1026,7 b.
• 9. místo pan Miroslav Dušek    995,1 b.
předvedl: PEGAS z Těšínovských buků           955,1 b.

Diskutováno, proč nebyl na MFH zadán CACT nebo CACIT. 
Podle názoru vrchního rozhodčího nepředvedli zejména v poli psi takový výkon, aby mohli 
být titulem oceněni. Titul není nárokový.

Z diskuze vyplynul úkol na vrcholných akcích vytvořit takové podmínky (i za cenu nákupu 
kachen), aby mohly být tituly oprávněným zadávány.

9. Příprava Zpravodaje č.1/2018

Uzávěrka zpravodaje do 31. 12. 2017

Úvod – Kerda
Spádovky – místa a termíny
Adresář
Zpráva poradce + seznam chovných psů
Vyhodnocení soutěží
Vyhodnocení exteriér
Plán zkoušek na r. 2018
Plán výstav na 2018
Jubilanti
Pozvánky
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Článek veterina – více jak 5 fen

10. Informace z chovatelské rady (Havlát, Hermann)
hodnocení výstav a výběrů do chovu 2017, počet chovných psů + fen

Vystavovaní jedinci na výstavách v roce 2017 na velmi dobré úrovni. Výstavy pro rok 2018 
potvrzeny ČMKU.

Aktuální počet chovných psů je 89. Pro následující rok ponechat chovu psy narozené v roce 
2008. 
Vyřazen Lex z Drňovek – neplodnost.

Návrh rozhodčích na klubové výstavy:
KV se zadáváním titulu KV - 16. 6. 2018 – Náměšť n. H. – Hermann, Vaňhara
KV bez titulu KV – 28. 9. 2018- Konopiště – Havlát, Hermann
SV – 26. 5. 2018 – Bříšťany – Vysloužil, Braťka

Výbor souhlasí

Návrh rozhodčích na Výběr do chovu:
16. 6. 2018 – Náměšť n. H. – Vysloužil, Suchánek + 1
28. 9. 2018 – Konopiště – Horák, Štich + 1
26. 5. 2018 – Bříšťany – Havlát, Kalivoda +1

Výbor souhlasí

CHR projednala žádost p. Lhotové o anulování OLV u psa Orro z Malého Boubína CHR 
projednala a doporučila výboru KCHČF žádost o anulování zamítnout. Pes může chovnost 
získat po úspěšném absolvování memoriálu J. Dostála, Dr. Kuhna nebo Fr. Housky.

Hlavní poradce informoval o stávajících vrzích za r. 2017
           StČ - 12 vrhů    - 2 feny nezabřezly

SM - 7 vrhů - 4      - “ -
JM - 8 vrhů - 2     - “ -
ZČ - 4 vrhy - 3     - “ -
SeČ - 3 vrhy
VČ - 9 vrhů - 3     - “ -
JČ - 6 vrhů - 5     - “ -

Vítěz soutěže o Nejlepší exteriér – Ontário z Těšínovských buků

11. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář (včetně již proběhlých akcí)

Rataj:
• Dopis JČ pobočka – žádost o anulování výsledků OLV u psa ORRO z Malého 

Boubína – rozesláno i členům CHR 
Závěr: CHR projednala a nedoporučila anulování OLV.
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Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a výsledek OLV JČ pobočky nebude měnit a 
psu Orro z Malého Boubína nebude umožněno absolvovat náhradní OLV. Pes může 
podmínky chovnosti splnit na MJD, MFH nebo MDrK, které musí absolvovat 
nejpozději do roku, v němž dosáhne 36 měsíců. 
Mgr. Rataj napíše p. Lhotové dopis.

• Informace dopis ze soudu – Obvodní soud pro Prahu 1 připustil vstup vedlejšího 

účastníka, majitele psa z Polska

• Informace o nabídce „Froté produkty“ – členové výboru byli informováni o nabídce 

produktů s možností loga – zvažováno na Konopiště 

Dostál P.:

• Informoval o vývozu 11 štěňat do USA + 1 štěně do Finska

• Informoval o cenovém výboji štěňat a výbor akceptuje, že při vývozu do zahraničí 

bude prodejní cena tuzemského chovatele 13.000,- Kč

• Informoval, že během 14 dnů budou informace k cestě do USA, rozešle 

přihlášeným účastníkům.

• Informoval o připravovaném programu pro účastníky Světového poháru.

• Smlouvu na prodej štěňat – zašle Rataj

Hermann:

• Pozastavuje se nad tím, že není v Myslivosti ČF jako vítěz MKP.

K tomu p. Josef Hlaváč, v čísle 11, které bude rozesílán poslední týden v listopadu by měl být 

článek s ním.

Brzkovská nic

Suchánek – Návrh na úpravu soutěží – bude se řešit pro příští rok

Dočkalová:

• Dotazuje se na kroniku, která po MFH zůstala u jednatele. Je ochotná udělat zápis 

do Kroniky.

• Rataj přiveze na příští výbor kroniku a podklady a Dočkalová udělá do kroniky 

záznam a dále bude u ní.

Brziak : Nic

Horová: 

• Předala písemnou přílohu „Efektivní velikost populace“ a žádá, aby byl materiál 

(příloha č. 6) přiložen k zápisu jako její příspěvek a rozeslán členům výboru. 

Kvituje, že v roce 2015 měli 5 krytí pouze dva psi.

• Přednesla prosbu ZČ pobočky o pořádání tří memoriálů, každý rok jeden o stejné 

úrovni.
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• Zužuje se poměr mezi bělouši a hnědáky, v neprospěch běloušů.

K tomu (pořádání tří memoriálů) se bezprostředně vyjádřil p. Kerda a upozornil paní 

Horovou, že stejný požadavek (postavení všech tří klubových memoriálů na stejnou úroveň s 

konáním každý rok jednoho) vznesla jménem ZPČ pobočky  již na počátku tohoto roku. 

Požadavek byl zařazen mezi body k projednání na spádových schůzích a předán všem 

předsedům poboček. Na spádových schůzích se pro návrh ZPČ pobočky vyslovila v usnesení 

jen jedna pobočka, ostatní buď požadovaly zachovat stávající statut memoriálů a nebo se 

nevyjádřily k této problematice v usnesení ze spádové schůze vůbec (mezi ně patřila i ZPČ 

pobočka). Z důvodu, že se většina členské základny na spádových schůzích v roce 2017 s 

návrhem ZPČ pobočky neztotožnila, považuje ze zbytečné se tímto opakovaným návrhem 

znovu zabývat.

Uchytil:

• Navrhuje řešit střídání memoriálů až po spádových schůzích

• JČ pobočka je polovinou pro zachování stávající podoby druhá polovina (menší) je 

pro pořádání tří memoriálů podle návrhu ZČ pobočky.

•

12. Informace z Dozorčí rady

Přednesl p. Hlaváč:
Předseda DR omluven, kontrola provedena, vše bez závad. Velká kontrola je naplánována 
v lednu 2018 po uzávěrce. Zároveň vyřizoval pozdrav předsedy JM pobočky p. Oplta, který 
vzkazuje, že JM pobočka má skvělé fousky.

13. Diskuse a různé

Pavlíková:
Upozornila, že Havlát a Suchánek zajistí poháry pro předání na spádových schůzích (výkon a 
exteriér).

Brzkovská
• Upozornila, že kronika by měla být k dispozici na memoriálech.
• Upozornila, že podle jejího názoru je zpravodaj formátu A4 více reprezentativní.

14. Závěr  

Příští schůze výboru se uskuteční 28. ledna 2018 od 10.00 h v Perknově.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:

Josef Tinka                                                                                         Ing. František Kerda
Předseda KCHČF                                                                            místopředseda KCHČF




