
Zápis ze schůze

Výboru KCHČF dne 27. 11. 2016

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)

Tinka, Rataj, Havlát, Hermann, Suchánek, Matějáková, Brzkovská, Pavlíková (do 13.00 h).

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

Omluven: Kerda, Dostál J., Morbicer, Horák, Dočkalová, 

1. Zahájení – předseda Tinka. 

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

konstruktivně diskutovat a jednání ukončit do 15. hodiny.

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

A: Informace o korespondenčních jednáních

1. Konání MJD – se sníženým počtem psů

Všichni členové vyslovili souhlas. MJD se nakonec uskutečnil za účasti 14 psů.

B: Kontrola plnění úkolů

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

Nesplněno do 26. 8. 2016

Nutno zaurgovat u Ing. Župky – provede Tinka

Nesplněno Opětovně nutno u Ing. Župky urgovat. /oprava ze dne 29.1.2017/

Po urgenci u Ing. Župky splněné. P. Brziak potvrzuje, že má přístup do matriky.“

-    Předání funkce oblastního poradce chovu pro JČ pobočku

Splněno – předáno dne 23. 9. při MJD

- Kárná komise výborem schválena ve složení: Oplt, Horák Čečetka.

Mgr. Rataj připraví usnesení o jmenování KK a připraví pro jednání KK potřebné materiály.

Splněno

- Výhled na rok 2018

Dořešit s Klubem hrubosrstých ohařů přesunutí MDrK na 7. až 9. září 2018
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Nutno jednat s p. Blažkem a Novotným.

Projedná Suchánek s Novotným a s Blažkem Rataj.

Splněno – Rataj jednal s Blažkem – pro rok 2018 není plánován memoriál v rozsahu 

všestranných zkoušek a neměl by být problém MDrK na požadovaný termín přesunout.

Nesplněno – Suchánek s Novotným – bude projednáno při koordinaci akcí v roce 

2017.

- Rataj – připravil a rozeslal Soutěžní řád – k diskuzi – splněno – bude projednáno v diskuzi.

- p. Matějáková bude jednat s Jihočeským kynologickým klubem o podmínkách.

Do příští schůze zjistit podmínky a možnosti ZČ a Jihočeský klub.

Splněno – Jihočeský klub nemá zájem

- žádosti na MZE

Splněno – na MZe podáno - bude samostatný bod

- Do příští schůze připraví p. Matějáková podmínky pro umístění reklam na web.

Nesplněno – Ing. Matějáková zpracuje písemně a rozešle členům výboru, aby mohlo být 

projednáno v lednu na příštím výboru.

- Výbor schvaluje a pověřuje delegací na ČMKJ Mgr. Rataje, za předpokladu, že Uchytil není 

ČMKJ potrestán nebo omezen v posuzování CACT soutěží.

Splněno

- Rataj připraví smlouvu celková cena 15.000 Kč, záloha 2.000 – lze poskytnout.

Iveta Dočkalová pošle potřebné údaje o autorovi programu. Bude použita obdobná smlouva 

jako na matriku.

Splněno – smlouva před podpisem

- Výbor souhlasí s poskytnutím příspěvku na zahraniční cestu Silvie Neradilové ve výši 

maximálně 20.000,- Kč – bude zúčtováno. Mgr. Rataj a předseda Tinka dojednají 

podmínky, na co budou finanční prostředky použity a co bude výsledkem pro klub.

Splněno – smlouva podepsána, peníze poskytnuty

-  Po diskuzi 26. 8. 2016 domluveno, že pobočky navrhnou do 15. 11. t. r. vyznamenání svých 

členů, výbor na listopadové schůzi projedná a bude podáno na ČMMJ. Jde o 

vyznamenání ČMMJ I. až III. stupně.

Stále pouze dva dříve podané návrhy ze ZČ pobočky (p. Zdařil a p. Štich) a jeden ze 

Stč. pobočky (pan Baroch) na udělení vyznamenání – mimo dříve podaných návrhů, 

nové nepodal nikdo.

Výbor projednal a vyznamenání pro pana

Zdařila – schvaluje 

Šticha – schvaluje 

Barocha – schvaluje 
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a pověřuje jednatele podáním příslušných návrhů na ČMMJ.

3. Informace o uskutečněných jednáních a odpovědí na stížnosti výběr do chovu České 

Budějovice dne 8.10. 2016 (Rataj, Tinka)

3A: Jednání na ČMKU

Poděkování p. Matějákové, jako první zjistila sankci vůči KCHČF ve strany výstavní 

komise a předsednictva ČMKU na základě stížnosti Ing. Porubského na speciální výstavu 

KCHČF při MVP v Mladé Boleslavi. Podány písemné námitky k předsednictvu (příloha 

č. 2 zápisu). Projednáno za přítomnosti zástupců KCHČF – Rataj, Havlát před jednáním 

předsednictva ČMKU dne 10. 10. 2016 (protokol o jednání příloha č. 3).

Předsednictvo ČMKU výhrady KCHČF akceptovalo, povolilo konání KV bez KV 

v původním termínu, vyžaduje předložení propozic VK ke schválení. 

Vyžádány informace od spolupořadatelů.

Rataj a Havlát zkompletují propozice a přihlášky pro výstavní komisi ČMKU.

Výbor bere jednání na ČMKU na vědomí.

3B: Korespondence s právní zástupkyní Ing. Sobolíka

Doručeno elektronicky a písemně oznámení o převzetí zastoupení Ing. Sobolíka Mgr. 

Sopouchovou s upozorněním na nedostatky zahájeného kárného řízení a žádostí o odložení 

jednání naplánovaného na 6. 11. 2016. Mgr. Ratajem zpracována odpověď (příloha č. 4

zápisu) s tím, že není důvod jednání KK odkládat a o neúčasti byl její klient poučen. Jednání 

KK proběhlo v plánovaném termínu za účasti Ing. Sobolíka. Viz samostatná zpráva.

Výbor bere korespondenci s advokátkou na vědomí.

3C: Vyjádření žalovaného ve sporu s Ing. Porubským

Dne 10. 11. 2016 doručena výzva soudu, aby se žalovaný vyjádřil k úpravě petitu 

navržené žalobcem. Z doručených vyjádření žalobce, která byla všem členům výboru 

rozeslána je zřejmé, že pes Arko z Wejherowskiej Bukowiny byl v Polské republice 

uchovněn. K soudu doručeno dne 24. listopadu vyjádření žalovaného (příloha č. 5 zápisu), 

kterým se navrhuje zamítnutí žaloby. Nutno vyčkat na výsledek soudního jednání.

Výbor bere vyjádření žalovaného na vědomí.

Nicméně je dáno k úvaze výboru, aktivovat článek 13 zápisního řádu ČMKU a 

znemožnit zápis potomků psa Borka z Chatrnosti do plemenné knihy č. 3.

Hlasováno:

Pro: 7                   Proti: 1 (Brzkovská)                           Zdržel se: 0

Výbor pověřuje jednatele sepsáním podání na ČMKU.

3D: Stížnost na výběr do chovu při MVP dne 8. 10. 2016 v Českých Budějovicích

Výbor projednal stížnosti členů KCHČF p. Mikulinec, Ouředník, Kratochvíl, Šácha. 

Informace o změně ZŘ zaslány předsedům, zveřejněno na webu a ve zpravodaji. 

Předseda JČ pobočky p. Uchytil informoval, že změny byly nakopírovány a byly volně 

přístupné, nebyly však veřejně projednávány. Došlo k nepochopení ZŘ, v upravené verzi 
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bude jednoznačně doplněno, aby nebylo možno jinak vykládat. Nejde o chybu, spíše 

nedorozumění.

Hlasováno o návrhu Ing. Havláta odpustit uvedeným členům (Mikulinec, Ouředník, 

Kratochvíl, Šácha) výstavní poplatek na jednu výstavu pořádanou klubem pokud se 

účastní na této výstavě zároveň výběru do chovu (pro jednoho jedince).

Pro: 8                                           Proti: 0                                Zdržel se: 0

Ekonomka po výstavě a výběru do chovu zašle výše uvedeným, splní-li i účast na výběru do 

chovu zpět výstavní poplatek za jednoho vystavovaného jedince.

3E: Pomlčky v souvislosti s OLV

Pomlčky se vyskytovaly v hodnocení na OLV i dříve, podmínky OLV se zpřesní před 

konáním OLV v roce 2017, aby byly jednotné a závazné pro všechny pobočky.

4. Informace Ing. Horové – žádost z minulého výboru

Nechce vystupovat jako zvláštní bod, má připraven diskuzní příspěvek do diskuze.

5. Informace předsedy Kárné komise (Horák)

Mgr. Rataj přednesl zprávu nepřítomného předsedy KK Ing. Horáka (příloha č. 6) o 

projednání kárného provinění Ing. Václava Sobolíka. Podle předsedy KK odesláno kárné 

rozhodnutí dne 10. 11. 2016 – do konání schůze nebylo doručeno odvolání.

Výbor beze zprávu KK na vědomí a předseda klubu vyslovil poděkování všem členům KK.

6. Stav členské základny (Brzkovská) písemná příloha č. 7

Počet členů k 27. 11. 2016 – 926 členů – na rok 2016 nezaplatilo 72 členů.

Po odečtu „zbývajících neaktivních“ je k 27. 11. 2016 stav 854 členů.

V roce 2016 přijato 58 nových členů (navýšení o 9 členů proti roku 2015)

JM – 190, StČ – 187, VČ – 160, JČ - 131, SM – 118, SvČ - 73, ZČ – 54, ZHR – 13,

(více podrobný rozbor v příloze a bude zpráva ve zpravodaji)

6A. Ekonomika klubu

Informovala, že s největší pravděpodobností bude na konci roku klub ve ztrátě cca 

20.000,- Kč, která bude kryta z přebytků z minulých let.

Stav finančních prostředků k 26. 11. 2016:

Hlavní účet: informovala o stavu finančních prostředků na hlavním účtu.

Vedlejší účet: informovala o stavu finančních prostředků na vedlejším účtu.

Pokladna: informovala o stavu finančních prostředků v pokladně.

Poháry do lednového výboru vyřídí Suchánek 2x výkon (2x500,- Kč), Havlát exteriér 1x 

(1x500)

Jsou k dispozici „Bola“, odznaky se budou vyrábět. Individuálně se budou řešit kšiltovky.

7. Zpráva chovatelské rady - Klubové výstavy 2017, hodnocení výstav a výběru do chovu 

2016 a hodnocení OLV 2016 (Havlát, Hermann) – písemná příloha č. 8
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Ze schůze Chovatelské rady

Ing. Havlát seznámil CHR s nově zařazenými psy do chovu

Byla provedena aktualizace seznamu chovných psů pro rok 2017, v seznamu je 96 

chovných psů. Vyřazeni byli všichni narození v roce 2006.

Výstavy pro rok 2017 – schváleny ČMKU:

Chovatelská rada navrhuje rozhodčí:

13. 5. 2017    Speciální výstava Červený Hrádek rozhodčí Braťka

3. 6. 2017 Klubová výstava s KV Chotoviny rozhodčí Štich, Pulkrábek

17. 6. 2017 Klubová výstava bez KV Náměšť n. H. rozhodčí Vysloužil, Havlát

Výběr do chovu na těchto výstavách:

Chovatelská rada navrhuje komise ve složení

13. 5. 2017 Kalivoda, Štich, Vent

3. 6. 2017 Dědouch, Havlát, Uchytil

17. 6. 2017 Hermann, Fekiač, Suchánek

Ke dni konání schůze chovatelské rady máme 53 vrhů a 344 štěňat.

Vrhy po pobočkách:

Středočeská 9 vrhů

Severomoravská 8 vrhů

Jihomoravská 13 vrhů

Západočeská 3 vrhy

Severočeská 3 vrhy

Východočeská 8 vrhů

Jihočeská ?

CHR navrhuje výboru, aby KCHČF přispěl chovatelům, kteří se rozhodnou pro 

inseminaci své feny zmrazeným spermatem Erika od Jezárek.

CHR apeluje na výbor klubu, aby neprodleně ustanovila oblastního poradce chovu pro 

JČ pobočku.

Hl. poradce chovu seznámil CHR se stížnostmi p. Porubského na klub.

Projednány připomínky k nejednotnému posuzování na OLV.

Nejlepší exteriér - do dne konání schůze pouze 2 přihlášky, k tomu Ing. Brzkovská, že se 

chce přihlásit i pan Růžička. Termín do konce listopadu – po termínu zpracuje a pošle 

korespondenčně ke schválení.

Poradce chovu pro JČ pobočku:
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Nelze jmenovat p. Dědoucha, neboť svůj souhlas podmiňuje 100% podporou členů výboru 

pobočky, kterou pro nesouhlas některých členů výboru JČ pobočky nelze získat. Předseda 

výboru JČ pobočky informoval o zájmu pana Milana Kudrny, který však nesplňuje 

podmínky (rozhodčí z výkonu ani rozhodčí z exteriéru, chybí vrhy). 

Po diskuzi rozhodnuto, že oblastním poradcem chovu JČ pobočky nadále zůstává Ing. 

Jaroslav Havlát a zástupcem oblastního poradce je jmenován pan Milan Kudrna. 

Nejdůležitější úkol do konce roku aktualizovat a aktivovat okresní důvěrníky JČ 

pobočky.

Pro 8:                                    Proti: 0                             Zdržel se: 0

Příspěvek pro inseminaci

Po projednání a diskuzi k návrhu chovatelské rady výbor schvaluje příspěvek členům klubu, 

kteří se rozhodnou inseminovat svoji fenu zamrazeným spermatem psa Erik od Jezárek 

(zmrazené spema poskytnuto z USA – Inseminovány 2 feny zbývají ještě 2 dávky). 

8. Klubové zkoušky a soutěže 2017, hodnocení roku 2016 (Suchánek)

Vyhodnocení roku 2016

KPZ ohařů – Opava – proběhlo

JČ Derby – zrušeno

MDrK – Brankovice – proběhlo (17 účastníků)

MJD – OMS Praha západ proběhlo 14 účastníků, z toho 4 ČF malá úspěšnost psů.

O nejúspěšnějšího ČF (a vůdce) pouze tři zájemci.

Máša, Dočkalová a Horák – vůdci i psi se umístili v tomto pořadí.

Plán roku 2017 - odesláno na ČMKJ

23. 4. 2017 KPZ ohařů (CACT, res. CACT.) OMS Opava

6. 5. 2017 KZV ohařů (CACT, res. CACT) OMS Pardubice

13. 5. 2017 KZV ohařů (CACT, res. CACT) OMS Mělník

27. 5. 2017 KPZ ohařů (CACT, res. CACT) OMS Uh. Hradiště

15. 7. 2017 Pohár Severočeské pobočky - KPZ ohařů + naháněni a dohl. střelené a 

postřelené kachny v rákosí a dohledávka pohozené kachny v rákosí 

(CACT, res. CACT)                          OMS Louny

19. - 20. 8. 2017 Pohár starosty Černčice, okr. Náchod - KPZ+KZVP ohařů (CACT, res. 

CACT)                                               OMS Pardubice

9. 9. 2017 KPZ ohařů (CACT, res. CACT)      OMS Pardubice

15. - 17. 9. 2017 MFH (CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT) OMS Benešov

23. - 24. 9. 2017 MJD (CACT, res. CACT) OMS Olomouc

9. Žádosti o dotace pro rok 2017 podané na Mze (Rataj)
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Na MZe podány dvě žádosti „Výkon“ a „Výzkum“ není rozhodnutí v souvislosti 

s odhlasovaným příspěvkem sl. Neradilové byla navýšena i požadovaná dotační částka na 

104.000,- Kč.

Výbor souhlasí se zvýšením dotace.

10. Příprava spádových schůzi poboček (Kerda)

V zastoupení F. Kerdy přednáší Ing. Pavlíková

Termíny schůzí budou uvedeny ve zpravodaji – dodají předsedové poboček

Zpracuje písemnou zprávu pro předsedy poboček na spádové schůze, požaduje:

- do 31. 1. 2017 zaslat zprávy funkcionářů

- následně zašle do 20. 2. 2017 předsedům poboček.

Zpracuje úvodník do zpravodaje.

Zpracoval článek o MDrK do časopisu Myslivost

Ve 13.00 h se z dalšího průběhu schůze omlouvá Ing. Eva Pavlíková – počet členů pro 

hlasování snížen na 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný

11. Příprava Zpravodaje č.1/2017 (garant Matějáková)

Úvod – Ing. Kerda

Termíny spádových schůzí 2017 – nutno dodat – předsedové poboček

Zpráva matrikářky za r. 2016, + jubilea a důležité informace – Brzkkovská

Seznam chov. psů, změny v seznamu – Ing. Havlát

Plán klubových a spec. Výstav – Ing. Havlát

Plán zkoušek na r. 2017 – Suchánek

Vyhodnocení zkoušek po jednotlivých psech za r. 2016 – Suchánek

Nejpracovitější fousek a cvičitel – Suchánek

Exteriér za r. 2016 – Havlát

OLV podle poboček – zašlou garanti

Pozvánky na výstavy + propozice Rataj

Další případné články podle doručení a místa.

O MDrK bude použit článek Ing. Kerdy – měl by být zveřejněn v Myslivosti.

12. Informace o vyúčtování akcí s dotací Mze (Rataj)

Vyúčtování byla doručena jak od p. Hlaváče, tak od OMS Praha západ (včetně kopií 

dokladů).

Zpracovává se k předání na MZe a KÚ.

13. Zprávy členů výboru, kronikářka, mezinárodní sekretář

Tinka

Četl zprávu Silvy Neradilové z USA – zapojila se do výzkumu na analýzu vzorků na DNA, 

výborná kvalita námi dodaných vzorků, zatím se zpracovávají se vzorky zdravých 

jedinců – zpracování olysalých bude provedeno až po té do jich bude nejméně 96. Od 
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amerického klubu obdržela stipendium ve výši 1.000,- US dolarů – příspěvek na bydlení 

a stravu.

Přednesl informaci pana Sasika o možném sponzorování klubových akcí – po diskuzi výbor 

pověřuje předsedu Tinku dalším jednáním o možném sponzorování klubových akcí.

Rataj

Informoval výbor o doručené faktuře na cca 3.000,- Kč, která je však návrhem na uzavření 

smlouvy o uveřejnění v telefonním seznamu. Na nabídku v termínu nereagoval. Výbor 

schvaluje postup jednatele nereagovat na takové „nabídkové akce“.

Ing. Matějáková

Smlouva Genrex nebo Genomy – sleva pro členy klubu na vyšetření – prověří s panem 

Blažkem, jak mají ošetřeny ostatní kluby – výbor zatím nedoporučuje její uzavírání.

Ing. Dostál

Příspěvek na inseminaci semenem Erika od Jezárek je schválen ve výši 3.000,- Kč (viz bod č. 

7) – nutno požádat přímo Ing. Pavlíkovou.

Výbor souhlasí s odměnou ve výši 5.000,- Kč za odběr sperma chovných psů pro inseminaci 

v USA

Odběry krve na výzkum do USA by měly proběhnout ve VČ pobočce. Po diskuzi, kdy je 

žádoucí zaměřit se zejména na jedince postižené lysivostí, bylo rozhodnuto vedle VČ 

pobočky pokračovat v odběrech postižených jedinců soustředěně jako tomu bylo v roce 

2016.

Do USA bylo v roce 2016 vyvezeno 20 štěňat českých fousků, pro rok 2017 bude asi podobný 

zájem.

Je nutno řešit vývozy – na celní správě uveden vyvážející on – do příštího výboru vymyslet 

prohlášení pro Ing. Dostála.

Hermann

Nutno doladit program chovných karet. Iveta Dočkalová bude muset poradce chovu naučit 

ovládat program.

Brzkovská

Upozornila na nedůstojnost letošního ročníku MJD a malý nezájem ČF.

14. Informace z Dozorčí rady

Přítomen pouze p. Hlaváč, podle jeho informací prováděl předseda Dostál kontrolu účetnictví 

u Ing. Pavlíkové a vše vedeno řádně a přehledně. 

15. Diskuze

Ing. Horová

Znovu přednesla diskuzní příspěvek, který přednášela na konci výborové schůze 26. 8. 

2016 v Brankovicích (příloha č. 8a).

V příspěvku zejména uvedla, že :
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- diskusní příspěvek vznikl po přečtení a prostudování plemenné knihy 2015, kdy si jej 

vyžádali na základě potřeby znalosti skutečností v chovu ČF.  V podstatě již asi dva roky 

diskutujeme na schůzi pobočky, ale i u kynologické veřejnosti, jak dál v chovu ČF, co 

změnit. Po shlédnutí plemenné knihy se naše obavy plně potvrdily, tj. snižující se počty 

štěňat, klesající počty chovných psů a fen, ale i zásadní chyby v řízeném chovu. 

- podle jejího názoru je bez diskuze, že na tento stav má také vliv snižování stavu drobné

zvěře, odchody chovatelů v důsledku stáří a u mladší generace jiný přístup v myslivosti a 

tím i práci s loveckým psem. 

- v tomto negativním myšlení si vzpomněla na velice zajímavý rozhovor mezi mojí matkou 

a panem Ing. Dostálem na memoriálu MDrK  v Mělníce v roce 1992, kde pan Ing. Dostál 

hovořil o budoucnosti a nutných změnách v chovu, než byly za mého otce. Nedalo mně to 

a začala jsem hledat v jeho vydaných pracích a našla jsem.  Perfektně zpracovaný stav u 

málopočetného plemene. V příloze č. 1 přikládám (příloha č. 8b zápisu ze schůze) jednu 

jeho práci a to v díle Dědičnost č. 37 psi a genetika- řízení chovu psů v málopočetných 

populacích. Zde uvedu jen výčet z publikace a to 6 základních pravidel pro omezení 

příbuzenské plemenitby, které jsou v jeho práci a které pro současnost v našem chovu

jsou zásadní, a doslovně cituje Ing. Dostála:

1. Využití každého chovného psa, hlavně ty psy, kteří nebyli využiti v minulém roce.

2. Využít každé chovné feny alespoň na jeden vrh.

3. Neprodukovat příliš početné vrhy.

4. Neopakovat stejná krytí, ani když jsou osvědčená. Produkuje se tím větší počet 

příbuzných jedinců.

5. Využití přilití krve původního nebo příbuzného plemene, jen pokud se objeví příznaky 

inbridingové deprese.

6. V chovu postupovat jednotně. Prosazování individuálních zájmů jednotlivých 

chovatelů, je rychlejší cestou k zániku plemene.                                                                                                                            

- Dále jsme našli jím použitý výpočet „Efektivní velikost populace“ pro zjištění jak jsme na 

tom po roce 2015, která ukazuje tu zrádnou příbuzenskou plemenitbu.

- Vzorec je v příloze č. 2 a v příloze č. 3 (příloha č. 9 a 10 zápisu) jsou uvedeny výsledky 

včetně tabulek zpracovaných na počítači. Tabulka byla zpracována na základě podkladů 

z plemenné knihy ČF.  Ing. Dostál uvádí, že při hodnotě EVP 400 příbuzenská plemenitba 

nehrozí, čím je však číslo menší, tím se prohlubuje příbuznost. U čísla 50 plemeno zaniká. 

V roce 2015 byla EVP u ČF 120.!!! Takže náš chov se již nyní nachází v příbuzenské 

plemenitbě.

- Současně ve svém příspěvku navrhuje jak dál v této situaci:  Navrhujeme opatření, která je 

nutno zavést pro zastavení prohlubující se příbuzenské plemenitby v chovu. Tato opatření 

vycházejí z uváděné práce Ing. Dostála.
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1. Pro zvýšení přílivu nové krve do chovu, nutno stanovit nové podmínky pro uchovnění 

psů. Podzimní zkoušky a jedna zkouška další.  Jako v současnosti ve II. ceně. Vypustit 

VZ. OLV ponechat, ale neomezovat časově. Každý nový pes do chovu bude přínosem. 

U fen ponechat současné podmínky zkoušek, ale zásadně nevylučovat z chovu ty feny, 

které z nějakých důvodů se nemohly dostavit na prohlídku lysivosti, ale pouze 

pozastavit na dobu, než se ke kontrole dostaví.

2. U nových psů v chovu provést zkoušku DKK dysplazie kyčelního kloubu. Je to 

nařízení FCI. A je to prokazatelně dědičné. Podpořit finančně chovatele, po provedené 

zkoušce DKK. 

3. V propagaci uvádět ČF nejen jako psa jen pro myslivost, ale i jako psa do rodiny, 

k dětem. Bez odbytu štěňat se chov nerozvine.

Na to reagoval velmi krátce Ing. Havlát

V současné době nezaznamenáváme větší problém s častějším výskytem DKK, a proto není 

důvod zatěžovat chovatele další podmínkou chovnosti. Není pravda, že by FCI kontrolu na 

DKK vyžadovala – označuje ji jako dědičnou vadu – o tom není pochyb.

Není důvod ke snižování chovných podmínek u psů a fen. Feny, které se nedostaví na 

kontrolu lysivosti na spádovou schůzi, si mohou jejich majitelé zajistit individuální kontrolu u 

oblastního poradce chovu nebo u okresního důvěrníka. 

Uchytil

Informoval, že zemřel chovatel Jiří Bečvář z Příbrami, s nímž měl ve spolumajitelství fenu a 

že fena zůstává v majetku pozůstalé manželky.

Vznesl dotaz, zda nadále platí, že fena Adora z Wejherovskiej bukoviny nemůže být chovná. 

Na to mu bylo odpovězeno, že platí usnesení výboru klubu ze dne 12. září 2014, kdy fena 

jako potomek nechovného psa Borka z Chatrnosti nemůže být vybrána do chovu.

p. Bína

Před ukončením diskuze požádal o slovo přítomný a nikým nepozvaný člen výboru 

Západočeské pobočky KCHČF pan Bína a předal svůj písemný diskuzní příspěvek 

výboru k vyjádření (příloha č. 11 zápisu výboru).

Ve svém příspěvku mimo jiné uvádí, že naivně očekával zlepšení jednání výboru vůči členům 

klubu, zvláště těm, kteří mají jiný názor, podle něj se však situace naopak horší.

Upozorňuje, že výběr do chovu na MVP v Českých Budějovicích dne 8. 10. nebyl proveden 

podle klubových směrnic a výbor na místo toho, aby uznal chybu, označuje za viníka Ing. 

Sobolíka.

Dále upozorňuje na medializované OLV JČ pobočky schváleno pouze předsedou KCHČF, ale 

najednou nevadí, že na JM pobočce není postupováno podle směrnic pro OLV.

Kritizuje rozhodnutí výboru poskytnout příspěvek 20.000,- Kč Silvii Neradilové a konstatuje, 

že je to pouze díky známostem a připadá mu to neetické.
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Dále konstatuje, že nadále přetrvává stav, kdy nejsou mnohé příspěvky zveřejňovány, a zápis 

je zkrácen oproti uváděným skutečnostem na výboru. Je odkazováno na přílohy, které 

však nejsou k dispozici.

Konstatuje, že mnohé rozhodování je vedeno sympatiemi nebo antipatiemi členů výboru vůči 

jiným členům klubu, což nechávají, což nechávají dopadat na jejich psí svěřence.

Závěrem opět žádá o zveřejnění veškeré své korespondence na stránkách klubu.

Tinka

Výbor se k jednotlivým bodům diskuzního příspěvku p. Bíny vyjádří na příští schůzi 

výboru a výbor v 15.00 h ukončil.

16. Závěr

Příští výbor dne 29. 1. 2017 v 10.00 h v Perknově – pouze pro pozvané!!! Bude zaslána 

pozvánka.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:

Ing. Jaroslav Havlát                                                                Josef Tinka

         Hlavní poradce chovu KCHČF                                             Předseda KCHČF




