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Úvod
Ing. Tomáš Morbicer

Předseda KCHČF

 Jak jistě většina členů našeho klubu ví, proběhla začátkem 
dubna mimořádná konference klubu. Přestože měla název mimořádná, 
neznamená to něco, co by mělo zásadním způsobem ovlivnit život klubu, 
jeho poslání a především cíle, které chceme v chovu našeho ČF dosáhnout.
 Přestože došlo k obměně funkcionářského složení výboru klubu, 
dozorčí rady i kárné komise, zůstávají priority činnosti klubu stejné. Jedná se:
- O udržení roční výše zapsaných štěňat, což v dnešních ekonomických 
podmínkách se jeví jako úkol skoro nesplnitelný. Přesto poslední 
dva roky ukázaly, že ČF je plemeno, které má budoucnost a patří v 
myslivecké a kynologické veřejnosti k plemenům s rostoucí oblibou.
-      O udržení všech požadavků na úroveň chovných podmínek jak v oblasti exteriéru, 
tak také výkonu tak,  jak je výbor klubu schválil v novém Zápisním řádu klubu. 
- O udržení výše členské základny, která v posledním období zaznamenala 
docela strmý nárůst členů, neboť pouze členové zapálení chovem ČF 
jsou garancí, že cíle které chceme naplnit mohou být realizovány.
- O udržení a růst počtu ČF, kteří se prosadí na všech typech 
vrcholných výstav a soutěží s finanční pomocí ze strany klubu.
-     O   řešení   problému   v  některých      chovných liniích tak, ať jsme 
schopni i v budoucnosti zachovat liniovou plemenitbu, což u málopočetných 
plemen může být problém a vzhledem k tomu, že ČF je naše národní plemeno 
a nikdo zvenčí nám nepomůže.
- O pokračující nekompromisní řešení lysivosti a bázlivosti jako 
vlastnosti, které zcela vyřazují kteréhokoliv jedince s chovu.
 Když se dostane tento Zpravodaj do rukou členů našeho klubu, bude 
stát kynologická sezóna před svým vyvrcholením. Přeji proto Všem pro které 
se stal ČF nedílnou součásti života, ať ze všech akcí, kterých se zúčastní 
odchází s pocitem spokojenosti, přestože to neznamená vždy vítězství.

                                                              „Českým fouskům zdar“
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Adresář a složení orgánů KCHČF

 Funkce   jméno a příjmení  telefon       
    e-mail
 Výbor KCHČF:
 předseda   Ing. Tomáš Morbicer  724643303 
    tom.morbicer@centrum.cz   
 místopředseda  Josef Javůrek   603211208 
    javurek@volny.cz 
 jednatel   Mgr. Jaroslav Rataj  606767639
    jarda.rataj@seznam.cz 
 hlavní poradce chovu Ing. Jaroslav Havlát  602417520
    havlat.j@seznam.cz
 zástupce hl. poradce Pavel Hermann   603737362
    p.hermann@seznam.cz
 člen – ekonom  Ing. Eva Pavlíková  603854371
    omsnachod@seznam.cz
 člen – matrikář  Bc. Dana Brzkovská  602386726 
    danabrzkovska.tiscali.cz
 člen – výcvikář  Josef  Tinka   606392158
    josef.tinka@seznam.cz
 člen – tisk. referent Ing. Michal Matěják  606711081
    matejak.m@centrum.cz
 Dozorčí rada KCHČF:
 předseda   Jaroslav Dostál          724044541
    jardahajny@seznam.cz
 člen   Josef Hlaváč   602528549
    hlavac7@seznam.cz
 člen   Ing. Lubomír Vent   
    chmel.vent@tiscali.cz
 Kárná komise KCHČF:
 předseda   Miroslav Drahota         721898155   
    miroslavdrahota@seznam.cz
 člen   Břetislav Uchytil        724516205
 člen   Ing. Martin Oplt  
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Výbory oblastních poboček
Středočeská pobočka
Předseda – Mgr. Jaroslav Rataj, tel. 606767639, e-mail: jarda.rataj@seznam.cz, 
Poradce chovu – Ing. Jaroslav Havlát, tel. 602417520, e-mail: havlat.j@seznam.cz 
Jednatel – Ing. Pavel Dostál, tel. 602390580, e-mail: cryotechsro@cryotechsro.com
Výcvikář – Ing. Jaroslav Novotný, tel. 732847888, e-mail: novot.jaroslav@seznam.cz
Pokladník  – Lenka Ratajová, tel. 723205831, e-mail: ratajova.len@seznam.cz 
Člen výb. stránky - Ing. Horák Pavel, tel. 723306987, e-mail: horakpav@email.cz
Člen výb. – Václav Charvát, tel. 603330573, e-mail: vaclav.charvat@email.cz,

Severočeská pobočka
Předseda - Kročák Milan, tel. 723 679 585
Místopředseda - Ing. Vent Lubomír, tel. 728 025 776, e-mail: chmel.vent@tiscali.cz
Jednatel - MVDr. Štýbr Josef, tel. 606 460 689, 
Poradce chovu – Ing. Jiří Kalivoda, tel. 603 350 168, e-mail: kalivoda.jiri@centrum.cz
Zást. poradce chovu – Brziak Petr, tel. 724 214 944,
Ekonom – Fanta Lukáš, tel. 606 688 770, e-mail: lukas.fanta@seznam.cz
Výcvikář – Černý Jiří, tel. 737 646 494,
Člen výboru – Švec František, tel. 736 276 224,
Člen výboru – Pražák Rudolf, tel. 721 612 117, e-mail: prazakruda@seznam.cz

Východočeská pobočka
Předseda - Josef Javůrek, Textilácká  83, Trutnov  541 01, Tel: 603 211 208, e-mail:  
      javurek@volny.cz         
Oblastní poradce chovu - Josef Čeliš, Bašnice 28, Hořice 508 01, Tel: 728 892 289,           
                                                  490 504 117,                                 
Zástupce obl. poradce chovu a výcvikář -  Milan Fekiač, Výšinka 67, Hajnice 544 66,
     e-mail: fekiac.milan@seznam.cz    Tel: 728 868 699
Jednatel - Ing. Eva Pavlíková, Svatopluka Čecha 585, Jaroměř 551 01, Tel:  603 854 371,
                                                                            e-mail: e.pavlikova@tiscali.cz, 491 813 975
Pokladník - Miroslav Friml, Jabloňová 1222, Rychnov n. K.  516 01, Tel: 724 698 133
Revizor - Věra Vojnarová, Všestary  75, Všestary 503 12, Tel: 728 307 578
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Jihočeská pobočka
Předseda - Břetislav Uchytil – mladší, tel 724516205
Místopředseda - Václav Panáček,
Jednatel - Bc. Dana Brzkovská, tel. 602386726
Poradce chovu - Ing. Václav Sobolík, tel. 602488671
Pokladník  - Ing. Ondřej Dušek,
Výcvikář - Zdeněk Staněk,
Člen výboru - Josef Dědouch,  tel. 728173692

Západočeská pobočka
Předseda - Bořek Zdařil, Trnová 246, 330 13 Trnová, tel: 776152527, el-zet@volny.cz,
Obl. por. chovu - Jiří Štich,  M.Majerová 121, 334 42 Chlumčany, tel. 723757486,
Ekonom-Ing. Jana Horová, Na Františkově 7, 312 00 Plzeň, tel: 606222734, ehora@iol.cz
Výcvikář – František Kuneš, Nad Kalvárií 426/II, 337 01 Rokycany, tel. 776783806,

Severomoravská pobočka
Předseda - Josef Sikora, tel. 604 725 612, sikora.josef@centrum.cz    
Místopředseda -  Aleš Suchánek, tel. 604 139 599, suchanekales seznam.cz
Jednatel -  Jan Bija, tel. 724 214 672, janbija@seznam.cz
Oblastní poradce chovu - Pavel Hermann, tel. 603 737 362, p.hermann@seznam.cz
Zást. poradce - ing. Stanislav Hejník, tel. 724 552 736, shejnik@seznam.cz    
Ekonom - Libor Nehyba, tel. 721 614 093, nehybalibor@seznam.cz
Výcvikář - Pavel Lulovič, tel. 720 444 773

Jihomoravská pobočka
Předseda - Josef Hlaváč, Brankovice, Tyršova 269, tel. 602528549,  hlavac7@seznam.cz   
Místopředseda -  Josef Tesák,  Litenčice  173, tel. 724184624
Jednatel -  Jaromír Kosmák, Růžová 328/13, Oslavany 66412, tel. 603702278
Oblastní poradce chovu - Emil Vysloužil ml., Chvalkovice na Hané, tel: 603702278    
Ekonom - Ing. Matějáková Drahomíra,  Křtiny 46,  tel: 607660696   
Výcvikář - Josef Tinka,  Na výsluní  III/700 Dolní Němčí,  tel: 606392158     
Člen výboru -  Ing. Oliva Pavel, Větrná 979/79  Miroslav, tel: 736631463

V příštím čísle zpravodaje bude uveřejněn seznam okresních důvěrníků jednotlivých 
oblastních poboček.
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Zpráva matrikářky - Důležitá informace
Bc. Dana Brzkovská

Informace pro stávající členy KCHČF

Vážené členky, vážení členové KCHČF. Ve vlastním zájmu prosím věnujte pozornost 
této informaci. Mnozí z vás opomenuli zaplatit členský příspěvek na rok 2011. A proto 
bych zde chtěla připomenout, jakým způsobem se mohou platit členské příspěvky.
Mezi nejobvyklejší způsoby patří:  - převodem z účtu
     - internetbanking
     - na poště – složenkou typu  A  / zde se 
uvádí adresa majitele účtu a ta je : ČMMJ – KCHČF, Jungmannova 25, 115 25 Praha 
1 /
Vždy je nutné napsat váš variabilní symbol, to znamená číslo vaší členské legitimace 
KCHČF + vaše jméno. Bez těchto údajů se platba nedohledá.
Platí zásada : jedna platba / částka /  = jeden variabilní symbol = jedno příjmení. 
Pokud např. platí manželé, prosím, aby zaplatil každý zvlášť na svůj variabilní 
symbol. Roční členský příspěvek je 200,- Kč, je možné platit na 2 roky dopředu, tj. 
400,- Kč, nebo na 3 roky dopředu, tj. 600,- Kč. Pro členy od 70 let je roční příspěvek 
20,- Kč. 
A zde je číslo účtu KCHČF, kam zasílejte své platby :
160895579    kód banky : 0300
Nevíte, na který rok máte naposledy zaplaceno ?  Dotazy můžete poslat mailem, nebo 
se zeptat telefonicky. Máte-li i jiné dotazy, nejasnosti, změna telefonu, nová mailová 
adresa, změna bydliště, ztráta / poškození / legitimace – pište mail + telefonujte.
E-mail matrikářky KCHČF:   danabrzkovska@tiscali.cz
Mobil. telef. matrikářky KCHČF:  602 386 726

Informace pro nové zájemce o členství v KCHČF

Na internetových stránkách KCHČF : www.cesky-fousek.cz  je přihláška. Tu můžete 
vyplnit a poslat přímo on-line, nebo si ji můžete vytisknout a poslat matrikářce 
KCHČF na adresu:
Dana Brzkovská, Na Výhledech 12, 100 00 Praha 10.
Budete zaevidováni a dostanete variabilní symbol, který bude sloužit k první platbě.
Pro informaci: - zápisné do KCHČF je 100,- Kč a potom členský příspěvek 200,-Kč/
rok.
U členů nad 70 let se platí 20,-Kč/rok.
Těšíme se na nové členy v Klubu chovatelů českých fousků !



7

STANOVY 

Klubu chovatelů českých fousků o. s.
Název: Klub chovatelů českých fousků, o. s.  
Sídlo : Jungmannova 25, Praha 1 

Článek 1
Základní ustanovení

1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF) je občanským 
sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružující 
chovatele, majitele, držitele a příznivce plemene český fousek. 

2.  KCHČF pečuje o zvelebení a rozšíření českého fouska doma i 
v zahraničí, jakož i o zvýšení jeho použitelnosti při výkonu myslivosti. 

Článek 2
Vznik a zánik KCHČF

1.  V roce 1896 byl založen Spolek pro ohaře hrubosrsté – český fousek, 
který byl z moci úřední zrušen, jelikož nepřijal jako úřední řeč němčinu. 

2.  KCHČF vznikl v roce 1924 z iniciativy tehdejších chovatelů, držitelů a 
příznivců plemene český fousek. 

3.  KCHČF zanikne, usnese-li se na tom konference KCHČF, 3/4 většinou 
všech přítomných hlasů.  

Článek 3
Řádné členství v KCHČF

1.  Členem KCHČF může být každý chovatel, majitel, držitel nebo 
příznivec plemene český fousek.

2.  Členy přijímá výbor KCHČF na základě písemné přihlášky žadatele. 
Po rozhodnutí výboru KCHČF o přijetí za člena klubu, vydává nově 
přijatým členům průkaz o členství v KCHČF a zaregistruje je do 
klubové evidence členů. 



8

3.  Za členství v KCHČF je vybírán roční členský příspěvek, jehož výši 
stanoví výbor KCHČF. 

4.  Členem KCHČF se může stát i cizí státní příslušník. 

5.  Nově přijatí členové zaplatí zápisné a členský příspěvek ihned po 
přijetí za člena. Členský příspěvek je možno zaplatit na 1-3 roky 
dopředu. 

6.  Členství v KCHČF zaniká: 

a.  úmrtím člena 

b.  vystoupením člena na základě písemného prohlášení 

c.  nezaplacením členského příspěvku ani do náhradního termínu 
stanoveného výborem klubu  

d.  pravomocným rozhodnutím o vyloučení kárným orgánem 
KCHČF (viz. Kárný řád KCHČF) 

7.  Zanikne-li členství, není nárok na vrácení členského příspěvku.

Článek 4
Čestné členství v KCHČF

1.  Ve výjimečných a odůvodněných případech může konference KCHČF 
na návrh výboru KCHČF udělit čestné členství v KCHČF, které je 
doživotní a bezplatné.

2.  Čestné členství je honorární a lze jej udělit pouze se souhlasem osoby, 
které je čestné členství udělováno.

3.  Čestný člen má všechna práva člena s výjimkou práva hlasovacího a 
volebního.

4.  Vznikem řádného členství v KCHČF čestné členství v KCHČF 
zaniká a zánikem řádného členství se čestné členství neobnovuje.
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Článek 5
Orgány KCHČF

1.  Orgány KCHČF jsou: 

a. konference KCHČF 

b. výbor KCHČF 

c. dozorčí rada KCHČF 

d. kárná komise KCHČF. 

2.  KCHČF může zřizovat za účelem užšího styku mezi členy zájmové 
skupiny nebo územní pobočky. 

3.  Činnost těchto orgánů KCHČF je podrobně upravena v Organizačním 
řádu KCHČF.

4.  Jménem klubu jedná předseda, místopředseda a nebo jednatel, přičemž 
každý jedná samostatně. 

Článek 6
Práva a povinnosti členů KCHČF

1. Člen KCHČF má tato základní práva: 

a. zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích 

b. podávat náměty, dotazy, návrhy, připomínky a stížnosti 
orgánům KCHČF 

c. volit a být volen do orgánů KCHČF 

d. zúčastnit se všech podniků a akcí KCHČF 

e. nosit odznak a vyznamenání KCHČF 

f. obdržet klubový zpravodaj. 

2. Člen KCHČF má tyto základní povinnosti: 

a. v termínu platit stanovený členský příspěvek 

b. řídit se usnesením a rozhodnutím orgánů KCHČF 

c. aktivně se zúčastnit zušlechťovacího procesu plemene a 
zachovávat členskou a chovatelskou kázeň, dodržovat zápisní 
řád 
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d.  hlásit do 14 dnů jakoukoliv změnu, která má vliv na členství 
v KCHČF (změna adresy, trvalého pobytu, úhyn chovného 
jedince, změnu majitele chovného jedince, apod.).  

Článek 7
Hospodářské zajištění

1.  KCHČF hospodaří podle předem schváleného rozpočtu na kalendářní 
rok. 

2.  Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, dary, příjmy ze všech 
akcí pořádaných KCHČF i když na ně klub nepřispívá a případně další 
příjmy.  

Článek 8
Platnost stanov

Tyto stanovy byly přijaty usnesením konference KCHČF dne 2. 4. 2011 
v Perknově.  
 
……………………………………                                          
…………………………… 

Jednatel KCHČF                                                         Předseda KCHČF
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Organizační řád KCHČF
Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s.  
Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 – Staré Město  

Článek 1
Základní ustanovení

1.  Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF) je občanským 
sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružující 
chovatele, majitele, držitele a příznivce plemene český fousek. 

2.  KCHČF je registrován u MV ČR v Praze pod č.j. VCS/1-17892-R ze 
dne 20. ledna 1993 jako samostatný právní subjekt.  

Článek 2  
Poslání KCHČF

1.  KCHČF pečuje o zvelebení a rozšíření českého fouska doma i 
v zahraničí, jakož i o zvýšení jeho použitelnosti při vykonávání 
myslivosti i dalších oblastech. 

2.  Organizuje klubové akce, jejichž účelem je posoudit úroveň plemene 
jak v exteriéru, tak ve výkonu a propagovat plemeno český fousek před 
širokou veřejností. 

3.  Sledovat úroveň chovu ČF v porovnání s ostatními plemeny ohařů jak 
v exteriéru, tak ve výkonu a na základě hodnocení konkrétních výsledků 
přijímat účinná opatření v chovu. 

4.  Udržovat a rozvíjet co nejužší styky a spolupráci s ostatními kluby 
chovatelů loveckých psů doma i v zahraničí. 

5.  Propagovat plemeno ČF v tisku vydáváním odborných článků, 
publikací, reklamních materiálů apod.
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Článek 3  
Orgány KCHČF

1.  Konference 

2.  Výbor klubu 

3.  Dozorčí rada 

4.  Chovatelská rada 

5.  Kárná komise 

6.  Výbory poboček  

Článek 4  
Konference KCHČF

1.  Je nejvyšším orgánem klubu 

2.  Koná se každých pět let a je povinnosti výboru klubu ji v tomto termínu 
svolat 

3.  Výbor klubu může rozhodnout o svolání mimořádné konference

4.  Výbor klubu musí rozhodnout o svolání mimořádné konference, 
požádá-li o její svolání dozorčí rada nebo požádají-li o svolání nejméně 
čtyři spádové schůze oblastních poboček, přičemž počet členů těchto 
poboček musí přesáhnout 50% z celkového počtu členů klubu dle 
seznamu členů pro spádové schůze. V takovém případě musí být 
konference svolána nejpozději  po následujících spádových schůzích 
poboček, kdy o svolání požádala dozorčí rada klubu nebo čtvrtá oblastní 
pobočka svým usnesením.

5.  Počet delegátů stanoví výbor klubu 

6.  Delegáty s hlasem rozhodujícím volí pobočky klubu (jak pro řádnou 
tak i mimořádnou konferenci) 

7.  Musí být svolána písemnými pozvánkami (předáním Delegačního 
lístku) nejméně 10 dnů předem 

8.  Zúčastní se jí delegáti, zvolení na členských schůzích poboček, 
funkcionáři klubu a hosté; delegáti s hlasem rozhodujícím volí: pracovní 
předsednictvo konference,
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 mandátovou komisi, volební komisi a komisi pro zpracování návrhu 
usnesení. Konference klubu je schopná usnášet se, je-li přítomna 
nejméně polovina delegátů s hlasem rozhodujícím. 

9.  Do působnosti konference náleží: 

a)   Projednat a schválit zprávu výboru klubu za uplynulé volební 
období 

b)  Volit na pět roků výbor klubu, dozorčí radu, kárnou komisi, 
přičemž členové všech volených orgánů klubu mohou být 
voleni pouze z řádných delegátů konference. V případě 
využití Volebních nominací také člen klubu, který nominací 
přijme a z jakéhokoliv důvodu není delegátem konference. 
Jmenovitě do funkcí volí statutární zástupce klubu tj. předsedu, 
místopředsedu, jednatele a také hlavního poradce chovu. 
Ostatní členové výboru jsou voleni bez jmenovitého určení 
funkce. Jmenovitě volí také předsedy Dozorčí rady a Kárné 
komise, včetně členů těchto orgánů klubu.

c)  Schvalovat stanovy nebo jejich změny, organizační řád nebo 
jeho změny, kárný řád nebo jeho změny. Zápisní řád nebo jeho 
změny dle potřeb upravuje v průběhu volebního období na 
návrh chovatelské rady výbor klubu.

d)  Stanovit základní cíle pro činnost výboru KCHČF na příští 
volební období 

10.   O jednání a usnesení konference musí být pořízen zápis, který 
podepisuje předseda a jednatel výboru klubu. 

Článek 5  
Výbor KCHČF

       1.  Výbor KCHČF má 9 funkcionářů.
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2.  Složení výboru KCHČF: předseda, místopředseda, jednatel, hlavní 
poradce chovu, zástupce hlavního poradce chovu, ekonom, matrikář, 
výcvikář, tiskový referent. Funkce ve výboru nemohou být slučovány.

3.  Statutární zástupci a hlavní poradce chovu jsou voleni jmenovitě 
konferencí na příslušné funkce. Na prvním zasedání zvoleného výboru 
předseda provede rozdělení funkcí zvolených členů výboru  

4.  Výbor KCHČF řídí činnost KCHČF v období mezi konferencemi 
přijímá jakákoliv opatření, směřující ke splnění usnesení konference 

5.  Při nečinnosti člena výboru, při porušení normativů KCHČF a při 
opětovném neplnění povinností člena výboru, může výbor rozhodnout 
o odvolání člena z výboru a funkce. Při hlasování o odvolání člena 
výboru se uplatní pravidlo 3/4 všech hlasů členů výboru.

6.  V případě, že se člen výboru vzdá funkce nebo zanikne-li mu členství 
podle stanov,   musí výbor do konce volebního období kooptovat do 
výboru jiného člena KCHČF a pověřit jej agendou odstoupivšího 
člena., nebo člena odvolaného výborem klubu

7.  Schůze výboru svolává předseda klubu dle potřeby, kromě členů 
výboru se schůze výboru účastní předseda Dozorčí rady, Kárné komise 
a mohou se zúčastnit i předsedové oblastních poboček, pokud nemá 
pobočka zastoupení ve výboru klubu.

8.  Písemné pozvánky na schůze zasílá jednatel tak, aby byly doručeny 
nejméně 8 dnů předem; za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka 
zaslaná prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, 

9.  Výbor se usnáší prostou většinou hlasů, je-li přítomna nadpoloviční 
většina členů. 

10.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. S výjimkou hlasování 
o odvolání člena výboru z funkce   
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11.  Ze schůzí výboru pořizuje jednatel zápisy, které zasílá všem členům 
výboru a chovatelské rady, předsedům DR, KK a předsedům oblastních 
poboček.  

12.  Přijímá do evidence členy klubu 

13.  Plánuje činnost klubu a finanční rozpočet 

14.  Podává návrhy na myslivecká vyznamenání 

15.  Jmenuje oblastní poradce chovu ČF 

16.  Schvaluje čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru 

17.  Projednává a schvaluje návrhy chovatelské rady, včetně změn Zápisního 
řádu i sazebníků úkonů podle zápisního řádu.

18.  Stanoví výši členského příspěvku.

19.  Svolává nejméně jednou ročně členské schůze poboček 

20.  V určených termínech svolává konferenci KCHČF a na konci volebního 
období připraví a svolává volební konferenci klubu 

21.  Organizuje klubové akce, včetně MFH, MDrK, MJD, klubových a 
speciálních výstav 

22.  Připravuje na funkční období výboru klubu motivační program jak pro 
oblast chovu tak i výkonu (motivační program – představuje organizační, 
finanční, materiálovou i jinou podporu chovatele nebo vůdce v případě 
realizace zájmů KCHČF v oblasti chovu nebo výkonu.)

23.  Výbor klubu může dle potřeby zřídit další komisi nebo komise, platné 
pouze pro dané funkční období.

24.  V případě časové nutnosti řešení mimořádných problému, může 
výbor projednat tyto požadavky formou elektronické pošty, přičemž 
rozhodnutí výboru a také všechna stanoviska členů výboru budou 
uložena u jednatele klubu.   

Článek 6  
Povinnosti funkcionářů klubu 

Předseda klubu:

• Je statutárním představitelem klubu a jedná jménem KCHČF 

• Podepisuje spolu s jednatelem písemnosti klubu
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•	 Vyřizuje spolu s jednatelem neodkladné záležitosti, o nichž musí podat 
zprávu na nejbližší schůzi výboru klubu 

•	 Řídí schůze výboru klubu 

•	 Sleduje a kontroluje plnění usnesení orgánů klubu 

•	 Zodpovídá spolu s výborem klubu za řádné hospodaření s prostředky 
klubu 

•	 Spolu s ostatními členy výboru klubu zajišťuje mediální a ekonomické 
partnery klubu napomáhající zlepšení činnosti jak v oblasti chovu, 
výkonu ČF tak i jeho propagace. 

Místopředseda klubu: 

•	 Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv i 
povinnosti 

•	 Po skončení zastupování je povinen informovat předsedu o všech 
jednáních a přijatých opatřeních 

•	 Zprostředkovává a koordinuje vztah mezi výborem klubu a 
pobočkami, přenáší na jednání výboru požadavky z jednotlivých 
poboček

•	 V případě pověření výborem, jedná jako statutární zástupce  jménem 
klubu 

Jednatel klubu: 

•	 Vyřizuje písemnou agendu klubu 

•	 Zajišťuje organizačně konání schůzí výboru a konferenci klubu 

•	 Archivuje veškerý materiál, týkající se činnosti klubu

•	 V případě pověření výborem, jedná jako statutární zástupce  jménem 
klubu 

Ekonom klubu:

•	 Sestavuje návrh ročního rozpočtu klubu a sleduje čerpání 
rozpočtu klubu a podává na každé schůzi výboru klubu
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 zprávy o finančním hospodaření, o příjmech a výdajích od minulé 
schůze výboru a o průběžném ročním hospodaření klubu 

•	 Odpovídá za dodržování předpisů a pokynů vydaných pro finanční 
hospodaření 

•	 Vede pokladní knihu, vystavuje příjmové a výdajové doklady     

•	 Zajišťuje likvidaci finančních účtů podle rozhodnutí výboru klubu 

•	 Informaci o placení členských příspěvků na účet KCHČF předává 
měsíčně (nejpozději do 10 dne za uplynulý měsíc) matrikáři klubu 

Hlavní poradce chovu a Zástupce hlavního poradce 

•	 Zajišťují a řídí činnost chovatelské rady 

•	 Řídí a kontrolují práci oblastních poradců chovu 

•	 dávají návrhy pro jednání výboru klubu na úseku chovu, včetně 
návrhů na využití motivačního programu v rámci chovu

•	 Spolu s chovatelskou radou zpracovávají střednědobý plán chovu dle 
jednotlivých linií, a tento jednou ročně před spádovými schůzemi 
vyhodnotí 

•	 Sledují zápisy vrhů do plemenné knihy 

•	 Provádí rozbory výsledků výstav, popř. jarních svodů a na základě 
těchto rozborů vyhodnocují chovnou kvalitu jednotlivých chovných 
psů v jednotlivých liniích 

•	 Vedou evidenci chovných psů dle jednotlivých linií 

•	 Zakládají chovné karty chovných psů a tyto předává oblastním 
poradcům chovu 

•	 Dávají návrhy výboru klubu na povolení výjimek z pravidel 
chovatelského a zápisního řádu 

•	 Podávají výboru klubu návrhy na jmenování a odvolání oblastních 
poradců chovu
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Výcvikář klubu: 

•	 Zajišťuje klubové soutěže a zkoušky 

•	 Sleduje výkony českých fousků, tyto vyhodnocuje dle jednotlivých 
chovných psů a výsledky předkládá výboru klubu, zajišťuje jejich 
zveřejnění v klubovém zpravodaji 

•	 Eviduje a vydává Houskovy vůdcovské odznaky 

•	 Zpracovává návrh motivačních opatření pro vůdce ČF na vrcholných 
akcích, včetně doporučení motivace pro členy, kteří zařadí do chovu 
jedince doporučené CHR v rámci naplnění cílů chovu 

Matrikář:

•	 Vede přesnou evidenci členů, včetně doby na kterou má člen 
zaplaceno členství,

•	 Předkládá výboru k rozhodnutí o přijetí za člena přihlášky nových 
členů, doručených od předchozí výborové schůze,

•	 Vystavuje nové a přijímá vrácené členské průkazy 

•	 Do konce ledna každého kalendářního roku, nerozhodne-li výbor 
jinak, vyhotovuje seznamy členů podle poboček a okresů a tyto 
rozesílá určeným funkcionářům

•	 Dle potřeb výboru klubu vyhotovuje případné dílčí seznamy 
(neplatiči, členové starší 70 let atd.) členů  dle jednotlivých poboček 

Tiskový referent: 

•	 Vede kroniku KCHČF, záznamy schvaluje výbor klubu

•	 Shromažďuje příspěvky funkcionářů a členů KCHČF do klubového 
zpravodaje 

•	 Je předsedou redakční rady zpravodaje KCHČF zodpovídá za jeho 
včasné vydávání.

•	 Zodpovídá komplexně za provoz webových stránek klubu, včetně 
jejich průběžné aktualizace 
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Článek 7  
Chovatelská rada

1.  Skládá se z oblastních poradců chovu ČF a je poradním orgánem výboru 
KCHČF, přičemž  Hlavní poradce chovu a jeho Zástupce jsou volenými 
členy výboru klubu.Chovatelská rada může být  případně rozšířena 
max. o dva odborně zdatné členy dle návrhu poboček.   

2.  Zpracovává střednědobé i dlouhodobé cíle chovu v jednotlivých liniích, 
včetně konkrétních opatření, které musí být klubem zajištěny. Tyto 
předkládá výboru k projednání a vyslovení souhlasu, včetně stanovení 
postupu realizace.

3.  Sleduje a eviduje výskyt lysivosti a v kartách chovných jedinců eviduje 
nemocné jedince a přenašeče. 

4.  Na základě výsledků kontroly dědičnosti 
vyhodnocuje kvalitu a úroveň chovu ČF, jak  
v exteriéru, tak ve výkonu, srovnává s cíli chovu a doporučuje další 
postupy 

5.  Sleduje výskyt nežádoucích vad u ČF a podává orgánům klubu návrhy 
na jejich odstranění 

6.  Sleduje dodržování zákonných a klubových předpisů na úseku chovu 
všemi členy KCHČF 

7.  Připravuje návrh motivačních opatření pro chovatele za účelem 
naplnění cílů chovu

8.  Pro výkon funkce poradce chovu jsou stanovena kvalifikační kritéria, 
která musí uchazeč o funkci  poradce chovu splňovat. Kvalifikační 
kritéria jsou stanovena s cílem zajištění odbornosti při řízení chovu, 
kvalifikovaného výkonu funkce a autority  poradce chovu.

9.  V oblasti exteriéru musí být poradce chovu jmenován Rozhodčím pro 
posuzování exteriéru psů Českomoravské kynologické unie s aprobací 
pro plemeno Český fousek 

10.  V oblasti výkonu musí být poradce chovu jmenován Rozhodčím pro 
posuzování výkonu loveckých psů
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 Českomoravské myslivecké jednoty s aprobací minimálně pro 
zkoušky vloh a podzimní zkoušky ohařů.

11.  Výbor klubu může jmenovat poradcem chovu i uchazeče, který 
doposud nesplňuje podmínky uvedené v bodech 9 a 10 v případě, že 
tento uchazeč se stane čekatelem na funkci rozhodčího s příslušnou 
aprobací do 2 let od doby jmenování a není žádný jiný uchazeč o tuto 
funkci, který by splňoval podmínky uvedené v bodech 9 a 10

12.  Oblastním poradcem chovu může být jmenován i hlavní poradce 
chovu nebo jeho zástupce. Kumulace funkcí je přípustná.

Článek 8  
Dozorčí rada

1.  Členy dozorčí rady jsou předseda a dva členové zvolení konferencí 
klubu

2.  Vzdá-li se některý člen dozorčí rady funkce, nebo zanikne-li mu členství 
podle stanov, je oprávněna dozorčí rada kooptovat na uvolněné místo 
nového člena z řad členů KCHČF.

3.  Řídí se přiměřeně platnými předpisy pro činnost kontrolních orgánů 
ČMMJ 

4.  Kontroluje činnost výboru klubu v souladu s platnými řídícími 
dokumenty klubu, ve všech oblastech činnosti a na základě zjištěných 
nedostatků doporučuje výboru klubu opatření na jejich odstranění

5.  V případě opakování nebo přetrvávání zjištěných nedostatků je DR 
oprávněna požádat výbor KCHČF o svolání konference a výbor klubu 
tuto musí svolat nejpozději po následujících spádových schůzích 
poboček.

6.  Schůze DR jsou svolávány předsedou DR dle potřeby. Ze schůzí a 
činnosti DR jsou pořizovány zápisy, které jsou zasílány jednateli 
klubu k projednání na schůzi výboru klubu
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7.  Předseda DR se účastní pravidelně jednání výboru klubu, ostatní 
členové dle potřeb 

Článek 9  
Kárná komise

     1.  Kárná komise je tříčlenná, přičemž předsedu i členy komise volí  
 konference klubu.

2.  Činnost komise se v plném rozsahu řídí Kárným řádem klubu 
schváleným konferencí.

      3. Vzdá-li se některý člen dozorčí rady funkce, nebo zanikne-li  
 mu členství podle stanov, je oprávněna Kárná komise kooptovat  
 na uvolněné místo nového člena z řad členů KCHČF.

Článek 10  
Oblastní pobočky a výbor poboček

1.  Za účelem lepší spolupráce a informovanosti s členskou základnou 
a pro lepší řízení a kontrolu chovu jsou zřízeny pobočky dle oblastí, 
v členění dle bývalého krajského členění (7 poboček, přičemž hlavní 
město Praha je součásti Středočeské pobočky).

2.  Člen KCHČF je evidován v oblastní  pobočce příslušné podle 
místa svého trvalého pobytu; o doporučení ke krytí žádá oblastního 
poradce příslušné pobočky a je povinen umožnit kontrolu vrhu místně 
příslušným okresním důvěrníkem.

3.  Člen KCHČF je oprávněn zapojit se do činnosti i jiné oblastní pobočky 
než v které je evidován, je oprávněn v této jiné oblastní pobočce 
realizovat své volební právo. Není však oprávněn požádat o vystavení 
doporučení ke krytí jiného než místně příslušného oblastního poradce 
chovu.

4.  Činnost pobočky řídí výbor pobočky, volený na spádové členské 
schůzi na období pěti let.
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5.  Vzdá-li se člen výboru pobočky funkce nebo zanikne-li členství člena 
výboru pobočky podle stanov, je oprávněn výbor pobočky kooptovat 
do konce volebního období člena z řad členů KCHČF,

6.  Počet členů výboru pobočky je ponechán na rozhodnutí členské 
základny v pobočce, přičemž je ve všech pobočkách organizován 
systém okresních důvěrníků

7.  Volební období výboru poboček je shodné s volebním obdobím 
ostatních orgánu klubu.

Článek 11
Okresní důvěrník 

1.  Výbor pobočky aktivizuje okresní důvěrníky, kteří se podílejí zejména 
na kontrolách vrhů, dodržování chovatelského řádu, organizací svodů 
a kynologických akcí, jakož i propagaci plemena ČF a rozšiřování 
členské základny,

2.  Ve výjimečných případech může být okresní důvěrník určený pro dva 
sousední okresy

3.  Okresní důvěrník je volen na spádové schůzi; v případě, že se okresní 
důvěrník vzdá funkce nebo zanikne-li jeho členství v KCHČF dle 
stanov, je oprávněn výbor pobočky pověřit do nejbližší spádové schůze 
jiného člena pobočky s bydlištěm v příslušném okrese,

4.  Okresní důvěrník je oprávněn provést podle pokynu oblastního poradce 
chovu kontrolu vrhu v jím kontrolovaném okrese; zprávu o výsledku 
kontroly zaznačí do zdravotního listu i s datem kontroly. V případě 
zjištěných nedostatků nebo výskytu lysivosti informuje neprodleně 
telefonicky oblastního poradce chovu

5.  Okresní důvěrník je oprávněn ke kontrole osrstění chovného psa; 
v případě zjištění výskytu lysivosti je povinen vyznačit stav osrstění do 
zdravotního listu a neprodleně informovat o svém zjištění oblastního 
poradce chovu,
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6.  Okresní důvěrník podá o své činnosti zprávu na spádové schůzi pobočky

Článek 12  
Závěrečná ustanovení

 Tento organizační řád KCHČF nabývá platnosti dnem 2. 4. 2011   
 schválením na konferenci klubu a je závazný pro všechny členy   
 KCHČF.  
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ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ 
ČESKÝCH FOUSKŮ – KCHČF

I. Všeobecná ustanovení

 Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního 
plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245).

 Podobně jako chov každého druhu zvířat, vyžaduje bezpodmínečnou kázeň 
všech, kteří se na něm podílejí. V chovu čistokrevných psů, v našem případě 
českých fousků, je toto zvláště významné a důležité, protože chovní psi 
a feny nejsou soustředěni ve velkochovech, jako je tomu u mnoha jiných 
druhů zvířat, ale jsou majetkem jednotlivých chovatelů po celém území 
České republiky. Jakékoliv samovolné negativní zásahy do chovu českých 
fousků by znamenaly narušení koncepce plemenitby se závažnými problémy 
v chovu a znehodnocení mnohaleté chovatelské práce našich předchůdců.

Chov českých fousků řídí výbor KCHČF a jeho chovatelská 
rada, složená z hlavního poradce chovu českých fousků a oblastních 
poradců chovu českých fousků. Proto je tento zápisní řád závazný pro 
všechny chovatele a majitele psů a fen českých fousků zařazených do 
reprodukce. Jeho porušení je nepřípustné a má za následek kárné řízení.

 II. Chovatel  

Chovatelem je majitel chovného psa nebo chovné 
feny (nebo jejich držitel je-li majitelem právnická osoba).
 Fyzická osoba majitel či držitel chovné feny nebo chovného psa českých 
fousků nemusí být členem KCHČF i když ji/jej chce využívat k reprodukci, 
avšak je povinen řídit se zásadami chovu stanovenými Konferencí KCHČF, 
tímto zápisním řádem a rozhodnutími výboru KCHČF a chovatelské rady, 
upravujícími řízení chovu (např. nemůže použít ke krytí psa, který byl jako 
zhoršovatel vyřazen ze seznamu krycích psů a to ani na náhradní krytí).
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Všichni chovatelé plemene český fousek jsou povinni pečovat o psy a 
feny řádným způsobem, dodržovat podmínky hygieny, řádně pečovat o jejich 
zdraví a respektovat v tomto smyslu všechna platná zákonná nařízení, vyhlášky a 
usnesení orgánů KCHČF. Dále jsou rovněž povinni umožnit přístup do míst, kde 
jsou psi a feny drženi (kotce, výběhy, byty) zástupcům KCHČF, které tento klub 
pověřil kontrolou, a poskytnout jim k tomuto účelu úplné a pravdivé podklady. 
Jinak musí být jedinci majitelů, kteří neumožní kontrolu podle předcházející 
věty, vyřazeni z reprodukce.
 Každý chovatel plemene český fousek je na vyzvání výboru KCHČF 
povinen určenému veterinárnímu lékaři, za dozoru pověřeného zástupce 
KCHČF, umožnit odběr krve chovného jedince a štěňat za účelem ověření 
rodičovství jedince nebo narozených štěňat. Porušení této povinnosti je kárným 
proviněním, za které může být uložena pouze nejpřísnější sankce dle Kárného 
řádu KCHČF.

III. Způsob chovu a jeho řízení

 Doplnění a upřesnění ustanovení článku I. Zápisního řádu ČMKU

  Chov českých fousků je chovem řízeným, metodou liniové plemenitby, 
protože je toto nejvhodnější metoda chovu, vzhledem k velikosti populace 
českých fousků u nás a na světě. Vhodné psy ke krytí fen doporučuje poradce 
chovu vystavením „doporučení ke krytí“. Nejsou-li doporučení psi schopni krytí z 
jakýchkoliv důvodů, má chovatel nárok na vystavení nového doporučení ke krytí 
tak, aby mu nebylo krytí feny znemožněno.

Krytí feny bez doporučení ke krytí a bez zdravotního listu je závažným 
chovatelským přestupkem, který může mít za následek odmítnutí zápisu štěňat do 
plemenné knihy a kárné řízení.
Příbuzenská plemenitba na jedince (psa i fenu) vyřazeného z chovu pro dědičnou 
vadu je zakázána.
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IV. Podmínky pro zařazení psů a fen ČF do chovu

Psi:  Exteriér –  Nejméně jedenkrát „výborný“ nebo „velmi dobrý“

 nejméně jedno ocenění z mezinárodní, národní, krajské, oblastní, 
speciální nebo klubové výstavy v České republice, s úplným chrupem, 
s nůžkovým skusem, přičemž platí poslední zapsané výstavní ocenění 
do průkazu původu a v minimálním stáří 12 měsíců. 

Výběr komisí KCHČF do chovu na výstavě určené výborem KCHČF.

Výkon – VZ  minimálně II. cena. Prokáže-li pes do věku 36 měsíců na, 
MFH, MDrK a MJD splnění chovných limitů (hledání, vystavování, klid 
po výstřelu minimálně známka 3) nemusí absolvovat ověření vloh. U 
ostatních je podmínkou úspěšné ověření loveckých vloh, dle zpracované 
jednotné metodiky. Ověření loveckých vlastností psů musí být provedeno 
nejpozději v kalendářním roce, kdy dosáhne věku 36 měsíců. Pro 
posuzování loveckých vloh se použije ustanovení platného zkušebního 
řádu pro podzimní zkoušky ohařů.

            

Feny: Exteriér  -  Nejméně jedenkrát „výborná“ nebo „velmi dobrá“.

  nejméně jedno ocenění z mezinárodní, národní, krajské, oblastní, 
speciální nebo klubové výstavy v České republice, s úplným chrupem, 
s nůžkovým skusem přičemž platí poslední zapsané výstavní ocenění 
do průkazu původu a v minimálním stáří 12 měsíců.Výběr komisí 
KCHČF do chovu na výstavě určené výborem KCHČF.

 Výkon - PZ minimálně II. cena. Prokáže-li fena do věku 36 měsíců  
 na MFH, MDrK a MJD splnění chovných limitů (hledání, vystavování,  
 klid po výstřelu minimálně známka 3) nemusí absolvovat ověření
 vloh. U ostatních je podmínkou úspěšné ověření loveckých vloh, dle 
 zpracované jednotné metodiky. Ověření loveckých vlastností fen musí 
 být provedeno nejpozději v kalendářním roce, kdy dosáhne - věku 
 36 měsíců. Pro posuzování loveckých vloh se použije ustanovení 
 platného zkušebního řádu pro podzimní zkoušky ohařů.
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 Do chovu nejsou připuštěni nebo z něho musí být vyřazeni jedinci, u 
kterých se projeví známky lysivosti stupně II.

 Výbor KCHČF může od některých z těchto požadavků ustoupit nebo je 
upravit, pokud to vyžaduje zájem chovu na základě doporučení chovatelské rady, 
s výjimkou vyřazení jedinců zhoršovatelů a jedinců trpících lysivostí.

 V jednom kalendářním roce smí psi krýt pouze 4 feny. Třetí krytí musí 
majitel chovného psa písemně ohlásit oblastnímu a hlavnímu poradci chovu. 
Pokud to zájem chovu vyžaduje, může mu hlavní poradce chovu povolit další 
krytí až do celkového počtu šesti  fen v kalendářním roce a pokud o to písemně 
požádá majitel psa.

 Psům i fenám, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu, bude na 
požádání majitele  jejich chovnost  vyznačena do průkazu původu plemennou 
knihou.

V. Chovní jedinci  

 K chovu (krytí) smí být použiti jen chovní jedinci českých fousků 
minimálního stáří 18 měsíců bez výjimky.

 Nově zařazený pes do chovu smí krýt v kalendářním roce nejvýše 
3 feny na řádné krytí do té doby, než prokáže, že není zhoršovatelem plemene 
pro výrazně vyšší výskyt nežádoucích defektů u potomstva a netrpí lysivostí či 
jinou sledovanou dědičnou chorobou. Výbor KCHČF může využití chovného psa 
nebo feny v chovu v odůvodněných případech omezit, případně zakázat, pokud 
toto rozhodnutí bude v souladu s chovatelským cílem KCHČF. Zdůvodnění 
musí hlavní poradce chovu zaslat písemně majiteli psa a zveřejnit ve Zpravodaji 
KCHČF.
 Naposledy může být chovný pes využit v kalendářním roce, kdy dosáhl 
stáří 9 let. Toto může výbor KCHČF prodloužit, pokud je pes v dobré chovné 
kondici a vyžaduje-li to záměr chovu.

 Fena může být naposledy využita v chovu pouze do konce kalendářního 
roku, ve kterém dosáhne 8. rok věku. U fen, které ukončily 8. rok věku, je 
možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření 
zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez 
nadměrných rizik. Toto potvrzení musí chovatel přiložit k přihlášce vrhu štěňat 
při jejich zápisu do plemenné knihy.
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  Chovný pes i fena musí být v době použití v reprodukci v dobrém 
fyzickém a zdravotním stavu, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat. Není-li pes či 
fena v takovém stavu nebo žijí-li v nevyhovujících podmínkách, je poradce chovu 
povinen odmítnout vydání doporučení ke krytí. Doporučení ke krytí nesmí být 
rovněž vydáno zejména těm jedincům, kteří trpí dědičnou chorobou či defektem, 
například lysivostí. Na tuto skutečnost je třeba bezprostředně písemně upozornit 
oblastního a hlavního poradce chovu, kteří tuto informaci ověří, pokud je to třeba 
a zabezpečí další opatření ve smyslu usnesení výboru KCHČF.

 Majitel chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která je důvodně 
podezřelá z nemoci i když má vystavené doporučení ke krytí. Toto odmítnutí je 
povinen neprodleně písemně ohlásit poradci chovu, který doporučení ke krytí 
vydal.
 K reprodukci lze využít i konzervované semeno psa v souladu Se 
směrnicemi FCI.

VI. Registrace chovných jedinců

Zařazení psa do chovu:

 Majitelé (držitelé) psů českých fousků, kteří splnili podmínky pro zařazení 
do chovu zašlou hlavnímu poradci následující doklady:

-průkaz původu psa (originál)
- soudcovské tabulky; a potvrzení o absolvování „Ověření 

loveckých vlastností“
-výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním 

„velmi dobrý“ kde jsou uvedeny nedostatky v exteriéru - 
kopii)

-12 ks fotografií psa z jeho levé strany o velikosti 7x8 cm, (i 
9x13)  ve výstavním postoji a dobré kvalitě. Mohou to být i 
fotografie amatérské, případně digitální fotografie.

  - není-li majitel chovného psa členem KCHČF, zašle   
       doklad o uhrazení poplatku za zařazení psa do seznamu  
       chovných psů podle sazebníku, který je přílohou tohoto  
       zápisního řádu.
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  Hlavní poradce vyhotoví chovné karty psa, které spolu s fotografiemi 
rozešle oblastním poradcům chovu. Průkaz původu zašle na plemennou knihu k 
registraci a potvrzení chovnosti. Ostatní doklady vrátí majiteli/držiteli psa.

Zařazení feny do chovu:

 Splní-li fena stanovené podmínky pro zařazení do chovu, zašle její majitel/
držitel oblastnímu poradci chovu podle místa svého trvalého bydliště následující 
doklady:

  - průkaz původu feny (originál)

  - soudcovskou tabulku z PZ a potvrzení o ověření         
        loveckých vlastností (kopii)

- výstavní posudek (zejména při hodnocení výstavním oceněním 
„velmi dobrá“, kde jsou uvedeny exteriérové nedostatky a 
vady - kopii)

- není-li majitel chovné feny členem KCHČF zašle doklad o 
uhrazení poplatku za vystavení doporučení ke krytí podle 
sazebníku, který je přílohou tohoto zápisního řádu.

 Oblastní poradce chovu si pro svoji potřebu vyhotoví kartu chovné feny a 
všechny doklady zašle zpět jejímu majiteli spolu s těmito tiskopisy: 

  - doporučení ke krytí ve dvojím vyhotovení

-  přihlášku k zápisu vrhu štěňat,

-  zdravotní list feny.

 Oblastní poradce chovu nebo místně příslušný okresní důvěrník provede 
kontrolu chovné feny, o kontrole provede zápis do zdravotního listu, který zašle 
příslušnému oblastnímu poradci chovu.
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VII. Chovatelská stanice

 Nemá-li chovatel registrovaný název chovatelské stanice, posílá v 
dostatečném časovém předstihu (cca 3 měsíce před vrhem), na předepsaném 
tiskopise žádost o mezinárodní chránění názvu chovatelské stanice, která obsahuje 
jméno, adresu a rodné číslo žadatele a 6 návrhů názvů chovatelské stanice na 
adresu:

 Českomoravská kynologická unie,

 Jankovcova 53/C,

 170 00 Praha 7

 Potvrzení o ochraně názvu chovatelské stanice obdrží žadatel, po vyřízení 
všech náležitostí na sekretariátu FCI v Belgii, poštou na dobírku.

 Kopii potvrzení o ochraně názvu chovatelské stanice pak pošle chovatel 
spolu s přihláškou prvního vrhu štěňat na plemennou knihu nebo ihned po jejím 
schválení, byl-li vrh přihlášen dříve než ke schválení názvu chovatelské stanice 
došlo.
  Pokud se majitel chovné feny nechce v budoucnosti chovu psů věnovat 
a hodlá jedenkrát krýt svoji chovnou fenu, může její vrh nechat napsat na již 
existující chovatelskou stanici jiného chovatele, se kterým se předem dohodne. 
Může to být, například, chovatel, od kterého fena pochází. V tom případě musí 
předložit písemný souhlas majitele chovatelské stanice poradci chovu spolu se 
žádostí o vystavení doporučení ke krytí. Poradce chovu mu tento souhlas vrátí 
spolu s doporučením ke krytí, aby je mohl přiložit k přihlášce vrhu štěňat. Bez 
písemného souhlasu majitele chovatelské stanice nemůže být vydáno doporučení 
ke krytí feny ani proveden zápis vrhu štěňat do plemenné knihy. Průkazy 
původu v tomto případě posílá plemenná kniha na dobírku, na adresu majitele 
chovatelské stanice, který je musí podepsat a předat majiteli chovné feny a vrhu 
štěňat. I v tomto případě se na majitele chovatelské stanice vztahuje tento zápisní 
řád a všechna usnesení KCHČF spojená s kontrolou vrhů. O tom musí být 
poučen majitelem chovné feny, o jejíž vrh se jedná.
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VIII. Krytí 

Přibližně 1 měsíc před předpokládaným háráním si chovatel vyžádá od 
oblastního poradce chovu příslušného podle místa trvalého pobytu doporučení 
vhodných psů ke krytí. Oblastní poradce chovu doporučí na předepsaném 
tiskopise „doporučení ke krytí“ chovné psy ke krytí feny, z nichž si chovatel 
vybere jednoho  krycího psa podle vlastního uvážení. 

 Jedná-li se o krytí náhradní, požádá chovatel o vystavení doporučení k 
náhradnímu krytí jen psem, po kterém fena v předcházejícím hárání nezabřezla. 
Oblastní poradce chovu označí doporučení ke krytí poznámkou „náhradní krytí“. 
Změní-li chovný pes svého majitele, nárok na náhradní krytí nezaniká a jeho 
původní majitel musí nového majitele na tuto skutečnost upozornit. Přestal-li být 
z jakýchkoliv důvodů pes psem chovným, ztrácí chovatel na náhradní krytí nárok. 

 Náhradní krytí je bezplatné a lze jej uplatnit jen při nejbližším příštím 
hárání feny. Tento nárok nezaniká ani v případě, že fena změnila majitele. Původní 
majitel feny je povinen písemně oznámit změnu majitele feny majiteli chovného 
psa, který má závazek náhradního krytí. Neučiní-li tak, odpovídá za případné 
následky z toho vyplývající. 

 Majitel chovného psa je povinen vést o krytí každé feny řádné záznamy. 
Na požádání hlavního poradce chovu, oblastního poradce chovu, případně jiných 
pověřených osob, je majitel chovného psa povinen tyto záznamy předložit k 
nahlédnutí. Nedostatky ve vedení povinných záznamů mohou mít za následek 
disciplinární řízení.

 Změnu majitele chovného psa je třeba do deseti dnů písemně ohlásit 
hlavnímu poradci a oblastnímu poradci chovu. Rovněž tak je třeba ohlásit 
písemně hlavnímu poradci všechny změny v ocenění na výstavách, zkouškách a 
soutěžích, změny ve zdravotním stavu psa, které mají za následek jeho změněnou 
využitelnost v chovu (krytí).

 Změnu majitele chovné feny je třeba do deseti dnů písemně ohlásit 
oblastnímu poradci chovu. 

 Platnost vydaných doporučení ke krytí je jeden rok.
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Chovná fena smí mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh štěňat. Výjimkou 
je vrh, kdy měla jen jedno narozené štěně. V takovém případě má chovatel nárok 
na bezplatné náhradní krytí a fena může mít i v tomtéž kalendářním roce další 
vrh štěňat, ne však více než 3 vrhy za kterékoliv dva kalendářní roky po sobě 
následující. 

 Podmínky krytí si sjednává chovatel s majitelem doporučeného psa sám. 
Za krytí je chovatel povinen uhradit dohodnutý poplatek. Pokud majitel chovného 
psa žádá jako úhradu krytí štěně, má právo druhého výběru (právo prvního výběru 
náleží majiteli feny). Štěně musí majitel chovného psa odebrat ve stáří 50-56 
dnů nebylo-li dohodnuto jinak. Pokud si majitel chovného psa neodebere štěně v 
dohodnuté lhůtě, má chovatel právo s ním naložit podle vlastního uvážení.

 Krytí feny potvrzuje majitel/držitel chovného psa na obou tiskopisech 
vystaveného doporučení ke krytí a předává zpět majiteli/držiteli feny, kterou 
pes kryl. Kopii potvrzeného doporučení ke krytí zasílá majitel/držitel feny do 8 
dnů poradci chovu, který jej vystavil. Chovatel zasílá originál potvrzení o krytí 
feny na plemennou knihu spolu s přihláškou vrhu štěňat. Nedodržením tohoto 
ustanovení se vystavuje disciplinárnímu řízení.

VIII. Vrh

 O výsledku krytí je povinen chovatel podat písemně zprávu oblastnímu 
poradci a majiteli chovného psa, do 75 dnů po krytí. Neučiní-li tak, ztrácí nárok na 
bezplatné krytí v případě, že fena nezabřezla. V případě, že ustájení vrhu je mimo 
trvalý pobyt majitele či držitele je povinen tuto informaci nahlásit majitel chovné 
feny oblastnímu poradci chovu.

 Chovatel hlásí vrh štěňat najednou a celý zasláním přihlášky vrhu se 
všemi náležitostmi a přílohami plemenné knize. Přihlášku vrhu je chovatel 
povinen zaslat na plemennou knihu nejpozději ve stáří štěňat 3-4 týdny. Adresa 
plemenné knihy je:

 Českomoravská kynologická jednota,

 Jungmannová 25,

 115 25 Praha 1
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 Pracovnice plemenné knihy vrátí chovateli přihlášku vrhu doplněnou o 
tetovací čísla štěňat do 10 dnů. Štěňatům starším 5 týdnů nemusí být tetovací čísla 
přidělena a jejich zápis do plemenné knihy je tím znemožněn.

 Chovatel nechá štěňata tetovat nebo zavést čip veterinárním lékařem nebo 
osobou k tomu oprávněnou podle příslušných právních předpisů ve stáří 6-7 týdnů, 
který tetování a kontrolu vrhu potvrdí v přihlášce vrhu. Potvrzenou přihlášku vrhu 
zašle chovatel zpět plemenné knize, která mu vystaví průkazy původu pro všechna 
přihlášená a tetovaná (čipovaná) štěňata. Průkazy původu jsou zasílány chovateli 
poštou na dobírku.

 Chovatel musí všechny průkazy původu podepsat a o prodeji štěňat vést 
záznamy.

Ve vrhu může být ponechán jakýkoliv počet zdravých štěňat. 

 Výbor KCHČF může od některých z těchto požadavků ustoupit nebo je 
upravit, pokud to vyžaduje zájem chovu.

IX. Péče o štěňata

 Chovatel je povinen o štěňata řádně pečovat. Minimální stáří štěňat při 
odběru je 50 dnů. V té době musí být štěňata odborně zbavena parazitů a označena 
tetováním nebo čipováním. 

 Kupírování proutků štěňat musí být provedeno v souladu se zněním Řádu 
ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, nejpozději do stáří štěňat 8 dnů.

 Chovatel je povinen umožnit osobě pověřené KCHČF kontrolu vrhu 
a zdravotního stavu feny v době, od  ukončeného čtvrtého týdne stáří štěňat 
do doby prodeje prvního štěněte z vrhu. Nedodržením tohoto ustanovení se 
vystavuje disciplinárnímu řízení.
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X. Vývoz štěňat a dospělých jedinců do zahraničí.
 Prodá-li chovatel štěně nebo majitel jakéhokoliv dospělého jedince 
zahraničnímu zájemci, je nutné jeho průkaz původu označit příslušným 
exportním razítkem. To platí i při prodeji štěněte nebo dospělého jedince 
zájemci ze Slovenské republiky. Toto označení a evidenci exportovaných 
jedinců provádí ČMKJ po předložení originálu průkazu původu exportovaného 
jedince, nahlášení jména a adresy zahraničního nabyvatele, jakož i zaplacení 
stanoveného poplatku. Adresa sekretariátu ČMKJ je:
 Českomoravská kynologická jednota,
 Jungmannova 25,
 115 25 Praha 1

 Posílá-li chovatel žádost o označení průkazu původu exportním 
razítkem poštou, obdrží jej zpět na dobírku. 
 Prodej štěňat a dospělých jedinců překupníkům je zakázán, poněvadž je 
v rozporu se stanovami FCI a ČMKU.
 Bez označení průkazu původu exportním razítkem není vyvezený jedinec 
zapsán do plemenné knihy zahraničního majitele. Prodávající se vystavuje postihu 
pro porušení předpisů upravujících vývoz psů a fen do zahraničí.

XI. Závěrečná ustanovení

 Tento Zápisní řád není v rozporu se Zápisním řádem ČMKU, pouze 
doplňuje a upřesňuje některá obecně stanovená ustanovení. Výbor KCHČF 
může rozhodnout o výjimce z tohoto řádu, pokud je tato výjimka v souladu 
se zněním Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, předpisy FCI a 
zákonnými normami v ČR.

 Tento Zápisní řád KCHČF byl schválen výborem KCHČF dne 8. května 
2011 a nabývá platnosti dnem schválení.
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U s n e s e n í
Mimořádné konference KCHČF konané dne 2. dubna 

2011 v Perknově

I.	 Mimořádná konference KCHČF   v o l í 

A: Výbor KCHČF ve složení 

Předseda KCHČF pan Ing. Tomáš MORBICER
Místopředseda KCHČF pan Josef JAVŮREK
Jednatel KCHČF pan Mgr. Jaroslav RATAJ
Hlavní poradce chovu KCHČF pan Ing. Jaroslav HAVLÁT
Zástupce hlavního poradce KCHČF pan Pavel HERMAN
Člen výboru KCHČF ekonom paní Ing. Eva PAVLÍKOVÁ
Člen výboru KCHČF matrikář paní Bc. Dana BRZKOVSKÁ
Člen výboru KCHČF výcvikář pan Josef TINKA
Člen výboru KCHČF tiskový referent pan Ing. Michal MATĚJÁK

B: Dozorčí radu KCHČF ve složení:
Předseda DR KCHČF pan Jaroslav DOSTÁL
Člen DR KCHČF pan Josef HLAVÁČ
Člen DR KCHČF pan Ing. Lubomír VENT

C: Kárnou komisi KCHČF ve složení:
Předseda KK KCHČF pan Bc. Miroslav DRAHOTA
Člen KK KCHČF pan Břetislav UCHYTIL
Člen KK KCHČF pan Ing. Martin OPLT
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II.	 Mimořádná konference KCHČF  s c h v a l u j e

• Stanovy KCHČF ve znění navrženém výborem KCHČF

• Organizační řád KCHČF ve znění navrženém výborem KCHČF

• Kárný řád KCHČF ve znění navrženém výborem KCHČF

• Na podkladě přednesených diskusních zpráv závěr, že lysivost u českých 
fousků je prokázaná dědičná genetická vada, a proto se nadále zakazuje 
příbuzenská plemenitba na společného předka vyřazeného z chovu pro 
lysivost.

III.	 Mimořádná Konference KCHČF    b e r e   n a   v ě d o m í

• Zápisní řád KCHČF ve znění navržené výborem KCHČF a ukládá nově 
zvolenému výboru KCHČF na jeho prvním zasedání schválit tento 
Zápisní řád pro plemeno český fousek.

• Zprávu jednatele KCHČF Jaroslava Dostála

• Zprávu výcvikáře KCHČF Josefa Tinky

• Zprávu člena výboru p. Lachouta

• Zprávu hlavního poradce chovu Ing. Sobolíka

• Zprávu tiskového referenta KCHČF Ing. Pavlíkové přednesenou Ing. 
Kerdou

• Zprávu předsedy Dozorčí rady KCHČF Josefa Hlaváče

• Zprávu člena výboru Břetislava Uchytila

• Zprávu předsedy Kárné komise KCHČF Pavla Hermana

• Zprávu místopředsedy KCHČF Ing. Tomáše Morbicera

Diskusní příspěvky
• Pana Miloslava Kročáka
• Pana Mgr. Jaroslava Rataje
• Pana Josefa Čeliše
• Pana Bc. Miroslava Drahoty
• Paní Ing. Horové
• Pana Ing. Jiřího Kalivody
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IV.  Mimořádná konference KCHČF    u k l á d á 

• Výboru KCHČF zaslat k registraci na Ministerstvo vnitra nově schválené 
Stanovy KCHČF.

• Ukládá nově zvolenému výboru KCHČF na jeho prvním zasedání 
schválit Zápisní řád pro plemeno český fousek ve znění, ve kterém jej 
vzala na vědomí Konference KCHČF.

• Výboru KCHČF učinit všechny kroky k vymožení výjimky z kupírování 
prutů českých fousků, tak aby nebylo nutné od 1. 1. 2013 u plemene 
český fousek ponechávat nekupírované pruty.

• Výboru KCHČF a Chovatelské radě KCHČF využívat v chovu českých 
fousků řízený chov za využití liniové plemenitby.

• Chovatelské radě aktualizovat seznam psů a fen trpících lysivostí a na 
podkladě aktualizovaného seznamu doplnit značky „L“ a „L/L“ do karet 
evidovaných chovných jedinců.

• Zabezpečit vyhodnocení dědičnosti výkonu a exteriéru.

• Stanovit pravidla pro práci ekonoma.

• Výboru a chovatelské radě zpracovat mechanizmus evidence chovných 
fen.

Podpisy členů návrhové komise:
Mgr. Jaroslav Rataj v. r.                                                  Ing. Václav Sobolík v. r.
Ing. Lubomír Vent v. r.                 Josef Tinka v. r.                  Pavel Herman v. r.

Za správnost opisu usnesení: Mgr. Jaroslav Rataj – Jednatel KCHČF
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ZMĚNY V SEZNAMU CHOVNÝCH PSŮ KCHČF 2011
Ing. Václav SOBOLÍK

Psi vyřazeni ze seznamu chovný psů KCHČF 2011

Prodán do zahraničí:
Ikar z Křepických vrchů ČLP/CF/59736/10 (Rakousko)
Mok z Kobeřic   ČLP/CF/60022/10 (Německo)

Úhyn:
Egon ze Šimárniku  ČLP/CF/55857/05

Neplodnost:
Baron od Katovky  ČLP/CF/58416/08
Oskar z Březové stráně ČLP/CF/56909/04 operace prostaty

Na žádost majitele:
Don od Tyrše   ČLP/CF/57135/06
Brutus od Šibenného vrchu ČLP/CF/58228/08
Ciro Hrabicské remízky ČLP/CF/56349/05

Na žádost poradce chovu:
Cir Hrabicské remízky ČLP/CF/56348/05

Nepředložen Zdravotní list – pozastaveno krytí v roce 2011

Aron z Vrchánova  ČLP/CF/56122/04
Idor ze Strážného kopce ČLP/CF/58543/09
Kan ze Švábenic  ČLP/CF/ZREG/57121/08
Cir Žíňánky   ČLP/CF/57430/06
Aron z Ucháče   ČLP/CF/57494/06
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Olysání kolem uší – 1 stupeň

Ir z Třebotovických luhů ČLP/CF/58518/10
Aran z Novoveského lesa ČLP/CF/57305/06 (na boku olysání – jizva po 

zranění)
Fred z Těšínovských buků ČLP/CF/57679/07
Perun z Těšínovských buků  ČLP/CF/58498/08
Char z Třebotovických luhů ČLP/CF/57914/10
Hart z Koblova  ČLP/CF/58678/08 (prořídlá srst na bocích)
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Českomoravská kynologická unie

Českomoravská kynologická jednota

Klub chovatelů českých fousků 
ve spolupráci s OMS Litoměřice

si Vás tímto dovoluje pozvat na

54. Memoriál Františka Housky 
klubovou všestrannou soutěž našeho jediného národního 

plemene ohaře,             

českého fouska

Soutěž s mezinárodní účastí                                                                                     
(s možností zadání titulů Vítěz MFH, CACIT, res. CACIT, CACT, res. 

CACT),

který se koná ve dnech 10. - 11. září 2011
Jednotlivé práce budou probíhat v honitbách:

MS Ctiněves-Černouček     – polní práce                                                 
Lesní spol. Litoměřice, a.s. (Horní Beřkovice)  – lesní práce             
MS Podřipsko - Bechlín      – vodní práce 

Zahájení memoriálu bude provedeno v sobotu 10. září v 8:00 hod  v 
honitbě MS Ctiněves-Černouček.
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ČMMJ, Okresní myslivecký spolek Kutná Hora a Klub chovatelů 
českých fousků, o. s., Praha 1, Jungmannova 25, 

v honitbách MS Nové Dvory a Svatý Mikuláš

p o ř á d a j í

I. Ročník Memoriálu Jaromíra Dostála
Všestranné zkoušky ohařů

se zadáváním titulu CACT
24. – 25. září 2011

Zkoušky jsou otevřeny pro všechna plemena anglických a kontinentálních 
ohařů.

Příjem přihlášek na obvyklém tiskopise na adrese OMS ČMMJ, Kutná 
Hora, ul. U Jelena 4/487, 284 80 Kutná Hora. Rozhodující pro přijetí je 
datum doručení přihlášky na OMS.

Startovné (nečlen ČMMJ ve výši 2.500,- Kč, člen ČMMJ ve výši 2.000,-Kč, 
člen OMS Kutná Hora nebo KCHČF 1.500,- Kč) zasílejte na adresu OMS 

Kutná Hora složenkou typu C. Možnost platby v hotovosti přímo na OMS 
Kutná Hora nejpozději 14 dnů před zahájením zkoušek.

Bližší informace na telefonu 327 512 543 (OMS Kutná Hora jednatelka p. 
Procházková) nebo Mgr. Jaroslav Rataj 606 76 76 39



42

Hledá se pořadatel Memoriálu Dr. Kuhna
Mgr. Jaroslav Rataj – jednatel KCHČF

 Vážení členové KCHČF, výbor klubu se na všechny své členy obrací 
s výzvou k hledání spolupořadatele pro XI. Memoriál Dr. Kuhna v roce 2012. Ač 
se Jihočeská pobočka KCHČF zavázala v roce 2012 uspořádat tento memoriál 
ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem (dále jen „OMS“) Písek, byla 
nucena z důvodu změny majitele bažantnice a nepropůjčení honitby od jeho 
uspořádání upustit.

 Vzhledem k tomu, že výbor KCHČF chce i XI. MDrK na počest tohoto 
významného českého kynologa uspořádat, obrátil se na předsedy a výbory 
všech oblastních poboček a obrací se nyní i na vás řadové členy klubu s výzvou: 
„Pomozte nám prosím najít OMS, se kterým budeme moci XI. MDrK 
v roce 2012 uspořádat.“ Příspěvek KCHČF, který je OMSu na uspořádání 
každého memoriálu poskytován, činí 50.000,- Kč. Včetně startovného má tak 
pořádající OMS zajištěn příjem na tuto akci převyšující 90.000,- Kč.

 Je všeobecně známo, že MVDr. Josef KUHN se významným způsobem 
podílel na regeneraci českého fouska a měl velkou zásluhu na jeho uznání FCI 
v roce 1963. Bylo by ostudou KCHČF a všech jeho členů, kdyby se nepodařilo 
uspořádat k poctě tohoto velikána české kynologie XI. memoriál. Nabídky – 
předjednané s příslušnými OMSy - zasílejte nejpozději do 20. srpna 2011 na 
adresu jednatele KCHČF, aby výbor KCHČF mohl na svém zasedání dne 9. 9. 
2011 rozhodnout o jeho pořádání a zahrnout jej do plánu kynologických akcí 
pro rok 2012.
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Zhodnocení účasti ČF na zkouškách 2010
Josef Tinka – výcvikář KCHČF

Celkem se v letošním roce zúčastnilo všech druhů zkoušek 606 
jedinců,z toho 561 se umístnilo v některých cenách a celkem 45 neuspělo což 
není tak velké číslo a svědčí to o tom, že český fousek se řadí mezi úspěšná 
plemena i na vrcholných soutěžích u nás i v zahraničí.Tady bych chtěl 
vyzvednout Vaxe z Těšínovských buků s vůdcem Jaroslavem Mašou a jejich 
druhé místo na MKP v tomto roce.Ještě jednou blahopřeji.A teď zhodnocení 
jednotlivých zkoušek. 

ZV – zúčastnilo se 149 jedinců po 46 chovných psech.
Z toho :
I.cena – 121 x       II.cena – 4 x      III.cena – 17 x         Neuspělo- 7 x

PZ – zúčastnilo se 242 jedinců po 66 chovných psech.
Z toho :
I.cena – 166 x       II.cena – 38 x    III.cena – 24 x          Neuspělo – 14 x

LZ – zúčastnilo se 72 jedinců po 31 chovných psech.
Z toho:
I.cena – 52 x         II.cena – 12 x     III.cena – 2 x            Neuspělo – 6 x

SZVP – zúčastnilo se 78 jedinců po 36 chovných psech.
Z toho:
I.cena – 49 x          II.cena – 18 x     III.cena – 3 x             Neuspělo – 8 x

VZ – zúčastnilo se 65 jedinců po 32 chovných psech.
Z toho:
I.cena – 24 x          II.cena – 24 x     III.cena – 7 x              Neuspělo 10 x

Výsledky byly zpracovány na základě došlých tabulek k 20.11 2010,ale byly 
sem započítány i tabulky od prosince loňského roku.(dle rozhodnutí výboru, 
aby výsledky vyšly ve zpravodaji č.1 2011) Takže můžou být trochu zkreslené.     
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Smutné sdělení    

 Počátkem měsíce dubna tohoto roku nás navždy opustil náš člen, 
přítel a chovatel českých fousků pan Jaroslav Frýda z Bošic okr. Kolín, 
Středočeská pobočka. Přítel Frýda byl majitelem chovatelské stanice Od 
Bošické skály, ze které vzešlo několik chovných psů, ale i fen, které se staly 
základem dalších chovatelských stanic. 
 
 S úctou na něj vzpomínáme, čest jeho památce.

Hledá se kronikář klubu

Výbor klubu chovatelů českých fousků hledá schopného člena našeho 
klubu, který by se chtěl stát kronikářem klubu. Potřebné informace poskytne 
případnému zájemci předseda klubu ing. Tomáš Morbicer.
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NATURA VIVA 2011 a prezentace českých fousků
Mgr. Jaroslav Rataj – Jednatel KCHČF

 Není žádným tajemstvím, že i v minulých letech byl náš klub osloven 
ČMMJ o. s., pořadatelem mezinárodní výstavy NATURA VIVA v Lysé nad 
Labem, a přizván k účasti, avšak nemohl pro pozdě došlé pozvání reagovat 
a výstavy se účastnit. V letošním roce však Ing. Pavlíková vše s dostatečným 
předstihem zabezpečila a zorganizovala. Účast na této výstavě se rozdělila 
mezi tři pobočky a výraznou měrou přispěla k propagaci českého fouska na 
veřejnosti.
 Středu a čtvrtek zajistila Východočeská pobočka KCHČF v čele 
Jaroslavem Dostálem, Ing. Pavlíkovou a Ing. Františkem Kerdou, pátek zajistila 
delegace Severočeské pobočky vedená panem Lukášem Fantou a panem 
Máslem. Sobotu a neděli zajistila naše Středočeská pobočka. Hlavní poděkování 
patří panu Václavu Jindrovi, který zde reprezentoval Středočeskou pobočku 
a celý klub po oba dva dny. Dále jej v sobotu doplnil člen výboru pobočky 
Václav Charvát a v neděli Jan Waltr. Sluší se poděkovat i Ing. Pavlu Dostálovi, 
který nám zapůjčil bohatý propagační materiál. Přítomnost psů i štěňat, poutavé 
vyprávění zkušených kynologů ve stánku i na pódiu, to vše rozhodně přispělo 
k propagaci českého fouska.
 Na druhou stranu je třeba kriticky připustit, že Retriever klub ČR měl 
propagaci daleko lépe připravenu. Určitě stojí za úvahu využít možností daných 
pořadatelem a na příští rok, bude-li z jeho strany zájem, se na prezentaci ještě 
lépe připravit tak, aby náš stánek nebyl popelkou. Na druhou stranu je třeba říci, 
že jiný klub vyjma již zmíněného Retriever klubu ČR, jsem v sobotu na výstavě 
neviděl.
 Chci tedy všem, kteří přispěli k propagaci našeho plemene v Lysé nad 
Labem a v rámci výstavy NATURA VIVA 2011 strávili ve stánku KCHČF 
dlouhé hodiny, touto cestou jménem výboru KCHČF velice poděkovat.
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Foto ze stánku KCHČF na výstavě NATURA VIVA 2011

Foto z prezentace KCHČF na pódiu výstavy NATURA VIVA 2011
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Mezinárodní výstava psů v Č. Budějovicích 23.4.-24.4. 2011
Dana Brzkovská – jednatelka Jihočeské pobočky KCHČF

Letošní jarní mezinárodní výstava psů všech plemen v Českých 
Budějovicích se konala ve dnech 23.-24.4.2011. Účast českých fousků byla 
početná – přihlásilo se celkem 23 jedinců, z toho 2 se nedostavili. Počasí bylo 
příjemné, slunečné a k našemu venkovnímu kruhu se přišlo podívat velké 
množství diváků. Posuzováním českého fouska byl pověřen rozhodčí p. Ing.V. 
Vlasák. Titul BOB získala zástupkyně bělouše, kompaktní, líbivá fena Irry 
z Malého Boubína z chovu a v majetku p. J.Ouředníka. Vítězce a jejímu majiteli 
k úspěchu gratulujeme!
Přehled přihlášených psů a výsledky:

Psi – třída dorostu:
Eldorádo z Těšínovských buků, nar.10.8.2010 VN1
O: Dar z Huťské osady   M: Jery z Vilímova
Ch: Ing.V.Sobolík   Maj: D.Brzkovská

Psi – třída mladých:
Adar z Havlovky, nar.30.5.2010   D
O: Aran z Lovčických tarasů  M:Ambra z Krotějovských lesů
Ch: MUDr.J.Vedral   Maj: M.Novák
Danton z Těšínovských buků, nar.1.2.2010 V1,CAJC,BOJ/nejl.mladý/
O: Dar z Huťské osady   M: Cita z Jílkova mlýna
Ch: Ing.V.Sobolík   Maj: L.Pekárek
Darek z Těšínovských buků, nar.1.2.2010 V2
O: Dar z Huťské osady   M: Cita z Jílkova mlýna
Ch: Ing.V.Sobolík   Maj: Č.Smetana
Psi – mezitřída:
Zir od Krále z Brusnice, nar.13.7.2009  VD1
O: Dyk z Úlibického Páleníka  M: Mája od Krále z Brusnice
Ch: J.Král    Maj: M.Havlová + L.Havle.
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Psi – třída otevřená:
Apollo z Křenovských luk, nar.17.8.2008 V1, CAC, CACIB
O: Ajax ze Sekanců   M: Mis z Hvízdalky
Ch: J.Návara    Maj: J.Radouch
Ben od Jemčinských dubů, nar. 22.11.2008 V2
O: Car z Přestavlckého revíru  M: Cita ze Žďára
Ch: P.Mündl    Maj: J.Holický
Edi od Peklovky, nar. 17.3.2008   V3
O: Démon z Těšínovských buků  M: Frea z Malého Boubína
Ch: J.Valchář    Maj:J:Kubík

Psi – třída pracovní:
Eron z Huťské osady, nar.2.5.2008  VD2
O: Démon z Těšínovských buků  M: Dorka z Dubové hráze
Ch: V.Šetka    Maj: Ing.L.Kovařík
Erwin Strkov, nar.16.4.2006   VD3
O: Adar od Vršího háje   M: Ema z Koktánů
Ch: S.Šafrata    Maj: V.Douda
Luk z Aufrízu, nar.19.1.2009   VD1
O: Démon z Těšínovských buků  M: Zina Czech Mokřany
Ch: J.Štich    Maj: J.Štich

Psi – třída šampionů:
Hankybelge, nar.28.4.2008   V1, CAC, res.CACIB
O: Borek z Duškova dvora  M: Desra v.d. Perwaborg
Ch: B.Vaes    Maj: Ing. M. Porubský

Feny – třída mladých:
Aranka Trojský obr, nar.8.7.2010  neposouzena
O: Gaston z Těšínovských buků  M: Gita ze Zvíkovské bašty
Ch: MUDr.P.Tůma   Maj: O.Koucký
Arwen z Jamenských Valíků, nar.11.7.2010 nedostavila se
O: Ajax z Vobícek   M: Greta ze Skorotínské hájovny
Ch: J.Šácha    Maj: A.+ J. Šáchovi
Asta z Jamenských Valíků, nar.11.7.2010 VD2
O: Ajax z Vobí cek   M: Greta ze Skorotínské hájovny
Ch: J.Šácha    Maj: A. + J. Šáchovi
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Fergi z Komárovských blat, nar.28.4.2010 V1
O: Falk z Koblova   M: Cira z Duškova dvora
Ch: J.Valenta    Maj: J.Valenta

Feny – mezitřída:
Barča z Putimi, nar.8.6.2009   D
O: Hasan z Lišova   M: Cila z Podsrpenských lesů
Ch: J.Pixa    Maj: J.Drozd
Heda z Přerovska,  nar.1.6.2009   VD2
O: Alan z Včelínského lesa  M: Dona Šimonův dvůr
Ch: A.Suchánek    Maj: F.Pavlíček
Jitka u Klobásné , nar.23.1.2010   V1
O: Démon z Těšínovských buků  M: Elis u Klobásné
Ch: V.Panáček    Maj: J. Břicháčková

Feny – třída otevřená:
Irry z Malého Boubína, nar.25.4.2009      V1, CAC, CACIB, BOB
O: Cid od Tří stromů   M: Heddy z Malého Boubína
Ch: J.Ouředník    Maj: J.Ouředník
Zita z Mutických vršků, nar.28.2.2009  VD2
O: Fred z Těšínovských buků  M: Saga z Mutických vršků
Ch: V.Holub    Maj: K.Krätzer

Feny – třída pracovní:
Frony Strkov, nar.27.5.2009   VD1
O: Edda ze Skorotínské hájovny  M: Ema z Koktánů
Ch: S.Šafrata    Maj: J.Beneš

Feny – třída šampionů:
Bora z Duškova dvora, nar. 5.7.2002  nedostavila se
O: Alan od Pitné vody   M: Alka z Duškova dvora
Ch: A.Dušek    Maj: M.Štěpán 
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1.ročník Podkrušnohorské oblastní výstavy psů loveckých plemen
P. Brziak – předseda OMS Chomutov, D. Brzkovská-matrikářka

Dne 7.května 2011 se v krásném prostředí zámku Červený hrádek konal 
1.ročník Podkrušnohorské výstavy psů loveckých plemen. Pořadatelem této, 
pro severočeskou mysliveckou kynologii významné akce, byl OMS  Chomutov. 
Českých fousků se přihlásilo celkem 10 jedinců a posoudit je přijela rozhodčí p. 
Olga Dolejšová. Zde jsou výsledky posouzení :

Psi:
Třída dorostu: Elvis z Těšínovských buků, VN 1
    nar. 10.8.2010
o: CH.Dar z Huťské osady m: Jery z Vilímova
ch: Ing.V.Sobolík  maj. F.Stříska
Třída mladých: Britt Perdix Bohemia, nedostavil se
    nar.4.1.2010
o: Erik z Ventova dvora  m: Jessi z Práchové
ch: P.Brziak   maj: E.Neuner
Mezitřída: Aron z Koštické Žejdličky, V2
    nar. 28.6.2009
o: Fešák od Pitné vody  m: Gess z Lipových dolin
ch: B.Horáček   maj: M.Perout
  Bárny Město chmele, V1
    nar.1.6.2009
o: Fešák od Pitné vody  m: Cira Orplid Osečná
ch: M.Gura   maj: V.Sommer
Třída otevřená: Anthony Bohyně Diany, V2
    nar. 21.3.2007
o: Char z Drňovek  m: Cora Hájský revír
ch: P.Hamřík   maj: J.Seifert
  Hron od Pitné vody, V1, OV, VP
    nar.16.6.2009
o: Fešák od Pitné vody m: Bára z Novoveského lesa
ch: Ing.J.Kalivoda  maj: M.Kročák
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Iran z Malého Boubína, D
    nar.25.4.2009
o: Cid od Tří stromů  m: Heddy z Malého Boubína
ch: J.Ouředník   maj: V.Ouřada

Feny:
Třída mladých: Dorka od Růvra, V2
    nar. 20.5.2010
o: Fešák od Pitné vody  m: Aza z Malé Volavky
ch: V.Růžička   maj: Ing.J.Kalivoda
  Flora z Ventova dvora, V1, OV
    nar. 19.2.2010
o: Borek z Duškova dvora m. Erna z Ventova dvora
ch: Ing.L.Vent   maj: R.Vernar
Mezitřída: Barra Perdix Bohemia, V1
    nar. 4.1.2010
o: Erik z Ventova dvora  m. Jessi z Práchové
ch: P.Brziak   maj: P.Brziak
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Mezinárodní výstava psů v Praze
Dana Brzkovská - matrikářka

Ve dnech 14. – 15. května  2011 se v Praze – Letňanech konala 
Mezinárodní výstava psů. Ve srovnání s předchozími roky zde byl zaznamenán 
nižší počet přihlášených jedinců. Bylo zde zapsáno 3207 psů, např. v roce 2008 
na jaře to bylo 4037 psů a na podzim 4580. Českých fousků se přihlásilo celkem 
7. Posuzovat přijel pan rozhodčí Luděk Müller.
Výsledky jeho posuzování jsou následující :
Psi:
Třída mladých : Eldorádo z Těšínovských buků , V1, CAJC, BOB-junior
o: CH. Dar z Huťské osady m: Jerry z Vilímova
ch:. Ing.V. Sobolík  maj: D. Brzkovská

Třída pracovní: Art z Koštické Žejdličky, V1
o: Fešák od Pitné vody    m: Gess z Lipových dolin
ch: B. Horáček   maj: MUDr. P. Tůma

Třída šampionů: Hankybelge Ch., V1, CAC, CACIB
o: CH. Borek z Duškova dvora m: Desra v.d.Perwaborg
ch: B. Vaes   maj: Ing.M. Porubský + Ing.J. Pitrová

Feny:
Třída otevřená: Aida od Tří veverek, VD1
o: Cvik od Pitné vody  m: Era z Pošné
ch: Š. Weitosch   maj: L.Krejčová + L.Schwing

Třída pracovní: Dagi z Včelínského lesa, VD3
o: Car z Přestavického revíru m: Cira z Včelínského lesa
ch:Ing. M.Berčík  maj: V.Lesák

  Diana ze Staropleských luk, V1
o: Aris od Prosné aleje  m: Mira od Jemiluk
ch. Ing.E.Pavlíková  maj: J.Jaroměřský
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Ela Krupá, VD2
o: Ajax z Malé Volavky  m: Alma od Anabušského lesíka
ch. R.Pokorný   maj: M.Šurych

Třída šampionů: Cilka z Debce, V1, CAC, CACIB, BOB
o: Mak z Hvízdalky  m: Ajda z Debce
ch: J.Mráček   maj: Ing.V.Sobolík

Tato fena v závěrečných soutěžích navíc získala tyto tituly a umístění:
Velká národní cena :  1. místo
7.skupina FCI – ohaři : BIG 2.místo

Národní a Mezinárodní výstava psů v Litoměřicích
Dana Brzkovská – matrikářka

Ve dnech 21. a 22. května 2011 se v Litoměřicích konaly 2 výstavy , 
v sobotu národní a v neděli mezinárodní. V sobotu 21.5. posuzoval rozhodčí 
p.V. Srba a v neděli 22.5. p.Dr.A.Brabletz z Polska. V sobotu bylo přihlášeno 
7 českých fousků, v neděli 12. Titul Vítěz plemene – BOB – po oba dva dny 
získal teprve ve stáří 9 měsíců pes Eldorádo z Těšínovských buků, z chovu p. 
Ing. V.Sobolíka. V sobotu navíc vyhrál celou 7. skup.ohařů a získal titul – BIG 
– 1.místo!
Velké poděkování patří členům  OMS - Litoměřice za výbornou organizaci,  
pracovní nasazení a zajištění velkého množství pomocného personálu. Nikde se 
proto netvořily fronty, např. při výdeji katalogů, vstupních desek, nebo zápisu 
do průkazu původu.  Výstavní kruh českého fouska byl označen cedulí s logem 
KCHČF. Výstavu provázelo mimořádně teplé počasí doprovázené občasnými 
bouřkami, a tak psi i jejich majitelé vyhledávali stín, jak jen to bylo možné.
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Výsledky Národní výstavy - sobota 21.5.2011, rozhodčí p.V.Srba, ČR

Psi:
Třída mladých: Eldorádo z Těšínovských buků, V1, CAJC, BOJ, BOB
    nar.10.8.2010
o: CH.Dar z Huťské osady m: Jery z Vilímova
ch: Ing.V.Sobolík  maj: D.Brzkovská
Třída pracovní: Ricky z Kyjovic, neposouzen
    nar.1.1.2008
o: Ogar z Březové stráně m: Era z Rostěnic
ch: P.Hermann   maj: I.Bártková
  Winner z Těšínovských buků, V1, CAC, NV
    nar.7.3.2008
o:Brok z Dubňanských Kostelisk m: Arka z Jílkova mlýna
ch: Ing.V.Sobolík   maj: P.Novák

Feny:
Třída mladých: Gordy z Podhoránku, neposouzena
    nar.17.5.2010
o: Aran od Petrovského zámku m: Cherry z Malého Boubína
ch:K.Košák   maj: P.Kříž

Mezitřída: Barra Perdix Bohemia, V1, CAC, NV
    nar.4.1.2010
o: Erik z Ventova dvora  m:Jessi z Práchové
ch: P.Brziak   maj: P.Brziak

Třída otevřená: Brita z Honsova sadu, VD1
    nar.11.9.2009
o: Blesk Hajský revír  m: Corina ze Zátoně
ch: J.Hons   maj: P.Prošek
  Máša od Kralovického potoka, neposouzena
    nar.27.8.2009
o: Bon z Chladné stráně  m: Asta z Jetenovických polí
ch: B.Petřík   maj: B.Petřík
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Závěrečné soutěže: rozhodčí: MVDr:V.Piskay, SK
Eldorádo z Těšínovských buků – 1.místo BIG – 7.skupina FCI – ohaři

Výsledky Mezinárodní výstavy – neděle 22.5.2011, rozhodčí 
p.Dr. A.Brabletz, Polsko

Psi:
Třída mladých: Eldorádo z Těšínovských buků, V1, CAJC, BOJ, BOB
    nar.10.8.2010
o: CH.Dar z Huťské osady m: Jery z Vilímova
ch: Ing.V.Sobolík  maj: D.Brzkovská
  Charlie z Ventova dvora, V2
    nar.28.5.2010
o: Adun z Oldřichovských luk m: Inka z Práchové
ch: Ing.L.Vent   maj: M.Kašpar

Třída otevřená: Car od Růvra, V1, CAC
    nar.12.1.2009
o: Ed od Pitné vody  m: Aza z Malé Volavky
ch: V.Růžička   maj: P.Veselský

Třída pracovní: Adar z Hamráčku, V1, CAC, CACIB
    nar.12.5.2007
o: Alan od Tří stromů  m: Fatty z Třebotovických luhů
ch: L.Sluka   maj: J.Mareš
  Gerry od Vavřineckého rybníka, V3
    nar.28.5.2009
o: Aris od Prosné aleje m: Bora od Lejnarů
ch: J.Jakubal   maj: J.Malý
  Ricky z Kyjovic, V2, res.CAC
    nar.1.1.2008
o: Ogar z Březové stráně m: Era z Rostěnic
ch: P.Hermann   maj: I.Bártková
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Feny:
Třída štěňat: Hessi od Vavřineckého rybníka, VN
    nar.22.1.2011
o: CH.Dar z Huťské osady m: Bora od Lejnarů
ch: J.Jakubal   maj: Mgr. J.Čáp

Třída mladých: Arga ze Senického dvora, neposouzena
    nar.22.4.2010
o: Aran z Novoveského lesa m: Asta z Pištínských blat
ch: R.Kosina   maj: P.Čepelák
  Cindy z Honsova sadu, V1, CAJC
    nar.5.5.2010
o: Adar z Hamráčku  m: Corina ze Zátoně
ch: J.Hons   maj: V.Mach

Třída otevřená: Majda Lukovec Bohemia, V1, CAC, res.CACIB
    nar.15.3.2009
o: Cid od Tří stromů  m: Vara z Otmického polesí
ch: S.Čech   maj: P.Švestka
  Máša od Kralovického potoka, V2
    nar.27.8.2009
o: Bon z Chladné stráně  m: Asta z Jetenovických polí
ch: B.Petřík   maj:B.Petřík
Třída šampionů: Cilka z Debce, V1, CAC, CACIB
    nar.13.3.2009
o: CH.Mak z Hvízdalky  m: Ajda z Debce
ch: J.Mráček   maj: Ing.B.Sobolíková

Závěrečné soutěže: rozhodčí: Dr.A.Brabletz
Eldorádo z Těšínovských buků – 5.místo BIG – 7.skupinaFCI - ohaři
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Klubová výstava Českých fousků v Protivíně
Ing. Jana Horová

Dne 11. června 2011 se uskutečnila v Protivíně klubová výstava 
českých fousků prof. Ing.  Františka Sekyrky. Výstava byla pořádána k 115. 
výročí založení Spolku pro ohaře hrubosrsté-český fousek pro Království české 
se sídlem v Písku, o jehož založení se zasloužil právě Ing. Sekyrka. Tento spolek 
byl první, kdo dal název českým psům „ český fousek“ pro nepřehlédnutelný 
výrazný fous.

Výstava se pořádala v rozlehlém parku pod protivínským zámkem a 
sešlo se zde 213 českých fousků. Sbor rozhodčích zvládl tento velký počet dle 
časového programu pod přísným dohledem vrchní rozhodčí paní Tiché. Zahájení 
provedl ředitel výstavy pan ing. Václav Sobolík pod rozlehlým staletým dubem 
a přivítal čestné předsednictvo včetně předsedy klubu českých fousků pana ing. 
Morbicera.

Psi byly rozděleni do 4 kruhů dle jednotlivých kategorií  a i na 
rozdělení psi a feny. Na závěr výstavy bojovali jednotliví vítězové kategorií o 
nejkrásnějšího psa výstavy s titulem BOB. Vrchní rozhodčí určila na tento titul 
fenku Cilku z Debce  mladé majitelky Blanky Sobolíkové.

Na závěr výstavy předala paní ing. Jana Horová-Kuhnová zlatý 
Houskův vůdcovský odznak, propůjčený od bývalého hlavního poradce chovu 
MUDr Rušavého panu Vochutovi z Písku za jeho celoživotní  přínos pro chov 
českého fouska. Odchoval do svých 80 let, které právě letos slaví, celkem 100 
vrhů štěňat, které se uplatnily v chovu.
Můžeme konstatovat spokojenost s bezproblémovým průběhem výstavy. 
Ukázal, že český fousek je opět na vzestupu. Sešli se zde psy a feny odpovídající  
standartu ČF a o to jde, aby toto národní plemeno se staletou historií bylo i 
nadále ozdobou české, ale i evropské  kynologie a myslivosti vůbec. 
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Výsledky Klubové výstavy KCHČF – Protivín 2011

Nejlepší chovatelská skupina:  z Těšínovských buků

Nejlepší skupina odchovů:
 
Katalogové číslo:
143  Borek z Duškova dvora, ČLP/CF/56642/05, 05.07.2002
  O: Alan od Pitné vody, M: Alka z Duškova dvora

CH: Dušek Antonín, Maj: Pitrová Jana, Petýrkova 1997/38, 
148 00 Praha 11

Nejlepší štěně:

Katalogové číslo:
149  Cina z Mutických vršků, ČLP/CF/61010, 05.01.2011
  O: Fred z Těšínovských buků, M: Visi z Mutických vršků

CH: Holub Václav, Maj: Hronek Václav, Višňová 74, 391 37 
Chotoviny

Ocenění: velmi nadějná

Nejlepší dorost:

Katalogové číslo:
32  Cheri z Vlčetínských rybníček, ČLP/CF/60945, 6.9.2010

O: Ugas z Těšínovských buků, M: Bigi z Vlčetínských rybníček
CH: Zaňáková Jana, Maj: Pacholíková Jarmila, Pasečnice-
Stará Huť 45, 344 01 Domažlice

Ocenění: velmi nadějná

Nejlepší jedinec Třídy čestné:

Katalogové číslo:
148  Vax z Těšínovských buků, ČLP/CF/58959/09, 05.07.2007

O: Brok z Dubňanských Kostelisk, M: Cita z Jílkova mlýna
CH: Ing. Sobolík Václav, Maj: Maša Jaroslav, Měnín 255, 664 
57 Měnín

Ocenění: výborná 1, Nejlepší jedinec Třídy čestné

Nedostavil se do závěrečné přehlídky.
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Klubový vítěz mladých 2011 (pes):

Katalogové číslo:
94  Enzo Tirindov dvor, ČLP/CF/60949, 18.06.2010
  O: Cvik od Bošické skály, M: Cipra spod Dargova

CH: Tirinda Dezider, Maj: Šejna Alois, Vojslavice 20, 383 01 
Šumavské Hoštice

Ocenění: výborná 1, CAJC, Klubový vítěz mladých 2011

Klubový vítěz mladých 2011 (fena):

Katalogové číslo:
175  Hera od Frimlů, ČLP/CF/60601, 23.04.2010
  O: Aris od Prosné aleje, M: Alka z Břevnicka

CH: Friml Miroslav, Maj: Friml Miroslav, Jabloňová alej 
1222, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ocenění: výborná 1, CAJC, Klubový vítěz mladých 2011, Nejlepší mladý 
plemene (BOJ)

Nejlepší mladý plemene (BOJ):

Katalogové číslo:
175  Hera od Frimlů, ČLP/CF/60601, 23.04.2010
  O: Aris od Prosné aleje, M: Alka z Břevnicka

CH: Friml Miroslav, Maj: Friml Miroslav, Jabloňová alej 
1222, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ocenění: výborná 1, CAJC, Klubový vítěz mladých 2011, Nejlepší mladý 
plemene (BOJ)

Klubový vítěz 2011 (pes):

Katalogové číslo:
138  Dar z Huťské osady, ČLP/CF/58944/09, 02.06.2007

O: Borek z Duškova dvora, M: Dorka z Dubové hráze  
CH: Šetka Václav, Maj: Brzkovská Dana, Na Výhledech 12, 
100 00 Praha 10

Ocenění: výborná 1, CAC, Klubový vítěz 2011
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Klubový vítěz 2011 (fena):

Katalogové číslo:
65  Cilka z Debce, ČLP/CF/59858, 13.03.2009
  O: Mak z Hvízdalky, M: Ajda z Debce  

CH: Mráček Jiří, Maj: Sobolíková Blanka, Ve Školce 776, 398 
11 Protivín

Ocenění: výborná 1, CAC, Klubový vítěz 2011, Vítěz plemene (BOB)

Nejlepší veterán plemene (BOV):

Katalogové číslo:
143  Borek z Duškova dvora, ČLP/CF/56642/05, 05.07.2002
  O: Alan od Pitné vody, M: Alka z Duškova dvora

CH: Dušek Antonín, Maj: Pitrová Jana, Petýrkova 1997/38, 
148 00 Praha 11

Ocenění: výborná 1, Nejlepší veterán plemene (BOV)

Vítěz plemene (BOB):

Katalogové číslo:
65  Cilka z Debce, ČLP/CF/59858, 13.03.2009
  O: Mak z Hvízdalky, M: Ajda z Debce  

CH: Mráček Jiří, Maj: Sobolíková Blanka, Ve Školce 776, 398 
11 Protivín

Ocenění: výborná 1, CAC, Klubový vítěz 2011, Vítěz plemene (BOB)
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Klubový vítěz - pes - Dar z Huťské osady

Klubový vítěz - fena - Cilka z Debce
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Ověření loveckých vloh psů a fen ČF – 2011

Pobočka: Datum: Čas: Místo konání: Přihlášky:

Středočeská 28.10.2011 9:00 Nedomice ing. Havlát 
602417520

Východočeská 16.10.2011 8:00

bažantnice 
Bříšťany, sraz 

Obecní hospoda 
Bříšťany

 p. Čeliš 490504117

Jihočeská 28.10.2011 8:00

bažantnice 
Radany, 

sraz penzion 
Benešovský Mlýn 

u Heřmaně 

ing. Sobolík 
602488671

Západočeská 7.10.2011 13:00 Chlumčany u 
Přeštic p. Štich 723757486

Severočeská 28.10.2011 9:00
Počerady, sraz 
restaurace U 

Tomáše

ing. Kalivoda 
603350168

Jihomoravská 8.10.2011 8:00 Rajhradice p. Vysloužil ml. 
603702278

Severomoravská 28.9.2011 8:00 bažantnice 
Šilhéřovice

p. Hermann 603 737 
362

Ověření loveckých vloh psů a fen ČF je podmínkou pro zařazení do chovu.

Přihlášky posílejte včetně kopie průkazu původu psa na adresy poradců chovů, 
kteří Vám v případě nejasností vysvětlí vše potřebné.
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Seznam členů KCHČF kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
pouze do roku 2010:

JIHOMORAVSKÁ POBOČKA KCHČF BĚLOCH Roman
BLAŽEJ Martin

BOTÍK Kamil
BRUŠTÍK Lukáš

BUŠINA Ivo
DOKOUPIL Vlastimil

DRAŽIL Libor
DŘEVOJAN Milan
HRÁČEK Jaroslav
Bc. CHYTRÁČEK 

Václav
JANÍK Pavel

JANOUŠEK František
KARÁSEK Jan

KLIKA František
KOLÁČEK Josef
KOSTÍLEK Josef
KRČMA Josef

MANČÍK Miroslav
MASÁR Antonín

PÍREK Dušan
POKOVAI Pavel
RYBKA Martin

SOCHOR Tomáš
SOSNAR Evžen

SOUČEK Zdeněk
SRNEC David

STAROSTA Petr
STŘEŠTÍK Zdeněk

ŠEBOVÁ Lenka
ŠESTÁK Vítězslav

ŠIMEK Josef
ŠLIMAR Jaroslav

ml. ŠPALEK Miloslav
ŠTĚPÁNEK Josef
TALACH Kamil

VELECKÝ Jaroslav
ZEIBERT David

Celkem pobočka     
37
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STŘEDOČESKÁ POBOČKA KCHČF BARTÁK Vladimír
BENDA Milan
BERKA Václav

ČURDA Antonín
FIDLER Vladimír

HADROVSKÝ Tomáš
HARVANOVÁ 

Marcela
HAVLÍK Miroslav
HEŘMAN Václav
HOLUB Antonín

Ing. HORÁK Pavel
HULÍN Michal
HÝBL Václav

KAČÍN Jiří
KALENDA Petr

KLEMENT Miloslav
KOLAŘÍK Jakub
KOPÁČ Ctibor

KOSINA Jaroslav
KVASNIČKA Jiří

MATOUŠEK Miroslav
MAZZETTI Sandra
MEDŘICKÁ Adéla

MIKEŠ Ladislav
NĚMEC Pavel

NOVÁK Martin
NOVOTNÝ Jan
PETRÁK Karel
PILAŘ Oldřich

PŠENIČKA Luboš
RAISNER Tomáš

SRB Zdeněk
SYPECKÝ Václav

MVDr. ŠÍMA Václav
ŠLEJMAR Miroslav

TOMÁŠ Wallner
VOLF Pavel

ŽIROVNICKÝ Jan
Celkem pobočka    
38
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JIHOČESKÁ POBOČKA KCHČF BRŮŽEK František
BURIAN František

ČERNÁ Monika
ČERNÝ Josef

ČERVENKA Jaroslav
FIŠER Václav

HÁJEK Oldřich
HERMA Jaroslav
HOSNEDLOVÁ 

Monika
JEŽEK Libor
KARAS Jiří

KEJDA David
KOMÁREK Jaroslav

LEŠTINA Josef
MATAŠOVSKÝ 

Zdeněk
MRÁZ Vladimír
NOVÁK Pavel
OTAVA Milan

PAULÍK Rudolf
PÍSEK Lukáš

PRŮCHA Pavel
RADA Aleš

REZEK Vladimír
SOUKUP Ladislav

ŠTOHANZL Jan
VACEK Miroslav
VACÍK Jaroslav
VALENTA Josef

VENHAUER Martin
VÍTOVSKÝ Karel
VOLFÍK Stanislav
Ing. ZBUDIL Karel

Celkem pobočka    
32
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ZÁPADOČESKÁ POBOČKA KCHČF BERAN Jan
FATURA Václav
FIKART Pavel

KOVÁČ Roman
KUDLIČ Václav
KYDLÍČEK Josef
PACHOLÍKOVÁ 

Jarmila
PODLIPSKÝ Tomáš

ROZSYPAL Vladislav
SKŘIVAN Jan

ŠVESTKA Karel
VĚTROVEC Václav

VILÍMEK Jiří
WEBER Horst

WIRLAND Ladislav
Celkem pobočka    
15

SEVEROČESKÁ POBOČKA KCHČF BARTÁK Josef
DROBNÝ Petr
HAUF Josef
HORNÍK Jiří

KŘÍŽ Petr
KŘÍŽ Josef

MAIER Jaroslav
PAATZ Josef

Ing. SOUKUP Ivan
ŠIMEK Petr
ŠÍP Lubomír

Celkem pobočka    
11
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VÝCHODOČESKÁ POBOČKA 
KCHČF

BAAR Ladislav

ČÁP Miroslav
FIŘT Josef
HÉGER Jan

Ing. JARKA Jiří
JEDLIČKA Libor

KAREŠ Jiří
MAKÓWKA Antonín

MIČKA Jiří
MUSIL Pavel

NEDVĚD Zdeněk
PLESL Jindřich
RESLER Pavel

SAJDLOVÁ Kateřina
Celkem pobočka    
14

SEVEROMORAVSKÁ POBOČKA 
KCHČF

AMBROZ Pavel

BLAHUTA Jan
BROMEK Petr
ČERVENKA Jan
FOUKAL Aleš

JAKEŠ Břetislav
KISZA David

Ing. arch. KLIMEŠ Vít
KUSALA Josef

MACHÁČ Antonín
RULÍŠEK Jan

ŠIMARA Josef
TICHÝ Štefan
VÁCLAV Jan

VYJIDÁČEK Jan
Celkem pobočka    
15

Celkem pobočky    
162

Seznamy jsou připraveny z databaze KCHČF k datu  06.07.2011.



79

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH 
FOUSKŮ

Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu jednat v souladu se stanovami KCHČF, dodržovat ustanovení 
organizačního, kárného a chovatelského řádu a respektovat usnesení přijatá orgány klubu.

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………..Národnost: …………………….

Adresa: ………………………………………………………………............................................

……………………………………………………………………………………………………..

Okres: ……………………………………………………………………………………………..

Kraj: …………………………………………………………………………………………….....

Kontakt bydliště: Telefon: ……………………………………………….......................................

Mobil: …………………………………………………………………………………………......

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

Kontakt zaměstnání: Telefon: ……………………………………………………………………..

Mobil: ……………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

Jsem majitelem Českého fouska – tetovací číslo: ………………………………………................

Jsem chovatelem- chráněný název chovné stanice: ……………………………………................

Jsem členem ČMMJ – registrován u OMS: …………………………………………………........

Jsem členem jiných chovatelských klubů: …………………………………………………..........

V …………………………….dne………………………….podpis žadatele………………….....

Dávám souhlas k předání a zpracování svých osobních údajů pro potřebu ČMKJ  - KCHČF

Každá přihláška je projednána ve výboru KCHČF, který schvaluje přijetí nového člena. 

Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Přihlášku zašlete matrikářce KCHČF: Dana Brzkovská, Na Výhledech 12, 100 00 Praha10

E-mail: danabrzkovska@tiscali.cz, tel. 602 386 726
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„Návod“ na úpravu ČF před výstavou *-)

Nejprve je třeba fousy řádně 
vyčesat….

...obočí srovnat...

…a je to hotovo.


Českým fouskům zdar!




