Zápis z výborové schůze KCHF ČR, konané 21. 11. 2021 (on-line)
Přítomni: 7 členů výboru (Nováková, Fogas, Letáčková, Slaninová, Duspivová, Kirschner, Hutěčka,
Hemalová, Rozvoralová),
Revizor a KRK (Peš, Králíčková, Menclová)
Program
1) Kontrola úkolů z minulého zápisu
2) Došlá pošta
3) Zprávy funkcionářů
4) Příprava klubových akcí
5) Různé
Schůzi zahájila předsedkyně klubu I. Nováková.
AD 1)
a) trvá úkol předání zbývající agendy mezi bývalým jednatelem J. Kirschnerem a stávající jednatelkou
R. Slaninovou – v průběhu listopadu/prosince, podle situace s covid.
b) I. Nováková a R. Slaninová kontaktovali ČMKJ a ČMKU ohledně chybně udělených šampionátů –
odešel dopis na tajemnci ČMKU pí. Jarošovou dopis je určený do předsednictva, výbor čeká na odpověď
c) V. Hutěčka ve spolupráci s S. Rozvoralovou upraví smlouvu o chovatelském servisu a aktualizovanou
verzi společně s ceníkem dají na web – úkol trvá
AD 2)
a) rakouský kynolog Franz Hinterecker se obrátil na klub (a zároveň také na ČMKU) ohledně chybně
zadaných titulů feně Lavenii Tuskulum na Světové výstavě v Brně 2021 (fena nesplňovala věk pro třídu
veteránů). Výbor získat odpověď od ČMKU, která byla zaslána F. Hintereckerovi, feně byl odebrán titul
Světový vítěz veteránů FCI.
AD 3)
a) ekonomka klubu k. Hemalová Katka bude průběžně sledovat, kolik přispíváme na zkoušky, kterých se
účastníme, a na základě získaných údajů připraví srovnávací zprávu
c) Matrikářka E. Letáčková seznámila výbor se stavem členské základny k 21. 11. 2021, který činí 302
členů (290 ČR, 7 čestných, 5 zahraničních).
Taktéž předložila nové členy ke schválení:
Chudíková Marta, Vítkovice
d) b) Poradkyně chovu S. Rozvoralová předala informace o stavu krytí k 21. 11. 2021:
* FXH psi – přehled krytí:
Hero ze Strážnických luk
5 ( 4x vrh – 1x nezabřezla)
Amon Super Pride
4 (3x vrh – 1x nezabřezla)
Dragon z Úsovska
3 (2x vrh – 1x nezabřezla)
Lenox od Rytíře Malovce
2 (1x vrh – 1x nezabřezla)
Lipan od rytíře Malovce
2 (1x vrh – 1x nezabřezla)
Lot Bohemia Šibenik
2 (2x vrh)
Scott z Dlouhých dílů
2 ( 0x vrh – 2x nezabřezla)
Total Recall Agria 2 (2x vrh)

Al Capone Pink Terror
Cleo od Sezinského potoka
Aron Bradelský Bret
Ax Udatné srdce
Cebris ze Šilfova dolu
Geret Bohemia Kent
Jard ze Šilfova dolu
Nepomuk od Rytíře Malovce
* FXD psi – přehled krytí:
Tom Taylor Dzhassta
Rocket Blackdale
Coudy Elaterra
Darsy z Elgardu
Izzy Rogobox
Moon River van Foliny Home
Trooper Star Franke
Vasco od Žluté skály
Hunting Tiger Strozzavolpe
Monty z Úsovska

2 (1x vrh – 1x nezabřezla)
2 (2x vrh)
2 (1x vrh – 1x ještě není oznámeno)
2 ( 0x vrh – 2x nezabřezla)
2 (1x vrh – 1x ještě není oznámeno)
2 (1x nezabřezla – 1x ještě není oznámeno)
2 (0x vrh – 2x nezabřezla)
1 + 1 zahraniční (2x vrh)

5 + 1 zahraniční (5x vrh – 1x nezabřezla)
3 (2x vrh – 1x nezabřezla)
2 ( 1x vrh – 1x nezabřezla)
2 ( 1x vrh – 1x nezabřezla)
2 ( 1x vrh – 1x nezabřezla)
2 ( 1x vrh – 1x nezabřezla)
2 (2x vrh)
2 (2x vrh)
2 ( 1x vrh – 1x ještě není oznámeno)
2 (2x vrh)

e) redaktorka Zpravodaje I. Duspivová seznámila výbor se stavem příprav dalšího čísla klubového
Zpravodaje
AD 4)
a) příprava klubových výstav na rok 2022
* 9. 1. 2022 – KV Velká Dobrá u Kladna
– garant P. Flener vydal propozice, které jsou zveřejněny na klubovém webu a budou
v klubovém Zpravodaji
* 23. 4. 2022 – SV Lukov
– garant V. Hutěčka
– rozhodčí Denk Csaba László (Maďarsko)
– pravděpodobně bude změna místa konání, region zůstává, lokalita bude v dalších týdnech
upřesněna
* 27. 8. 2022 EFWS (Evropská výstava foxteriérů)
– místo konání: závodiště u zámku Kratochvíle u Netolic
– výbor osloví rozhodčí Sue Nixon , další rozhodčí jsou v diskuzi, předsedkyně klubu I. Nováková
znovu osloví A. Westwooda
– výbor osloví rozhodčí Sue Nixon , další rozhodčí jsou v diskuzi, předsedkyně klubu I. Nováková
znovu osloví A. Westwooda¨
– výbor KCHF ČR (realizační tým) připravuje další organizační záležitosti (sponzoři, dárky
vystavovatelům, work test apod.)
AD 5)
a) výbor KCHF ČR se zabýval případem chovné feny Strozzavolpe Black Belt (majitel L. Vařechová). Fena
byla dovezena z Itálie a v současnosti došlo k tomu, že ji vyhasl italský čip. Na základě žádosti plemenné
knihy KCHF ČR souhlasí s novým přečipováním, identifikace feny byla provedena na základě
dostatečného fotografického materiálu ze starších výstav a osobní kontrolou V. Hutěčky. Tento postup

byl zvolen vzhledem k obtížnému (a možná momentálně nerealizovatelnému prokázání parentity u
italských rodičů a vzhledem k dostatku důkazního materiálu k prokázání identity touto cestou. - vyřešeno
b) výbor KCHF se zabýval žádostí majitele feny Vladimíra Kaly o uchovnění feny Rity Kojál, která neměla
plný počet řezáků. Byl dodán RTG snímek, který prokázal, že široká korunka jednoho řezáku obsahuje
pouze jeden kořen a pes má tedy pouze 5 řezáků. Výbor proto vydal doporučení pro majitele, jaký
snímek ve sporných případech je třeba dodat. Pro posouzení změn na zubech (řezácích) psa je potřeba
KCHF ČR dodat buď konvenční rtg snímek, v případě horní čelisti DV (dorzoventrální) projekce s rtg
kazetou v dutině ústní psa, v případě dolní čelisti VD (ventrodorzální) projekce s rtg kazetou v dutině
ústní psa. Druhou možností je zubní rtg snímek ve stejných projekcích. Rtg snímky musí být řádně a
úplně označeny, majitel psa, jméno, datum narození a čip psa, a dále musí být označeny značkami R či
L. Podrobnější informace a názorné fotografie rtg snímků naleznou chovatelé a majitelé na webu a ve
Zpravodaji KCHF. - vyřešeno
c) majitelé, kteří chtějí, aby se výsledky jejich psů na zkouškách objevily v informačním systému na
klubovém webu, ať zasílají doklady o výsledcích rovnou klubovému výcvikáři, J. Kirschnerovi
Ad 6)
Usnesení:
a) Další on-line jednání výboru KCHF ČR se uskuteční 27. 12. 2021 od 18,30 na novém linku, který zaslala
K. Hemalová
Zapsala Romana Slaninová

