
Zápis ze schůze členů ČMKCHB oblasti č. 9 Plzeň,  

konané dne 24. 6. 2016 na lovecké chatě MS Záboří Libovice 

 

 

 

Přítomni:  Rauchová, Rauch, Baroch, Straka, Svoboda, Rajnyšová 

Hosté: Polák, Pivoňka 

Omluveni: Jandík, Koukolík 

Program:  

1) Zahájení 
2) Podání informací z členské schůze konané dne 20. 5. 2016 v Kolesách 
3) Zhodnocení Krušnohorského derby 2016 
4) Příprava akcí pořádaných v roce 2016 
5) Operativa 
6) Různé/diskuse 

 

1) Romana Rajnyšová přivítala přítomné členy a hosty, schůze začala ve 21:15 hod. 
 

2) Romana Rajnyšová podala přítomným informace z proběhlé členské schůze v Kolesách, 
především pak o bouřlivé diskuzi k podaným žalobám na klub německými členy. Přítomní se 
shodli na tom, že otázka členství německých kolegů je sice nejednoznačná a hledat v současné 
době viníka je asi zbytečné, nicméně vzhledem k situaci, kdy byly žaloby podány jednotlivě a 
tedy značnému finančnímu obnosu vynaloženému v případě, že soudní řízení skončí 
v neprospěch klubu, není možné, aby o tomto rozhodoval pouze a jen Výbor klubu. 
V opačném případě by i následky měl nést pouze a jen Výbor klubu. 



Dále byl řešen zveřejněný zápis z Výborové schůze, jehož úroveň je diskutabilní s tím, že 
některé formulace nejsou zcela jasné. Je zvláštní, že otázka poskytování klubové dotace se 
začala probírat až v souvislosti s Krušnohorským derby, resp. nízkým počtem přihlášených 
psů a vůdců i přes to, že na Chomutovském poháru pořádaném v minulém roce to bylo s účastí 
obdobné, ne-li horší. Samotná formulace k poskytování klubové dotace pak není zcela zřejmá 
a její výklad by bylo potřeba osvětlit. Cit. „Minimální výše dotace na pořádání klubových akcí 
1000,-kč na psa jehož majitel i vůdce musí být členy ČMKCHB. Tyto podmínky musí 
splňovat 80% zúčastněných soutěže. Dotace není nároková.“ Tzn., že maximální výše dotace 
na jednoho psa není stanovena? Podle jakých podmínek tedy bude poskytována výše dotace na 
jednoho přihlášeného psa?  

 
3) Krušnohorské derby bylo hodnoceno jako velmi zdařilé, ohlasy účastníků byly jen pozitivní, 

ať už ze strany rozhodčích či korony. V této souvislosti byl zmíněn zápis ze schůze oblasti č. 
7, kde MUDr. Maślanka poukázal na pořádání Doubické stopy ve stejném termínu. 
Dále bylo diskutováno pořádání příštího ročníku Krušnohorského derby s tím, že toto bude 
řešeno ještě s oblastí č. 7 a to s ohledem na pořádání Chomutovského poháru. Oblast č. 9 
nechce jakkoliv znesnadňovat organizaci Chomutovského poháru a tudíž je snahou dohodnout 
se na pořádání těchto dvou soutěží, v relativně těsné geografické blízkosti, ob rok. 
Krušnohorské derby je soutěž, která má určitou tradici a byla by škoda i přes události nově 
vzniklé v ní nepokračovat. 

 
4) Předběžné zkoušky barvářů proběhnou dne 3. 9. 2016 v Dražni, stejně jako minulý rok. 

Ředitelkou zkoušek bude opět Libuše Rauchová.  
 

Rozdělení úkolů obdobné jako v loňském roce:  
- Rauchová: komunikace s OMS a rozhodčími 
- Koukolík a Rauch: zajištění honitby 
- Rajnyšová, Svoboda, Straka: propozice, tabulky, diplomy, ceny 
- Další organizační záležitosti budou řešeny operativně (veterina, obec, příprava stop) 

 
5) Byla řešena momentální nefunkčnost webových stránek klubu a s tím související sdělení 

MUDr.  Riebela na Facebooku ve skupině barváři.  
 

6) V současné době je evidován zájem o vstup do oblasti, jak u nově příchozích zájemců o 
členství v klubu, tak i stávajících členů. Přítomným se představili dva hosté z řad zájemců o 
členství v klubu a projevili zájem spolupracovat s oblastí.  
 
 
Schůze byla ukončena ve 24:00 hod. 
 
 

 
 

 
                                                                                                Zapsala: Ing. Romana Rajnyšová 
                                                                                                Ověřila: Libuše Rauchová 


