
Návrhy na konferenci a připomínky k práci výboru ČMKCHB a klubu jako celku oblast č. 1.

Nefunkční internetové stránky, které se „řeší“ už více než rok a žádný závěr. Stále nejsou aktuální 
informace o chovu, zmatky v informacích pro členy. Kdo zavinil tento stav, ať se přihlásí 
k odpovědnosti. Je před konferencí a tento základní informační produkt je stále nevyřešený.

Přijímání členů – na základě písemného doporučení minimálně dvou členů klubu bude zařazen do 
evidence žadatelů o členství. Pokud nebude držitelem loveckého lístku, nebo zjevně z oblasti kde pro 
barváře není využití, bude mu rovnou dáno na vědomí, že bude vhodné se zaměřit na jiné plemeno. 
Přihláška k přijetí nejdříve po roce a to na základě doložených aktivit – Jelenáře, Pb, IHB, výstavy, 
soutěží, schůzek a výcvikových dnů oblasti. 
Přihlášku projedná a doporučí oblast a doporučení bude výhradně uvedeno v zápisu z oblasti, platit 
bude zápisné až po přijetí. A nyní to důležité, zápisné bude zvýšeno na min. 1 000,- Kč., a nikoliv 
usmolená stovka jako doposud. Každý si pak také rozmyslí, zda si členství ukončí, nebo si neohlídá 
platnost svého členství. Výše zápisného by ale stále neodpovídala finančnímu majetku klubu na člena.

Kdo si neuhradí dle stanov roční příspěvek včas, bez milosti si ukončí členství a nikoliv nepravdivé 
povídačky o vyšších právních normách. Padni komu padni. 

Kdy konečně začneme hmatatelně a cíleně podporovat vylepšování chovu. (Opět připomínáme 
nefunkční chovatelskou komisi.) Nejsme finanční instituce, ale klub pracovního plemene, ale jaká je 
skutečnost. Peníze hromadíme, ale výkonnost a výstupy z chovu jsou spíše zklamáním.

Poplatky za štěňata – chceme navrhnout, aby štěňata prodaná do výkonnostního chovu nebyla 
zpoplatněna vůbec, u štěňat mimo výkonnostní chov zvednout poplatek klidně na dvojnásobek. Jako 
obvykle se to budou snažit obcházet a podvádět, ale to se dá ohlídat a zkontrolovat.

Výrazně zvýšit všechny poplatky pro nečleny klubu, klidně o dalších 100%.

Jak to, že do dnešního dne nebylo provedeno hodnocení národní soutěže – výsledky obdobně jako to 
mají Slováci z Konráda – každá stopa a práce jednotlivých psů. Zhodnotit odpovědnost za to, jak 
soutěž dopadla z pohledu reprezentace klubu – ostudné práce na stopách, nevycvičení psi – útěk při 
vypuštění, vodění a odložení apod.
Zasahování nekompetentních osob do průběhu soutěže. U některých rozhodčích je zjevné, že neznají 
soutěžní řád.
Rovněž je zjevné, že bez předcházející účasti a nominaci na nějaké soutěži (Poháry, Derby apod.) je 
výsledek v poslední době většinou velkým zklamáním. Je totiž rozdíl dohledávat v klidu se známými a 
pak veřejně v soutěžním stresu. Jestli prezentované výsledky při dosledech jsou skutečně v podobě 
„řemen, stopa a kus“ nebo hledáme, až najdeme. Výkony na soutěži tomu dost nasvědčují.

Doporučujeme roční setkání se zástupci oblastí zejména k výcviku a výsledkům barvářů – nespojovat 
to se členskou schůzí – není na vše dostatek prostoru.

Změnit chovatelský a zápisný řád – hlavně zapracovat požadavky na štvaní a stavění hned a nečekat, 
až to budeme muset udělat z důvodu přijetí chovných standardů, na co vlastně pořád čekáme? 

„Nařídit“ ve stanovách fungování chovatelské komise, aby poradci nebo poradcům chovu bylo 
uloženo konferencí její založení a fungování. Snad je stávající stav v chovu více než dostatečným 
důvodem k jejímu založení a fungování. Např. nejsou k dispozici plány chovu na rok 2017 a záměry z 
chovem i na další roky - jako čištění nebo eliminace problémových krevních linií, dovozy a pod. 



Výsledky a řešení poradce BB – Případ krytí Wišněvská, žádná forma plánování záměrů chovu a řízení 
chovu, žádné aktivity pro zlepšení chovu jako iniciování zahraničních krytí a dovozů, eliminace 
jednoznačně problémových krevních linií, nezájem o výsledky z krytí. Skoro žádná kontrola vrhů 
štěňat. Vystavování krycích listů dlužníkům poplatků.

Kurz Jelenář – kdo a z jakého důvodu pozval Prušovice jako lektora, zdůvodní výcvikář a pořadatel. 
Kurz jelenář není soukromá akce.

Před volbou do výboru a před konáním konference každý nominovaný představí sebe (jeho 
erudovanost, znalosti a schopnosti) a svou vizi a to s konkrétními kroky, které bude jako člen výboru 
prosazovat a podporovat v případě svého zvolení a na jaký post ve výboru kandiduje. 

Živelné změny počtů oblastí, většina členů z  oblasti č. 1 nepodporuje, ale možnost na účelný vznik by 
měla mít členská základna možnost. Omezit tuto možnost ale minimálním počtem členů a 
projednáním důvodu vzniku v původní oblasti za účasti zástupců výboru jako návrh možného řešení.

Výbor minimálně 5ti člený, nikoliv na pevno 7 členů.

Zápis z výboru zveřejnit vždy nejpozději do 10 dnů po výboru.

Doplnit do stanov i požadavky ISHV – např. přijímání zahraničních členů apod.

Povinná reakce na připomínky a podněty z oblastí – písemně veřejně. 

To jsou návrh vzešlé z jednání oblasti č. 1.


