
Zápis ze schůze spádové oblasti č.1 ze dne 16.12.2016

Přítomni:
Jemelka ml. Jemelka st. Bittner, Bečvář, Rajniš, Buršík, Růžička, Prchlík, Štefan a Jeřábek.
Miroslav Šíma a Jirka Kuba – žadatelé o členství.

Omluveni: Němec, Tipmann , Makovička, Malypetr, Venclák, Mráček a Straka. 

Vzpomínka na Honzu Sochora. Zemřel při dosledu – minuta ticha k uctění jeho památky.

Akce a činnost za rok 2016:
Organizace a zajištění 2x Pb, Doubice a Mikulov - bez problémů ze strany pořadatelů, ale
projevil  se  opět  špatný  stav  v úrovni  výchovy  a  výcviku  před  Pb  ze  strany  vůdců  a
v některých případech opět i elementární neznalost ZŘ. (S tímto neutěšeným stavem se stále
potkávají i naši rozhodčí u Pb v jiných oblastech.)  Nechutný incident vyvolaný Prušovicem a
Hennrichem na Pb v Mikulově je bez komentáře a odpovídá úrovni obou jmenovaných. 

Stav pokladny: K dnešnímu dni je k dispozici 3 800,- Kč v hotovosti a na účtu 2 940,- Kč.
Oblast nebude na rok 2017 vybírat na činnost. Je předpoklad, že finance zajistíme z příspěvků
účastníků a ze sponzorování akcí.

Informace z výbor klubu ze dne 1.12.2016:
Vše  podstatné  je  zapracováno  do  připomínek  z oblasti.  Oblast  vzala  na  vědomí  termín  a
konání volební konference a předpokládaný počet delegátů.

Akce rok 2017.

PB Doubice 24.6.2017  Mikulov 2.9.2017.
Oboje Pb jsou nahlášené a organizačně a věcně projednané a zajištěné. Nominace rozhodčích
bude podle počtu přihlášených.  PB Mikulov budou slavnostnější  k uctění  památky Honzy
Sochora a na tradičním místě, kde je Honza pořádal.

Srovnávačka od 5. do 7.5.2017 – centrum v Doubici, ale vlastní akce proběhne v omezené
ubytovací kapacitě u MS Vápenka.  
2 stopy - krátká s černou jako Pb. a dlouhá s jelení dle SŘ. Dále lanovka spojená s krátkou
stopou. Celkem bude prostor pro 10 psů, od nás zatím nedelegujeme, dáme přednost hostům a
podle potřeby doplníme.  
Posuzovat  budou  dle  času  a  potřeby  např.  Rajniš,  Jemelka,  Buršík  a  Jeřábek,  Propozice
vypracuje Jeřábek.

Návrh na soutěž:
Zatím  se  uvidí,  jak  dopadne  situace  po  konferenci.  Pak  budeme  reagovat  s případnou
nominací.  To,  že  nebyl  zařazen  ani  jeden  pes  z naší  oblasti  na  letošní  národní  soutěž
považujeme  za  bezprecedentní  křivdu.  Naši  nominovaní  prokázali  opakovaně,  že  soutěže
zvládají a že psi výkonnost mají.

Různé:

Mirek Šíma doporučen oblastí jako nový člen ČMKCHB. Přihlášku má matrikář, musí ještě
zaplatit zápisné a ČP. Bude projednán na příštím výboru ČMKCHB.



Připomínka k údajnému rozporu se soutěžním řádem. Pořádání soutěže rok po sobě soutěžní
řád nepřipouští. Vedoucí oblasti se ale domnívá, že lze text chápat tak, že se jedná o dva
druhy soutěží – šlapaná a přirozená stopa s některými společnými disciplínami a pak je roční
frekvence asi možná.

Delegáti na konferenci, Buršík, Růžička, Jeřábek a Jemelka ml.

IHB, Tipmann a Růžička. Pokud budete mít možnost,  dejte jim vědět.

Diskuze:

Návrhy na změny stanov:

Přijímání – viz.  příloha připomínky oblasti na konferenci. 

Internetové stránky vyjasnit a plně zprovoznit nejpozději do konce ledna 2017 – osobní úkol
pro předsedu klubu.

Zapsal dne 20.12.2017 vedoucí oblasti.


