
    

 
 

Českomoravský klub chovatelů barvářů 
Oblast č. 3 (Krkonoše) 

 

Zápis 

ze schůze členů oblasti č. 3, 

která se konala dne 8. - 9. 4. 2017, v 19h v 

Bříšťanech 

 

 

Přítomni :    Čechotovský, Drobný, Fadrhons, Hryzlík, Javůrek, Pavlík, Seifert P., Seifert 

  I., Ramach, Skrbek, Stýblo, Vávra, Tomíček , Vaníček, Tureček, Rejdák, 

  Nechanický a Kapras. 

 

Omluveni :   Princ, Kučerová, Jiřička P. a Jiřička K. 

 

Hosté :   Slováček Zděnek, Zděnková, Kučera a Dostál  

 

 

Průběh :        

1. Schůzi zahájil aktivista oblasti Daniel Drobný, přivítal přítomné členy a 

hosty, omluvil nepřítomné, seznámil s programem a konstatoval nadpoloviční účast 

členů oblasti. 

 

2. Schválení programu a zvolení zapisovatele schůze - P. Javůrek zvolen, všichni pro. 

 

3. Aktivista oblasti D. Drobný přednesl informace z MK ČMKCHB konané dne 4. 3. 

2017 a ze schůze výboru z  22. 3. 2017( oboje konané v Havl. Brodě - Perknově).  

               

* na konferenci přítomno 56 delegátů( 3 z naší oblasti ) 

* na mimořádné konferenci byl zvolen nový 7 členný výbor na 2 leté období do řádné 

konference 2019 

* složení nového výboru ČMKCHB  -   Předseda - Z. Trojan, Mistopředseda - F. Princ, 

Jednatel a web - N. Pelc, Hl. poradce chovu a poradce chovu pro HB - L. Varvařovský, 

Poradce chovu pro BB - J. Skácil ml., Výcvikář klubu - L. Vodolán, Matrikář klubu - M. 

Gora 

* zápis z MK je na webu http://www.barvar.eu/ 

* členská schůze v podvečer klubové výstavy se uskuteční 9.6.2017 od 19 hod v 

Potštátě - pension F. Siladi 

http://www.barvar.eu/


* Klubová výstava proběhne dne 10.6. 2017 na Libavé v Heřmánkách kde propozice 

jsou jak na webu tak budou ve zpravodaji 

* Jelenář - vůdce barváře proběhne letos v termínu 25. - 27.10. 2017 na Stupavě 

zároveň s Moravským pohárem 

* schváleny změny v nominaci na celostátní soutěže - podrobně na webu  

 

4. Informace o členské základně oblasti. Oblast má aktuálně 26 členů. Na základě 

neplacení členských poplatků si 3 členové ukončili členství naproti tomu máme 3 

nové uchazeče o členství v ČMKCHB, jmenovitě: pan Slováček Z. - aktivní v oblasti, 

absolvoval kurz Jelenář, majitel a vůdce 2 BB , 

pan Kloz M. - absolvoval kurz Jelenář, majitelBB , revírník LČR a  

pan Zděnek M. - bývalý člen ČMKCHB , lesník KRNAP 

 

5. Aktivista nechal základnu jednotlivě hlasovat o doporučení těchto uchazečů k 

přijetí za členy ČMKCHB. 

 

Většinovým hlasováním byly tito tři uchazeči doporučeni výboru k přijetí za členy 

klubu.  

 

6. Diskuze :  

* Zd. Slováček zve na premiéru dokumentárního filmu o Jos. Vágnerovi která se koná 

26.4. v kině Centrál v Hr. Králové.  

* M.Pavlík -  podal informace z mimořádné konference 

      -  navrhuje aby akce pořádané oblastmi byli financovány oblastmi nikoliv z 

  klubové pokladny 

    -  navrhuje změnit datum platby členských poplatků na dřívější, aby  

  nevznikal problém s připsáním částky na účet do 31.12. 

   -  nový výbor by měl přehodnotit podmínky k udělování titulu klubový 

  vítěz 

 -  přijímání nových členů je komplikované, minulý výbor nastavil  

  nadstandardní podmínky přijetí. 

* P. Javůrek - podmínky přijímání členů do klubu vydané výborem nejsou standardní a 

jsou v rozporu se stanovami klubu, potažmo Občanským zákoníkem - spolkové právo, 

viz. http:// barvar.eu/ dokumenty/stanovy/. Jiné kluby také neomezují právo členství 

např. vlastnictvím zbrojního průkazu (diskriminační pravidlo). O přijetí za člena 

rozhoduje statutární orgán klubu, tj. výbor klubu, pouze dle schválených stanov 

klubu, další omezující pravidla nejsou součástí stanov. 

 

7. Závěr :  ** Oblast č. 3 navrhuje výboru ČMKCHB akceptovat doporučení oblasti k 

přijetí nového člena jako zásadní kritérium. 

                                                     ** Oblast č. 3 navrhuje přepracovat podmínky pro 

zadávání titulu " klubový vítěz "  ( člen klubu a zn. výborný 1 ) 

                                                     ** Aktivista D.Drobný poděkoval za hojnou účast 



                                                     ** Další setkání oblasti spojené s výcvikovým dnem 

se uskuteční ve dnech 7.- 8. 9. 2017, místo bude ještě upřesněno. 

zapsal :  Petr Javůrek                                                                                                         

                                                                        
 


