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Zápis ze schůze členů ČMKCHB oblasti č.5, 
konané 8.4.2017 v Bludově 

 

Přítomni: 18 členů oblasti, 7 hostů , dle presenční listiny 
Program schůze: 
1) Zahájení 
2) Informace o činnosti klubu, výboru a oblasti 
3) Projednání žádostí o členství v klubu 
4) Návrh plánu činnosti na rok 2017 
5) Diskuze, různé 
 
1) Zahájení 
- Schůzi zahájil Rudolf Vrba v 9.15 hod., přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. 

 

2) Informace o činnosti klubu, výboru a oblasti 
- R. Vrba informoval přítomné o průběhu mimořádné konference ČMKCHB, která proběhla dne  

dne 4.3.2017 v hostinci U Palánů v Havlíčkově Brodě - Perknově, které se zúčastnilo 5 
delegátů naší spádové oblasti č.5 – z programu konference bylo na základě odhlasování 
delegátů vypuštěno projednávání návrhů nových stanov ČMKCHB. Na mimořádné konferenci 
byl zvolen nový výbor ČMKCHB v počtu 7 členů – Princ Filip, Varvařovský Ladislav, Trojan 
Zdeněk, Pelc Norbert, Skácil Jiří ml., Vodolan Luboš, Gora Miroslav . Byli zvoleni i 3 náhradníci 
do výboru – Buršík, Trijka, Jeřábek. Zápis z mimořádné konference je k dispozici na internetu 
na www.barvar.eu 

-  R.Vrba informoval o schůzi nového výboru ČMKCHB č.01/2017 ze dne 22.3.2017, která se 
konala v hostinci U Palánů v Havlíčkově Brodě. Na této schůzi proběhla volba jednotlivých 
členů do funkcí následovně – Předseda klubu – Zdeněk Trojan, místopředseda – Filip Princ, 
jednatel klubu – Norbert Pelc, matrikář – Miroslav Gora, poradce chovu HB – Ladislav 
Varvařovský, poradce chovu pro BB – Jiří Skácil, ml., výcvikář – Luboš Vodolan. Zápis ze 
schůze je k dispozici na www.barvar.eu  

- Na schůzi výboru č.01/2017 byl vedením internetových stránek klubu pověřen Norbert Pelc, 
veškeré informace o ČMKCHB budou zveřejňovány na www.barvar.eu     
 

3) Projednání žádostí o členství v klubu 
- Na schůzi byly projednány 3 nové Členské přihlášky do ČMKCHB, které obdržel aktivista 

oblasti R. Vrba od minulé schůze oblasti č.5 . Každá přihláška byla projednána samostatně 
s představením žadatele a bylo o ní hlasováno samostatně takto: 
a) Horálek Ladislav , nar.24.2.1985 – přítomen na schůzi, představil se, absolvent lesnické 

školy, bydlí v Líšnici u Mohelnice,st.příslušnost -česká, vlastní lovecký lístek, není člen 
ČMMJ, vlastní bavorského barváře, otec je dlouholetým příznivcem barvářů, členská 
přihláška řádně vyplněna a žadatelem podepsána. 
Hlasování: pro doporučení k přijetí-18, proti -0, zdržel se -0  

b) Katuščák Bohumír , nar. 12.11.1995, – nepřítomen na schůzi – představení provedla p. 
Katuščáková (matka), bydliště Petrov nad Desnou, st.příslušnost -Slovenská, vlastní 
lovecký lístek, je členem ČMMJ, vlastní bavorského barváře , řadoví členové oblasti 
kritizovali nepřítomnost žadatele na schůzi , členská přihláška neúplně vyplněna  - chybí 
podpis žadatele. 
Hlasování: pro doporučení k přijetí -15, proti -2, zdržel se -1  

c) Pešek Pavel , nar. 9.7.1982 – přítomen na schůzi, představil se, bydliště Trpišov  - okres 
Chrudim, st.příslušnost  - česká , aktivní myslivec (vlastní lovecký lístek), lesník a kynolog, 
člen ČMMJ, pracuje u Městských lesů Chrudim, dlouholetý chovatel plemene Německý 
drátosrstý ohař, majitel chovatelské stanice „Ze Slavické obory“ , nyní má nového 
barváře, členská přihláška řádně vyplněna a žadatelem podepsána. 
Hlasování: pro doporučení k přijetí -18, proti -0, zdržel se -0   
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4) Akce ČMKCHB a spádové oblasti č.5 v roce 2017 

- R.Vrba informoval o akcích ČMKCHB v r.2017 (2 klubové výstavy, Celostátní soutěž barvářů 
12-15.10.2017 VLS Horní Planá, 28.-29.10.2017 Moravský pohár) 

- Předběžné zkoušky barvářů OMS Šumperk proběhnou 7.10.2017 , místo prozatím není 
jednoznačně domluveno, problematická jednání s MS Lipová, v řešení zůstává LS Loučná 
s honitbou Kamenec nebo Desná,a.s. s honitbou Klepáčov 

- Výcvikové dny oblasti č.5 se budou konat 19.8.2017 a 2.9.2017 ve Vernířovicích v honitbě 
Obora LČR,s.p.-LS Loučná, organizátor O.Plášek, přihlášky nutno podat telefonicky R.Vrbovi 

 
5) Diskuze, různé 

- ing. H. Báčová informovala přítomné o vyřízení přihlášek do ČMKCHB řešených na minulé schůzi 
spádové oblasti č.5 (předáno výboru ke schválení, výbor přihlášky schválil) 

- ing. H. Báčová informovala přítomné členy o dodržení povinnosti členů platit řádně členské 
příspěvky ČMKCHB dle stanov, a to předem do konce příslušného kalendářního roku. Každý člen 
si může ověřit své členství a dobu, na kterou má zaplaceny příspěvky na webu www.barvar.eu    

 
Schůze byla ukončena ve 11.00 hod. 
 
Zapsali: Ing. Hana Báčová, Rudolf Vrba 
 
Zápis ověřili:  Ing. Jiří Derner, Ondřej Plášek 


