
Zápis ze schůze spádové oblasti č. 13 Jižní Morava, konané dne 28. 5. 2017
v Penzionu Jižní portál, Újezd u Černé Hory.

Přítomno: 19 členů oblasti

7 hostů

Program schůze: 1. Zahájení

2. Informace o dění v klubu za období od minulé schůze oblasti

3. Plán práce oblasti (výcvikové dny, schůzky….)

4. Projednání žádostí o členství v klubu

5. Diskuse, různé

6. Závěr

Schůzi zahájil v 9 hodin aktivista oblasti p. František Koláček. 
K navrženému programu nebylo připomínek a schůze se jím nadále řídila.

ad. 2) Informace o dění v klubu 
p. Fr. Koláček
K dnešnímu dni má oblast 54 členů.
Informace o proběhlé konferenci a rezignaci na funkci Ing. Plchem. Delegáti oblasti
na konferenci navrhli do kontrolní komise Ing. Peterku (hlasováním byl zvolen). Jako
člen výboru byl oblastí navržen Ing. Trojan (hlasováním byl zvolen předsedou klubu).
Oblast přeje oběma hodně úspěchů při plnění povinností plynoucích z funkce.
Pan Fr. Koláček osobně navštívil Ing. Musila ve věci návrhu oblasti na ocenění klubu;
s negativním výsledkem.
Ing. Trojan
Informace o připravované klubové výstavě na Libavé. Přihlášených 69 psů celkem,
z toho  13  HB.  Uzávěrka  přihlášek  posunuta  do  28.  5.  2017.  Protože  proběhne
souběžně v místě konání klubové výstavy více akcí, je třeba na místě konání dbát
pokynů pořadatelů. V předvečer výstavy proběhne členská schůze. Před členskou
schůzí bude zasedat výbor klubu (projednání žádostí o přijetí nových členů, průběhu
výstavy atd.). Po výstavě proběhne bonitace. 
Ing. Peterka
Po  mimořádné  konferenci  byla  svolána  schůze  výboru  a  schůze  KK  klubu.  Byl
vytyčen základní  program KK a  předány v pořádku všechny podklady odstupující
dozorčí radou. K 30. 6. 2017 má být předána funkce finančního hospodáře klubu.
K tomuto datu proběhne i kontrola hospodaření KK. 
ad 3). Plán práce oblasti (výcvikové dny, schůzky, ..)
p. Fr. Koláček
Oblast chce vytvořit vhodné podmínky pro začínající vůdce barvářů, výcvikové dny
přizpůsobit  zájmu  členů  oblasti,  počtem  i  místem.  První  výcvikový  den  bude



uspořádán 20. 8. 2017, Újezd u Černé hory. V případě zájmu je třeba se nahlásit do
10. 8. panu Fr. Koláčkovi. Ing. Gric navrhuje uspořádání 2. výcvikového dne, ŠLP
Křtiny, Ing. Trojan dle zájmu možnost udělat výcvikovou stopu i na Znojemsku (směr
Třebíč).
Plán na rok 2018
Speciální výstava barvářů by mohla opět proběhnout v Újezdě u Černé hory. Zajistí
p. Koláček.
Oblast má zájem uspořádat v roce 2018 PZB. Zajistí p. Fr. Koláček (OMS Blansko).

ad 4). Projednání žádostí o členství v klubu
Žádosti o členství (většinou se jedná o opožděné platby členů): Michal Hájek, Jan
Učeň, Ivan Kosina, Roman Ráčil, Pavel Karásek, Ctibor Bláha, Ing. Petra Pavlicová,
Zdeněk  Veleba,  Ing.  Ivana  Kratěnová,  Jan  Koníček,  Václav  Jílek.  Oblast  přijetí
nových členů doporučuje.

ad 5). Diskuse, různé
Ing. Trojan – ocenění klubu
Návrh na ocenění klubu Ing. Fr. Musilovi, Ing. K. Plchovi, Ing. Gottvaldové-diskuze
Oblast 13 navrhuje pro r. 2018 udělit ocenění klubu odznakem „Za zásluhy“ pro Ing.
Zuzanu Gottvaldovou. Toto vyznamenání se uděluje vždy při významné klubové akci
např. Klubové výstavě.
p. Fr. Koláček
Web stránky  Dr.  Riebla  (www.barvar.cz).  Osobní  vyjádření  Dr.  Riebla  o  cíleném
poškození  stránek,  opětovném  spuštění  a  nabídce  Dr.  Riebla  na  možný  odkup
stránek klubem. V současné době stránky běží jako stránky přátel barvářů. 
Ing. Trojan ke stránkám: Výbor rozhodl, že webové stránky musí být ve vlastnictví
klubu.
Stanovisko oblasti: Požadujeme znovu projednání odkupu webové domény barvar.cz
výborem klubu  a  přehodnocení  vztahu  klubu  ke  stránkám barvar.cz.  V současné
době  klubem používaná  doména  barvar.eu  je  nemoderní,  nevyhovující  potřebám
členů klubu, neaktuální, kapacitně omezená. Doporučujeme výboru opětovné jednání
s Dr. Rieblem situaci majetkově vyřešit a stánky barvar.cz uvést jako oficiální stránky
klubu.  Stránky  barvar.cz  jsou  plně  vyhovující  a  četně  navštěvované.  Odvedená
dlouholetá práce Dr. Riebla by měla být veřejně oceněna.
Pan  Gora  navrhl  projednání  výborem  plateb  členských  příspěvků  a  umožnění
náhradního  termínu  zaplacení.  Stanovisko  oblasti:  Možnost  náhradního  termínu
zakotvit do stanov klubu. 
Podmínky  pro  složení  IHB.  Návrh  oblasti  podmínky  zjednodušit,  bez  požadavku
tolika  svědků,  a  tím  zvýšit  zájem  členů  o  složení  IHB  a  zejména  podpořit
důvěryhodnost rozhodčích. 
Pan Koláček: Za oblast je potřeba min. 1 nového rozhodčího z výkonu pro oblast 13
z důvodu minimálního počtu rozhodčích v oblasti. Bylo navrženo členům oblasti, kteří
splňují podmínky pro podání žádosti, aby se přihlásili (p. Fr. Koláček, p. Odstrčil, pí
Dr. Vernerová).
Pan  Kosina:  Vyjasnění  postavení  rozhodčích  ČMMJ,  i  když  nejsou  členy  klubu.
Rozhodčí  z výkonu  musí  být  členem  ČMMJ  a  mít  složené  zkoušky  rozhodčího
z výkonu daného plemene. 

Ad 6. Závěr
Schůze oblasti byla ukončena ve 12 hodin.

http://www.barvar.cz/


Zapsala MVDr. Eva Vernerová


