
 

Českomoravský klub chovatelů 

barvářů, z. s.   
 
 

 

 

 

Zápis 

ze schůze výboru ČMKCHB č. 2/2017, 

která se konala dne 9. 6. 2017, od 11h v lovecké chatě Barnov, VVP Libavá 

 

Přítomni: 

 

1) Varvařovský Ladislav 

2) Skácil Jiří ml.  

3) Pelc Norbert 

4) Princ Filip  

5) Vodolan Luboš 

6) Trojan Zdeněk  

7) Gora Miroslav  

 

Za kontrolní komisi: Ing. Jaroslav Nerad 

    Ing. Martin Novotný 

    Ing. Miroslav Peterka 

    

 

 

Průběh schůze: 

 

1. Schůzi zahájil Zdeněk Trojan, přivítal přítomné členy výboru a kontrolní 

komise. 

2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.  

3. Výborem klubu byla projednán zápis z minulého zasedání výboru.  



4. Byly projednány organizační záležitosti ke klubové výstavě. Byli přijaty 

návrhy na ocenění za klubové zásluhy, a to pro Ing. Jaroslava Nerada a Ing. 

Jana Jeniše. Hlavním rozhodčím byl zvolen rozhodčí Tadeáš Mašlanka. 

Bonitaci bude posuzovat Milan Pavlík.  

5. Byl projednán tzv. případ Vichta. Panu Vichtovi, který není členem klubu 

byla poslána smlouva o poskytnutí chovatelského servisu. Poradce chovu pro 

BB nemá od p. Vichty k 9. 6. 2017 tuto Smlouvu o poskytnutí chovatelského 

servisu podepsanou, kdy pouze na jejím základě je možné vystavit 

Doporučení ke krytí pro fenu v držení nečlena ČMKCHB. Výbor 

znepokojuje informace ohledně toho, že u jednoho ze štěňat po feně Asta 

Žiarska dolina p. Vichty byly shledány epileptoformní záchvaty 

(epileptoformní se nerovná automaticky dědičná epilepsie). Pouze klinické 

vyšetření feny, které bylo předloženo, není dostačující k případnému 

vyloučení onemocnění dědičnou epilepsií, natožpak vlastnictví genů, které 

toto onemocnění dále přenášejí, i když jedinec navenek nevykazuje známky 

onemocnění . Přesto chovatel Vichta trval na vystavení Doporučení ke krytí.  

Případ bude nadále ze strany poradce chovu pro BB sledován. 

6. Vzhledem k tomu, že došly zásoby propagačního materiálu je nutno schválit 

výdaj nad 10.000,- Kč. Pro všichni členové výboru. ¨ 

7. Výbor souhlasí s uhrazením fa nad 10000,- za tisk zpravodaje. 

8. Dále byl projednán návrh na zvýšení odměn pro rozhodčí výstavy z 800,- Kč 

na 1.000,- Kč. Pro všichni členové výboru.  

9. Rozhodčímu budou dále proplaceny cestovní náhrady.  

10. Byla podána zpráva poradce chovu pro HB, která bude také přednesena na 

členské schůzi.  

11. Byla podána zpráva poradce chovu pro BB, která bude také přednesena na 

členské schůzi.  

12. Byla podána zpráva výcvikáře klubu.  

13. Miroslav Gora navrhl schválit zkoušku IHB - vůdce Pavel Machek, fena BB 

Besy z Maliníku, vykonanou dne 21. 4. 2017. Výbor rozhodl, že zkoušku pro 

chovnost uzná po doplnění postřehového listu a fotodokumentace ke 

zkoušce. Výbor vyslovil výtku M. Gorovi stran toho, že přestože byl vůdcem 

osloven k účasti na zkoušce, této se nezúčastnil, ani nepověřil účastí nikoho 

dalšího buďto z výboru anebo z členské základny. M. Gora k tomu uvedl, že 

není a ani nebude ochoten se zkoušek IHB jako dozor případně účastnit. Na 

základě této skutečnosti nebude možné M. Goru jako člena výboru 

kontaktovat zájemcem o vykonání IHB pro chovnost. 

14. Výborem byla uznána zkouška IHB v roce 2016, vůdce Igor Dobiáš Zolo 

Devana. Nikoliv však pro chovnost. Vůdce předložil výpis mobil. 



operátora že 4x volal Z. Havlíčkovi, který však telefon nezvedl. Zkouška 

byla vykonána dne 22.10.2016 v době konání hlavní soutěže. 

15. Výbor rozhodl o přihláškách k přijetí do klubu těchto uchazečů a vyhověl 

jim: Jan Vávra, Jiří Kec, Jiří Zapletal, Michal Kulich, Jiří Štrajt, Jakub 

Navrátil, Antonín Jurečka, Václav Jílek, Václav Zámečník, Pavel Karásek, 

Michal Hájek, Roman Ráčil, Ctibor Bláha, Jan Koniček, Ivana Kratěnová, 

Zdeněk Veleba, Petra Pavlicová, Jan Učeň, Ladislav Horáček, Pavel Pešek, 

Martin Lukáš, Dušan Bednář, Martin Strnadel, Jan Lujc, Pavel Zuzaník, Petr 

Hrbek, Antonín Zelený, Michal Klos, Zdeněk Slováček, Martin Zdeněk, 

Libor Zeman, Josef Brabec, Antonín Bejlek, Daniel Vendrane, Gabriela 

Šárlinová, Andrea Litrbacká. Výbor z různých důvodů (zejména z důvodu 

nesplnění všech náležitostí přihlášky) nepřijal tyto uchazeče: Ivan Kosina, 

Bohumil Katuščák.  

16. Předseda klubu přečetl jednotlivé zápisy ze schůzí oblastí. Některé 

připomínky oblastí a jejich členů se týkající se stanov (přijímání nových 

členů, placení příspěvků, ukončování členství atp.). Tyto připomínky budou 

moci oblasti uplatnit v rámci procesu tvorby nových stanov klubu. Nové 

stanovy bude schvalovat konference klubu.   

17. Výbor rozhodl, že pro rok 2018 budou upraveny propozice klubových 

výstav.  

18. Byl změněn termín speciální klubové výstavy na 9. 9. 2017.  

19. Výbor projednal připomínku oblasti 14, že na klubové vyznamenání doposud 

nebylo uděleno kol. Mosteckému. K tomu výbor uvádí, že žádný takový 

návrh neobdržel. Pokud jej obdrží, bude se jím zabývat a rozhodne o něm.  

 

 

 

Zapsal: Filip Princ 


