
Českomoravský klub chovatelů barvářů z.s. ČMKCHB 2/2017
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 4

Věc: Zápis z     členské schůze Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Předseda Českomoravského klubu chovatelů barvářů svolal na den 9. června 2017 na
19.00 hod. členskou schůzi. Tato schůze se konala v prostorech penzionu Siladi v Potštátě.
Pozvání  členské  základny  bylo  zabezpečeno  cestou  pozvánek  zveřejněných  na  stránkách
„klubu“. Přítomno bylo dle prezenční listiny z 529 členů 37. Neúčast mělo 492 členů.

K projednání byl členské schůzi předložen následující program:

1) Úvod
2) Zahájení a přivítání členů ČMKCHB
3) Zpráva o činnosti výboru od mimořádné konference ČMKCHB 
4) Seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2016
5) Zpráva o činnosti kontrolní komise
6) Zpráva o situaci v chovu barvářů o obou plemen
7) Diskuse
8) Usnesení členské schůze
9) Závěr

Členskou  schůzi  zahájil  a  řídil  předseda  ČMKCHB,  z.s.  pan  Zdeněk  Trojan.  Po
přivítání všech členů přednesl úvodní slovo, kde zdůraznil  stěžejní body členské schůze a
položil  důraz  na  jejich  projednání.  Přítomné  seznámil  s programem,  který  byl  členskou
základnou jednohlasně odsouhlasen.

Předseda ČMKCHB přistoupil k plnění prvního bodu programu. Zapisovatelem byl
navržen Ing. NOVOTNÝ Martin.

Předseda ČMKCHB zahájil hlasování o návrhu na zapisovatele. Z přítomných členů
ČMKCHB  byl  navržený  zapisovatel  schválen  počtem 37  hlasů.  Proti  nebyl  nikdo  
a nikdo se hlasování nezdržel.

Předseda ČMKCHB zahájil hlasování o ověřovateli zápisu. Ověřovatelem zápisu byl
zvolen pan Vodolan Luboš. Z přítomných delegátů ČMKCHB byl schválen počtem 37 hlasů.
Proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.

Předseda ČMKCHB oznámil členské základně, že na základě presenční listiny není
tato  členská  schůze  ČMKCHB  usnášeníschopná.  Řídícím  členské  schůze  bude  Zdeněk
Trojan. Členská schůze vzala tuto informaci na vědomí.
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Předseda  ČMKCHB  přistoupil  k plnění  druhého  bodu  programu  členské  schůze
ČMKCHB. Přítomnou členskou základnu seznámil s činností výboru. Zopakoval a představil
jednotlivé  členy výboru a  Kontrolní  komise.  Ujasnil  přijímáni  nových členů a informoval
jmenovitě, kdo byl přijat. 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 Vendrame, Gabriela Šarlinová,
Andrea Litrbacká. Výbor z různých důvodů (zejména z důvodu nesplnění všech náležitostí
přihlášky) nepřijal tyto uchazeče: Ivan Kosina, Bohumil Katuščák. 

Podal informaci o internetové doméně a rozhodnutí dále používat doménu barvař.eu.
V této souvislosti  požádal  členskou základnu o zaslání  podkladů a fotografií  pro naplnění
těchto internetových stránek klubu. Dále členskou základnu informoval o nominaci vůdců a
psů na  soutěže  a  dořešení  zejména  organizačních  záležitostí  klubové výstavy konané dne
10.6.2017. 

Ve svém vystoupení informoval o navýšení odměn pro rozhodčí výstavy z 800,- Kč na
1000,- Kč.

Apeloval na všechny vedoucí oblastí, aby erudovaně informovali žadatelé o členství
v ČMKCHB.

Matrikář informoval o stavu členské základny.
Závěrem předseda informoval o nutnosti změn ve Stanovách ČMKCHB.

Předseda  ČMKCHB  přistoupil  k plnění  třetího  bodu  programu.  Předal  slovo
ekonomickému hospodáři a ten přítomné delegáty seznámil s účetní uzávěrkou a finančním
hospodaření ČMKCHB za rok 2016. Podrobná zpráva o finančním hospodaření ČMKCHB za
rok 2016 je uvedena ve „Zpravodaji“.

Předseda ČMKCHB přistoupil k plnění čtvrtého bodu programu. Přítomnou členskou
základnu se zprávou o činnosti Kontrolní komise seznámil pan Ing. Miroslav Peterka.

V zastoupení předsedy kontrolní komise ČMKCHB, z.s. předkládáme Členské
schůzi  zprávu o  činnosti  této  komise  za  období  od  konání  mimořádné  konference
klubu k dnešnímu dni. Činností dozorčí rady se nebudu zaobírat, neboť její podrobná zpráva
byla zveřejněna ve zpravodaji za rok 2016 a každý si ji mohl přečíst a nastudovat.

Na mimořádné konferenci konané dne 4. 3. 2017 v Havlíčkově Brodě byla zvolena
kontrolní komise ČMKCHB, z.s. v tomto složení: Ing. Jaroslav Nerad, Ing. Martin Novotný a
Ing. Miroslav Peterka. Rovněž na této mimořádné konferenci klubu byly odsouhlaseny změny
Stanov klubu a mimo jiné i název Dozorčí rada byl změněn a odsouhlasen název Kontrolní
komise klubu, což je plně v souladu s Občanským zákonem. 

Kontrolní  komise  klubu  se  sešla  na  svém  prvním  zasedání  dne  22.  března  2017
v Havlíčkově Brodě společně s prvním zasedáním nově zvoleného výboru klubu. Na tomto
prvním zasedání proběhla volby předsedy kontrolní komise. Předsedou kontrolní komise byl
zvolen Ing. Jaroslav Nerad. Rovněž na toto první zasedání kontrolní komise klubu se dostavil
Ing. Karel Plch a proběhlo bezproblémové předání všech podkladů a zápisů předchozí dozorčí
rady za  uplynulé  období.  Z  tohoto  zasedání  byl  pořízen  zápis  podepsaný členy kontrolní
komise klubu a vyhotovena čestná prohlášení členů kontrolní komise klubu jako podklad pro
zápis do spolkového rejstříku. Zápis do spolkového rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze  nabyl  právní  moci  a  byly  v něm  provedeny  všechny  změny  odsouhlasené  na
mimořádné konferenci ČMKCHB, z.s. a na prvním zasedání nově zvoleného výboru klubu a
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kontrolní komise klubu. Rovněž na tomto prvním zasedání kontrolní komise klubu předseda
Ing.  Nerad  přednesl  zásady  činnosti  kontrolní  komise  klubu  a  byly  vytyčeny  úkoly  na
nejbližší  období.  Jeden  z úkolů  je  realizovat  kontrolu  hospodaření  a  účetních  dokladů
ČMKCHB, z.s. za období od 1. 1. 2017 k datu předání funkce finančního hospodáře klubu a
z této  kontroly  vyhotovit  podepsaný  zápis  všemi  členy  kontrolní  komise  klubu.  Dále  se
členové kontrolní komise klubu dohodli, že se budou pravidelně zúčastňovat všech zasedání
výboru  ČMKCHB,  z.s.  Předseda  kontrolní  komise  vždy  určí  jednoho  zástupce,  který  se
zúčastní zasedání výboru. Ten bude potom informovat zbývající členy kontrolní komise. 

Ještě jednou bych chtěl na závěr poděkovat jménem všech členů kontrolní komise za
důvěru, kterou jste nám dali vašim hlasováním.    

Předseda ČMKCHB přistoupil k plnění pátého bodu programu. Předal slovo poradcům
chovu.

HB – Varvařovský Ladislav
Informoval  o  počtech  chovných  jedinců  HB  a  počtech  krytí  v ČR  a  v zahraničí.

Rozbor  provedl  po  jednotlivých  zemích.  Očekává  navýšení  štěňat  HB oproti  roku  2016.
Konstatoval, že jedno štěně HB bylo prodáno do zahraničí bez souhlasu poradců chovu, což je
neslučitelné s pravidly ISHV. Jednalo se o štěně ze zahraničního krytí (Rakousko). Vyjádřil
zásadní  nesouhlas  s tímto  postupem a  to  proto,  že  se  nám tato  nedisciplinovanost  našich
chovatelů může do budoucna vymstít tak, že nám členské kluby ISHV přestanou poskytovat
chovné psy na krytí.  Podotýká, že ze stejné chovatelské stanice, se vyskytlo štěně v rukou
nečlena ČMKCHB, který si po několika měsících nevěděl rady s výcvikem (ve volné diskusi
tuto skutečnost potvrdil aktivista Ing.Beránek, který byl z této situace taktéž rozhořčen). A
tím znovu apeluje  na  chovatele  ČMKCHB, aby opravdu dbali  pokynů  ISHV a  prodávali
štěňata,  alespoň ze  zahraničních  krytí,  výhradně členům klubu. V roce  2014 a  2015 byla
nadprodukce štěňat, ale počet vystavovatelů HB tomu naprosto neodpovídá. Požádal o pomoc
při  řešení  tohoto  problému  aktivisty z  jednotlivých  oblastí.  Členská  základna  požádala  o
adresnost. Přínosem bude i import štěňat ze zahraničí – chovu to velice pomůže. Pan Havlín
vyjádřil názor na zpřísnění chovných podmínek.

BB – Skácil Jiří ml.
Informoval (k 9.6.2017) o celkem 23 vystavených doporučeních ke krytí,  2x mimo

„klub“  a  počtech  štěňat  v jednotlivých  vrzích.  Předpokládá  celkem  100  štěňat.  Krytí
v zahraničí  zatím proběhlo 3x v Německu, 2x v Rakousku,1x v Polsku a 1x na Slovensku.
Jedna z dosud nehárajících fen by měla být kryta opět v Polsku a další na Slovensku. Zájemci
o štěňata budou pokryti. Výhled do dalších let: 45 fen z toho 3x nečleni, zatím 6 uchovněno
v roce  2017.  11  fen  bude  v roce  2017  vyřazeno  z důvodu  stáří,  v roce  2018  jich  bude
vyřazeno 12 a v roce 2019 dalších 12. V roce 2020 bude zhruba 15-20 fen chovných. U psů je
situace velmi špatná a bude jich zhruba 8. Stav je takový, že je mnoho štěňat od několika
málo  psů,  což  velmi  zužuje  genetickou  základnu.   Momentálně  je  stav  chovné  základny
dobrý, ale do budoucna je třeba využívat celou chovnou základnu ISHV. V této souvislosti
vyzval k dodržování pravidel v rámci Mezinárodního klubu barvářů (ISHV).

Dále  uvedl,  že  je  klesající  počet  vykonaných  IHB a   tím sestupný  trend  v oblasti
chovatelství.

Každý rok vyprodukuje  klub cca.  90-120 štěňat BB, + cca.  30 dovoz převážně ze
Slovenska. Z tohoto množství se dostává do chovu ani ne 10%, takže 90% jedinců nesplňuje
standart,  zdravotní  stav,  pracovní  schopnosti.  Nelze  taktéž  skloubit  100%ní  exteriér  a
výkonnost při práci u všech psů, kdy my chováme psy pracovní. Položil řečnickou otázku
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zařazení štvaní a stavění jako podmínku do chovu, ať už v rámci IHB nebo jako samostatnou
zkoušku.

Vystoupení poradců chovu doplnil předseda o zodpovědnost k chovu HB a BB.  

Předseda ČMKCHB přistoupil k plnění šestého bodu programu. Přítomnou členskou
základnu  vyzval  k diskusi  a  požádal  o  disciplínu  při  klubové  výstavě.  Přivítal  hlavního
rozhodčího a další rozhodčí.  Průběhu bude probíhat bonitace, kterou bude řídit pan Pavlík a
oba poradci chovu.

Diskuse byla vedena ve všeobecném zájmu, diskutující:
pan Havlín – je třeba zásady chovu zveřejnit na internetových stránkách, jak HB tak i

BB.
Pan Pavlík – vyjádřil pochybnosti o stavu chovu BB v budoucnosti. Dále informoval o

tom, že stavění a štvaní se přezkušuje a vždy přezkušovalo. Požádal o definování zaplacení
členských  příspěvků,  zda  do  konce  roku  na  účtu  nebo  odesláno  k 31.12.  Nesouhlasí
s podmínkami přijímání nových členů. Odpovědnost nese oblast a tam nového člena znají a
pracuje  tam.  Pokud  aktivista  odsouhlasí  přijetí,  výbor  by  měl  souhlasit.  Připomínka  ke
„stanovám“ – nikde podmínkou přijetí není zbrojní průkaz. Přednesl návrh na přepracování
soutěžního řádu a to komisí cca 3 členů a k úplně novému vydání.

Pan Hampl – reagoval na kvalitu u fen a jejich ostrost.
Pan Jeřábek – navrhuje plně využívat pravomoci k řízení kvalitního chovu. Je nutné

provést kompletní školení rozhodčích k posuzování a k sjednocení postupů.
Pan Havlíček – podal informaci o zkušebním řádu, nebude se měnit až do schválení

nového zákona o myslivosti. Ke zkušebnímu řádu na soutěže podal připomínky pouze pan
Pavlík, ostatní neměli připomínky. Většina členů nic nepřipomínkuje a poté kritizuje.

Pan  Švarc –  proč  nebyl  přijat  pan  Kosina.  Předseda  informoval  pana  Švarce  o
důvodech  nepřijetí  a  navrhuje,  aby  pan  Kosina  vysvětlil  své  chování  v oblasti  kritiky
ČMKCHB. Jmenovaný ujel ze schůze a nic neobjasnil.

Pan  Havlín  –  připomněl,  že  je  třeba  dát  vždy  souhlas  k uveřejnění  fotografií  na
internetových stránkách „klubu“.

Pan Mašlanka – je třeba řídit  se „stanovami“  při  přijímání  nových členů „klubu“.
Přednesl  kritiku  ohledně překlepů  v dokumentech  jako ČMKJ/ČMMJ –  nutná  aktualizace
dokumentů.

Pan Švarc – požádal předsedu o písemné vyrozumění, proč nebyl přijat pan Kosina.
Předseda odpověděl, že zabezpečí.

Pan Bareš – vyjádřil názor, že je třeba, aby vůdce barváře měl lovecký lístek a zbrojní
průkaz z důvodu dostřelení zvěře, výcviku psa a možnostech kvalitní přípravy. Navrhuje, aby
byla  lepší  spolupráce  mezi  výborem  a  oblastmi,  je  zde  velká  propast.  Žádá  o  větší
informovanost a nastavení pravidel. 

Pan  Havlíček –  informoval  o  požadavcích  na  uchazeče  o  členství  v ČMKCHB.
Zdůraznil  požadavek  na  lovecký  lístek  a  zbrojní  průkaz.  O  školení  rozhodčích  je  nutno
informovat ČMMJ, zejména o termínu. 

Předseda ČMKCHB přistoupil k plnění posledního bodu programu. V závěru předseda
ČMKCHB poděkoval všem přítomným členům za aktivní účast a přípravu a členskou schůzi
ukončil.

Zpracoval:                                                       
Ing. NOVOTNÝ Martin

Ověřovatel zápisu:
VODOLAN Luboš
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