
Zápis z jednání výboru ČMKCHB, z. s.  1/2016 

Zápis z jednání výboru a DR ČMKCHB, které proběhlo v Praze dne 10. 2. 2016 

 

Přítomni:  Zdeněk Havlíček, Ladislav Varvařovský, Daniel Dvořák, Miroslav Adam, Radek 

Hasenöhrl, Josef Jeřábek, Mojmír Kabát, Karel Plch, Jaroslav Havlín, Jana Varvařovská, 

přizván JUDr. V. Plachý-člen klubu. 

Zahájení schůzky v 9,30 hod. Na žádost předsedy DR byl doplněn program o projednání 

stanoviska B. Baumann k členství německých občanů a poté odsouhlasen program dle 

pozvánky, následně byla provedena kontrola posledního zápisu, bez připomínek přítomných. 

 

ISHV  

- klubu byl doručen oficiální zápis ze zasedání ISHV, tento bude úředně přeložen a poté 

dodán na stránky klubu a do zpravodaje, 

- byly odevzdány výkonnostní razítka ISHV, viněty pro BB již dodány, prozatím chybí pro HB, 

- požadavek pro ČMKCHB – požadavek na sjednocení ZŘ, připravit podklady do jednání 

výboru, pak se bude k těmto změnám konkrétně diskutovat, 

- kolega Havlíček připraví návrh smlouvy k poskytování služeb pro nečlena klubu zahrnující i 

podmínky pro vývoz štěňat do zahraničí, 

- doplnit na stránky klubu do chovných podmínek „rodokmen chovných jedinců bude opatřen 

vinětou ISHV“, 

- zabezpečit úředně přeložení zkušebního řádu ISHV. 

 

Kurz Jelenář-vůdce barváře 2016 

V letošním roce proběhne kurz Jelenář na Bukovině u VLS Karlovy Vary a to v termínu 17. 8. 

až 21. 8. 2016. Bude ukončen PB. Bude uvedeno na stránkách a ve zpravodaji 2016. Za 

průběh kurzu a výběr lektorů odpovídá výcvikář klubu M. Kabát, přihlášky směřovat k R. 

Hasenhörlovi. 

 

Zpravodaj 25/2016 

Cena tisku zpravodaje bude zhruba stejná jako v loňském roce, tj. cca 58 tis. Kč, přičemž 

rozsah je možný až do 120 stran. Odsouhlaseno: Ke každému zpravodaji bude přiložen výtisk 

malého ZŘ barváři + SŘ. Sešlo se zatím velmi málo příspěvků, kritika na stránkách klubu 

bohatá, ale napsat nikdo nic. Uzávěrka prodloužena pro dodání příspěvků do konce února. 

Odeslání ke korekturám členům výboru okolo 5. 3., tři dny na opravy, každý odpovídá za své, 

8. 3. pak odevzdání tiskárně do tisku a dodání ke členům se plánuje okolo 20. 3. až 25. 3. 

Ve zpravodaji bude podána výzva ke srovnání veškerých nedoplatků z řad členů klubu 

k rozhodnému datu 30. 4. 2016. Po tomto datu bude neplatičům ukončeno členství. 



M. Adam: Doplnit seznam všech kynologických akcí pořádaných v roce 2016 (vyjde 

v Myslivosti č. 3) 

J. Jeřábek: Aktualizovat seznam rozhodčích, pokud možno, aby souhlasil se seznamem 

vedeným na ČMMJ.  

Rozhodčí, který není členem ČMMJ, nesmí posoudit zkoušku vypsanou dle ZŘ 

ČMMJ! Takto posouzená zkouška může být následně prohlášena za neplatnou, 

protože rozhodčí musí vědět, zda v době posuzování je členem ČMMJ, či není. 

 

Klubová výstava ČMKCHB v Kolesách 

Zajištěn penzion p. J. Surové na pátek večer na ČS, pak zábava, problém je zde 

s nedostatečným ubytováním (asi 50 až 60). Ráno v 9,00 zahájení, Havlíček zajistí vše 

potřebné s p. Surovou, trubače, domluvit s L. Tipmannem hraní, odznaky. 

ČMKU provedla nominaci rozhodčí ze Slovenska, bonitaci povede p. Milan Pavlík společně 

s poradci chovu. 

Propozice vytvoří kolegové Pelc, Havlíček a p. Karbanová. Přihláška bude podávána nejlépe 

v elektronické podobě, bude vyvěšena na stránkách klubu a bude ve zpravodaji. Kdo nemá 

možnost takto přihlášku poslat elektronicky, zašle ji v písemné formě přímo na uvedenou 

adresu v propozicích. Vstupní listy budou též v elektr. podobě. Uváděným variabilním 

symbolem na přihlášce bude telefonní číslo vystavovatele, aby byla možnost případných 

oprav u přihlášek, konstantní symbol 008, zpráva pro příjemce jméno vystavovatele. 

Zajistit obsazení personálu kruhů: Vedoucí kruhu + zapisovatel/ka (3 kruhy) 

Klubového vítěze vyhlásí M. Pavlík společně s rozhodčími dle schválené směrnice klubu pro 

zadávání KV. 

Výbor odsouhlasil hlasováním udělení odznaku Za zásluhy těmto členům: J. Šafařík, Zd. 

Rozínek, J. Řepa, P. Švanda, p. Zahrádka, J. Skácil st. Ocenění jim bude předáno při 

slavnostním nástupu v sobotu ráno. Pozvání uvedených zajistí Havlíček. 

Kol. Adam zajistí k 10. jubilejní výstavě pamětní odznaky v množství cca 100 kusů 

(odhadovaná výrobní cena 130 Kč, prodejní 140 až 150 Kč). 

Havlíček: Čísla pro vystavovatele, trubače, stužky, kartičky 

Všichni + oblasti: Zajištění cen na KV, případně sponzorů 

 

Zpráva k chovu BB a HB za rok 2015 

BB – chovných fen 49, psů 23, v roce 2015 vystaveno 36 krycích listů, z toho nevyužito 7, 5x 

náhradní krytí, 1x mrtvý vrh 

Štěňat:  90 pejsků – ponecháno 83, 70 fen – ponecháno 60 

Stanovení plánu chovu pro rok 2016 cca 80 štěňat BB 

HB – chovných fen je 15, psů 15, štěňat v roce 2015 bylo 59 – ponecháno 55 



Stanovení plánu chovu pro rok 2016 do 45 štěňat HB. 

Vyslovena kritika k práci poradce chovu pro BB. 

Výbor po obsáhlé diskuzi souhlasí s utvořením chovatelské komise, která bude nápomocna 

poradcům chovu při kontrole vrhů, zdravotního stavu chovných jedinců, stanovení plánu 

chovu. Složení této komise si připraví do příštího výboru poradci chovu a předloží ke 

schválení výboru klubu. 

Při uhynutí, či zranění chovného jedince je povinností majitele tuto skutečnost neprodleně 

oznámit příslušnému poradci chovu a to z důvodu, aby nedocházelo k vystavování 

doporučení ke krytí u jedinců, kteří nejsou k tomuto fyzicky schopni nebo dokonce uhynuli a 

majitel nikomu nic neoznámil. 

Kol. Havlíček zajistí doplnění nových chovných podmínek a normativů, vč. normy pro udělení 

klubového vítěze na web. stránky a do letošního zpravodaje klubu. 

 

Internetové klubové stránky 

Výbor odsouhlasil opětovně oslovit MUDr. O. Riebla s žádostí o odprodej domény 

www.barvar.cz pro ČMKCHB tak, abychom byli jejími vlastníky. Pokud k dohodě o prodeji 

nedojde, bude klub hledat výhodnou cenovou nabídku pro upravení stránek www.barvar.eu, 

k přenosu dat ze stránek www.barvar.cz a pokračování na svém vlastnictví. Dále budeme 

zjišťovat možnou ochranu fóra, ne však cenzuru, před nežádoucími a nevhodnými příspěvky, 

narážkami atd., k čemuž fórum rozhodně nebylo založeno a poškozuje zbytečně klub. 

 

Řešení přestupků vůči klubu 

Lukáš Vichta – s ohledem na pravomocné odsouzení za pytláctví byl vyloučen z řad 

ČMKCHB, z. s.  (7 členů výboru pro vyloučení). 

Jiří Prušovic – všichni členové výboru měli možnost seznámit se důkladně s veškerými 

písemnostmi ve věci. Kolega J. Průšovic byl několikrát vyzván k doplnění či vysvětlení, 

zejména byl citován dopis OMS Most ze dne 8. 9. 2015. Dále byly všichni přítomni seznámeni 

s písemným vyjádřením kol. J. Prušovice a jeho vyjádření bylo shledáno jako nedůvodné, 

neřeší vztah k prohlášení OMS Most a nebylo provedeno doplnění o požadované materiály, 

především datovanou přihlášku na zkoušku. 

V diskuzi bylo současně konstatováno a písemně doloženo, že Jiří Prušovic byl prokazatelně a 

opakovaně vyzván, aby doložil, že jednal ve věci podle platných předpisů. Z důvodu porušení 

těchto předpisů byl Jiří Průšovic vyloučen z řad ČMKCHB a zároveň platí rozhodnutí výboru 

klubu o odebrání chovnosti feně HB – Arina ze Lniště (6 členů pro vyloučení, 1 člen se zdržel) 

Dále byl přečten kol. K. Plchem dopis od p. B. Baumann, která vyjádřila nesouhlas 

s vyloučením německých členů ČMKCHB. Výboru bylo doručeno stanovisko DR, přesto nadále 

zůstává v platnosti původní rozhodnutí výboru, předložené i na jednání ČS klubu v 

Radošově, že každý člen musí být členem klubu v zemi původu, nebo mít jeho souhlas 

k členství v ČMKCHB. S tímto stanoviskem byla B. Baumann vyrozuměna již na klubové 

výstavě, navíc byla přítomna jednání členské schůze, kde se k dané problematice 

http://www.barvar.cz/


diskutovalo. Havlíček sdělí toto stanovisko B. Baumann písemně, vyžádá si údaje pro 

navrácení uhrazených příspěvků a zajistí jejich odeslání. (hlasování: 7 pro) 

Výbor ČMKCHB zároveň požádá předsednictvo ISHV o písemné stanovisko k členství 

zahraničních členů. 

Výcvikový rok 2015 

Výcvikářem p. Kabátem byly doplněny chybějící údaje k roku 2014. Výsledky budou 

podrobně rozpracovány ve zpravodaji. 

V roce 2015 bylo naplánováno 24 PB. Uskutečnilo se 20. Těchto zkoušek se zúčastnilo 158 

jedinců, při čemž obstálo 101 a 57 jedinců neobstálo. Podrobné rozpracování výsledků bude 

zveřejněno v letošním zpravodaji. 

Výcvikářem bylo konstatováno i spoustu nedostatků ve vyplňování tabulek. Citováno bylo 

například špatné zařazení psa do konečné ceny (neznalost zkušebního řádu), nečitelné 

podpisy, v hodnotitelských tabulkách špatné číslo pověření MZe (staré tabulky), u IHB též 

nečitelné podpisy účastníků. Je potřeba dbát na správné vyplnění a ohodnocení v tabulkách, 

mohlo by dojít k neuznání takových zkoušek. 

Na stránky klubu je potřeba dodat tabulky pro soutěže.  

 

Matrika 

K 10. 2. 2016 má klub 564 členů. Neplatičů z toho je k tomuto datu 104. Je potřeba provézt 

inventarizaci rozhodčích. Stalo se, že rozhodčí nebyl členem ČMMJ a posuzoval IHB. Tyto 

zkoušky pak nemohou být uznány. 

Žádosti za člena ČMKCHB 

Přijati - Vodňanský Pavel, Koclíř Michal, Hamata Jiří, Netrvalová Kristýna, Novák Jakub, 

Špatka Filip, Drtil František, Doležal Michal, Sikora Jan, Hrstka Radim, Chrást Stanislav, 

Straka Antonín, Jandík Vratislav 

Nepřijati – Hop Jiří, Pech Karel, Bulánek Jiří, Stránská Gabriela, Bendula Martin (u těchto 

žadatelů chybí některé údaje, či nemají zaplaceny čl. příspěvky) 

 

Hospodaření klubu za rok 2015 

V loňském roce klub hospodařil předběžně s výsledkem + 80 tis. Kč, především díky 

sponzorským darům. Klub je bez jakýchkoliv dluhů. Výbor odsouhlasil finanční podporu 200 

euro ISHV (vydání sborníku členských klubů ISHV, včetně stanov).  Německým členům bude 

vrácen čl. příspěvek (jelikož již nejsou členy ČMKCHB), z výsledku bude vytvořena reserva na 

úhradu tohoto příspěvku (7.340 Kč) a na dotace za krytí u chovatelů, kteří nemají uhrazené 

chovatelské poplatky (6.000 Kč).  

Byla provedena revize pokladny a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  

Podrobná zpráva finančního hospodáře bude zveřejněna ve zpravodaji 

 



Jednání výboru ČMKCHB ukončeno v 17,00 hod. Příští schůzka bude 20. 5. 2016 v Kolesách, 

čas a program bude upřesněn v pozvánce. 

 

V Praze dne 10. 2. 2016, zapsal jednatel klubu Bc. Miroslav Adam 

Odsouhlasili všichni přítomní. 

 

 

 

 

 

  


