
Zápis z jednání výboru č. 2/2015

Zápis č.2 / 2015 z jednání výboru v Radošově ze dne 28.5.2015
 

Přítomni:   Zdeněk  Havlíček,  Miroslav  Adam,  Josef  Jeřábek,  Vladislav  Varvařovský,  Radek
Hasennöhrl, Mojmír Kabát, Jaroslav Havlín a přizván Jiří Skácil ml. (k bodu ISHV)

Omluven: Dan Dvořák (dostavil se později)

Kontrola zápisu z posledního výboru ze dne 10.2.2015 „Na Padrti“: 
Příprava organizace Klubové výstavy barvářů proběhla bez problémů díky dobré práci všech
organizátorů zejména paní L. Kopecké,  kol. Pavlíkovi a Hasennöhrlovi + ostatní. Na Klubovou
výstavu je přihlášeno rekordních 81 barvářů. Zahájení výstavy bude v 9 hodin, současně se
zahájením výstavy trofejí VLS divize Karlovy Vary. Schváleny odměny do kruhu vedoucí kruhu
a zapisovatel 500,- Kč;  rozhodčí 800,- Kč.

Příští rok bude jubilejní 10. klubová výstava opět v Kolesách (předběžně 21. 5. 2016, Havlíček
dohodne s paní Surovou) a další klubová speciální výstava u Blanska, penzion Jižní Portál Fr.
Koláčka (pravděpodobný termín 3. nebo 10. 9. 2016). Nahlášení výstav zajistí v termínu do
15. 8. 2015 Havlíček na ČMKU.

Byl vyplacen dohodnutý příspěvek 10.000,- Kč p. J. Mudrovi na vyhotovení DVD z Celostátní
soutěže barvářů konané u VLS divize Karlovy Vary v roce 2014. Poznámka k tomuto DVD –
chybí komentář a více ukázek z práce na přirozených stopách. 

Vydání a doručení Zpravodaje 24/2015 proběhlo do 15. 3. 2015. Cena 57 tis. Kč, je uhrazena.
Kolega Jeřábek - bylo vysloveno velmi dobré hodnocení ke zpracování Zpravodaje nejen od
členů klubu, ale i od jiných spolků a klubů. V tomto Zpravodaji vyšel také platný soutěžní řád
pro soutěže barvářů. Znovu chyběly zprávy z oblastí, do termínu nebyly z OMS i přes urgence
dodány všechny výsledky zkoušek (doplní M. Kabát).

Projednání situace okolo ISHV 
Je potřeba pro členy klubu zajistit překlad a výklad stanov ISHV a tyto vyvěsit na webových
stránkách  klubu.  Pokud  chce  náš  klub  zůstat  členem  ISHV  musí  vyžadovat  dodržování
platných pravidel od svých členů.

Kritika p. W. Wagnera z V. H. k našemu klubu – služby, např. krytí jejich psy budou poskytovat
pouze členům klubu,  k členství  německých občanů v našem klubu,  přestože nejsou členy
v zemi původu. Někteří z nich se podílejí na vedených sporech v Německu proti partnerským
klubům. Prodej štěňat od našich chovatelů do Německa nečlenům německých klubů. Vývoz
štěňat s razítkem ISHV a exportním razítkem musí probíhat jen a pouze se souhlasem obou
poradců chovu. 

Z těchto důvodů požaduje výbor ČMKCHB od všech zahraničních členů doložení členství
v zemi  svého trvalého bydliště (st.  příslušnosti),  nebo souhlas  tohoto klubu s členstvím
v našem klubu. Termín dodání je do 31. 12. 2015. Pokud takto nebude učiněno v tomto
termínu, bude zahraničním členům k 1. 1. 2016 ukončeno členství v ČMKCHB.



V současné době nebude na základě rozhodnutí vedení V. H. a KBGS  poskytována výměna
genetického  materiálu  mezi  ČMKCHB  a  německými  kluby.  K tomuto  rozhodnutí  došlo  na
základě chybně uváděných skutečností při žádosti k vystavení krycího listu pro fenu HB ARINA
ze Lniště kol. J. Prušovicem.  Jelikož došlo kol. J. Prušovicem k porušení stanov klubu, Z+CH
řádu a ZŘ navrhuje se jeho předvolání k podání vysvětlení na příští výbor klubu s tím, že mu
zatím nebude vystavený krycí list pro tuto fenu.  Písemné pozvání na nejbližší výbor klubu
zajistí Havlíček. Hlasování: Pro 6 členů výboru.

Pro setrvání ČMKCHB v ISHV se vyslovili všichni přítomni členové výboru. Bude předloženo
k jednání na členské schůzi klubu v pátek.

Příprava členské schůze ČMKCHB 
 Zahájení v 19 hodin zde „Na Špici“. Schůzi povede kol. Dvořák

 Podepsanou prezenční listinu dát jako součást zápisu

 Hlavní bod ČS je odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2014

Stanovení termínů výstav a soutěží na rok 2016 
Celostátní soutěž barvářů – CACIT,  res. CACIT  třeba nahlásit do 15. 8. 2015. Předpokládaný
termín soutěže je 22. 10. 2016 nebo 29. 10. 2016, o místu a termínu konání se jedná s VLS,
bude upřesněno dle možností. 

Ostatní soutěže, pokud má být zadán titul CACT nahlásit do 15. 9. 2015.

10. Klubová výstava barvářů – Kolesa, Vasury  - návrh termínu 21. 5. 2016.

Speciální výstava barvářů – Blansko, Černá Hora – penzion Jižní Portál, sobota 3. nebo 10. 9.
2016.

Bonitaci  bude  možno  vykonat  při  těchto  výstavách.  Navrhované  termíny  nejsou  zatím
ověřeny, provede Havlíček. 

Připomínky, zprávy z oblastí, diskuze 
Kol.  Havlíček  –  letos  bude  zrušená  soutěž  ISHV,  místo  ní  bude  v Německu  konference
zástupců jednotlivých klubů v ISHV 30. a 31. 10. 2015. Plánuje se společné sezení s KCHF
k přípravě na podzimní jednání ISHV.

Bylo nakoupeno 215 kusů knih Baka – Pavlík „Storočie s farbiarmi“ za 49 tis. Kč; cena 8,50
EURO + náklady na dovoz, tedy prodej knihy bude za 250,- Kč. Schváleno. 

K diskuzi  byl  do  jednání  výboru  předán  dopis  určený  výboru  a  DR  od  Milana  Pavlíka
k problematice IHB, přijímání nových členů, povinnosti klubových výstav a svodů. Tento dopis
bude předložený zítřejší ČS klubu.

Klubový odznak „Za zásluhy“ bude zítra na zahájení výstavy předán Ing. M. Sukovi, Ing. K.
Schwambergrovi, L. Novotnému a na doporučení oblastí 14. a 15. kol. Ing. J. Alexovi.

Kol. Jeřábek  -  požadavek průběžně zveřejňovat na stránkách aktuální vrhy, dále na vytvoření
chovatelské komise a provádění kontrol vrhu. Nadnesl připomínky z oblasti č. 1  ke sledování
zdravotnímu stavu  barvářů,  např.  u  CHS „ze  Lniště“,  kde  se  vyskytly  zdravotní  problémy:
Rozhodnutí výboru k ustanovení chovatelské komisi je zatím nerealizovat, každá připomínka



od členů je však vítaná, kontroly vrhu spadají do kompetence poradce chovu a také sledování
zdravotního stavu u barvářů. 

Výbor klubu znovu diskutoval problematiku přezkoušení ochoty k práci se zvěři s možností
nějaké  ukázky.  Na  příštím  výboru  budou  diskutovány  podmínky  jejího  ověřování  v praxi.
Vzhledem k možnostem, které přináší IHB, stále trvá požadavek doplnit jinou formu ověření
této vlastnosti.

Klub má k datu 552 členů. To je nejvíce členů za samostatného klubu. Stále se zvyšuje zájem
o vstup do klubu. Byl opět diskutován větší důraz na závažnost přijímání členů vzhledem ke
všeobecnému  snižování  úrovně  vlastností  loveckých  psů  a  možnostem  loveckého  využití
barvářů a větší spolupráce oblastí při přijímání nových členů do klubu.

Na schůzi výboru byli hlasováním přijati za členy klubu:  Květoň Patrik,  Zizler Miroslav, Carda
Josef,  Růžička Josef,  Vidrnová Ivana,   Hédl  Miroslav,  Král  Jan,  Pavelka Marian,  Jangot Jiří,
Kleisner David, Hroch Roman, Slinták Stanislav, Vávra Jan, Velecký Michal, Růžička Přemysl,
Vrba  Zdeněk,  Kulich  Michal,  Slunéčko  Jiří,  Budík  Ondřej,  Balogh  Stanislav,  Horák  Štěpán,
Gložinič  Miroslav,  Darmopil  Dan,  Kadlčík  Michal,  Brunst  Rudolf,  Novotný  Martin,  Trojka
Roman, Rejdák Jaroslav, Hryzlík Miloš.

Nepřijati: Havran Leoš,  Zapletal Jiří, Kalvas Pavel, Kinkal Josef, Kočíř Karel, Baader Miroslav,
Spáčil  Roman,  Šeliga  Jaroslav,  Učeň  Jan,  Filipíková  Klára,  Hedvábný  Tomáš,  Slezák  Josef,
Humburský Miroslav.

Oblastí  č.  4.  byli  na  udělení  odznaku  „Za  zásluhy“  navrženi  kol.  P.  Švanda  a  Z.  Rozínek.
Hlasování výboru: 6 pro.

Zpráva poradce chovu HB kol. V. Varvařovského:  K 28. 5. 2015 bylo vystaveno 7 doporučení
ke krytí  u HB,  ze šesti  vrhů se narodilo 39 štěňat,  19 psů a 20 fen.  Jedna fena je krátce
nakrytá, 4 feny byly nakryté na Slovensku a tři v Čechách. Buhužel se nyní nedaří domlouvat
krytí v zahraničí na základě porušení pravidel ISHV jednoho z našich členů.

Údaje za chov BB:  Vystaveno bylo 30 krycích listů, z toho zatím nakryto 20 fen BB, 2 feny
nezabřezly, 1 vrh štěňat uhynul. Celkem je narozeno od začátku roku 73 štěňat BB a 7 fen je
ještě nakrytých.

Vzhledem k velké produkci štěnat HB v roce 2014, kterou způsobilo zrušení tzv. klidu v chovu,
klesl  zájem o  štěňata  HB v letošním  roce.  Proto  poradce  chovu  doporučuje  vyhlásit  klid
v chovu od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 s výjimkou krytí ve státech ISHV mimo Slovenska a to z
důvodu nezbytně nutné výměny genetického materiálu pro oživení krve v našem chovu, aby
výhledově nedocházelo k příbuzenské plemenitbě. Schváleno.

Začátkem roku se podařilo importovat do ČR 1 fenku a 1 pejska HB z maďarského chovu, kteří
by  po  splnění  všech  chovných  podmínek  mohli  částečně  přispět  k oživení  krve  v našem
chovu.

Trvá  požadavek  na  členy  ČMKCHB,  kteří  mají  možnost  nebo  kontakt  v  klubech  ISHV  o
možnost nákupu, nebo výměny štěňat, jak BB tak HB. Do dalších let by to našemu chovu
velice pomohlo. Výbor se zabýval návrhem k poskytnutí dotace pro členy, kteří nakoupí štěně
HB v jiné zemi (mimo SK). Kol. Jeřábek navrhuje za oblast č. 1 dotaci pro ty členy, kteří se
stanou nově  rozhodčí  z exteriéru.  Každý  si  připraví  návrhy,  případně je  probere ve  svých
oblastech k dořešení na příští schůzce výboru. 



Zpráva výcvikáře klubu:  Po několika měsíčním úsilí se podařilo kol. Kabátovi zajistit zhruba
před  14  dny  všechny  výsledky  z Pb.  Tyto  budou  dodatkem  zveřejněny  v příštím  čísle
zpravodaje. V roce 2014 se zúčastnilo Pb celkem 120 BB a HB, z toho úspěšně absolvovalo 90.
Z práce na umělé stopě obdrželo známku za čtyři 47 barvářů. K problémům stále dochází u
disciplíny vyhledávání, kde neuspělo 17 jedinců a známku 4 obdrželo 56 jedinců. Je potřeba
se zaměřit na výcvik téhle disciplíny. Hlasitost na Pb prokázal pouze jeden jedinec a to se
známkou 2.

Zdůraznil nutnost nadále dbát na kvalitní a důsledný výcvik před samotným absolvování
Pb.

Návrh na další schůzi výboru je termín výcvikového dne na Bukovince v závěru srpna. 

 

Zapsal: Miroslav Adam-jednatel ČMKCHB
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