
Zápis ze schůze spádové oblasti č.1 ze dne 26.1.2018

Přítomni:
Jemelka ml. Jemelka st., Bečvář, Rajniš, Buršík, Růžička, Prchlík, Štefan, Jeřábek,
Miroslav Šíma, Petr Horčík, Václav Ouška, Ota Makovička, Luboš Tipmann, Radomír Szabó,
Leoš Malypetr, Josef Růžička.

Za výbor ČMKCHB – Luboš Vodolán

Omluveni: Nikdo se neomlouval. 

Akce a činnost za rok 2017:
Organizace a zajištění 2x Pb, Doubice a Mikulov - bez problémů ze strany pořadatelů. Dále
Doubická stopa, organizačně zajištěno dobře, ale bylo hodně lidí, kteří se nedostavili – škoda
práce, která byla na akci vynaložena a finanční ztráta pro oblast. 

Stav pokladny: K dnešnímu dni je k dispozici 3 924 Kč. Pokladník dnes vybere od účastníků
schůzky – 200 Kč na další činnost. 

Informace z výbor klubu ze dne 13.12.2017:
Vše podstatné je v zápisu z výboru. Nicméně byla vznesena poznámka k tomu, že zápis byl
poměrně  pozdě a  informace z kongresu ISHV je vlastně  až v zápisu z výboru.  Stačila  by
alespoň rámcová informace – např. nic podstatného se nezměnilo nebo naopak, jaký asi bude
další postup.

Akce rok 2018.

Jelenář,  vůdce  barváře.  29.8.  –  31.8.  Jeřábek  zajistí  propozice,  dojednat  ubytování  ve
spolupráci  s Mírou Prchlíkem,  dojednat  lektory  a  podrobnosti  z výborem klubu.  Bude  na
doplnění ukázek i lanovka. Honitbu na ukázky dojedná Jeřábek a Prchlík na ČS MS.

PB Doubice 23.6.2018  Mikulov 1.9.2018.
Oboje Pb jsou nahlášené a organizačně a věcně projednané a zajištěné. Nominace rozhodčích
bude podle počtu přihlášených. Standa Němec dohodne na Vápenici, že bude na Pb asi větší
korona z kurzu.

Srovnávačka  Doubická  stopa  20.  –  22.  duben  Pension  Hubertus –  centrum  v Doubici,
propozice a tabulku na evidenci výsledků Břeťa ml. a pozvánky – zatím předběžně oblast bere
na vědomí pozvané, konečná účast dle zájmu.  
2 stopy - krátká s černou jako Pb. a dlouhá s jelení dle SŘ. Vodění a odložení dle SŘ. Celkem
bude prostor pro 10 psů, od nás zatím nedelegujeme, dáme přednost hostům a podle potřeby
doplníme.  
Posuzovat budou dle času a potřeby rozhodčí z oblasti.

IHB kdo potřebuje – Tipmann, Šíma, Růžičkové, 

Různé:
Oblast nepovažuje za relevantní neustále diskuze z některých oblastí kolem IHB. Zavedenou
praxi  v žádném  případě  neměnit.  Vše  vzniklo  na  základě  opakovaných  případů  velmi
sporných IHB. Problémy mají jenom Ti, co je vyhledávají. Naši vůdci, ani rozhodčí, ať dělali



zkoušku kdekoliv, nebo rozhodčí posuzovali kdekoliv nikdy, neměli problém IHB pro chov
zajistit tak, jak se to nyní praktikuje. 
Stavění a štvaní. Oblast doporučuje, aby v rámci požadavků na chovné jedince byl uplatněn
celý standard FCI. Bez jakýchkoliv výjimek. IHB se štvaním a stavěním jsou OK, ale štvaní a
stavění  doporučujeme  možnost  i  prokázat  samostatně  např.  formou  klubové  zkoušky  se
záznamem do PP a to kdykoliv, kdy bude příležitost. Podobný přístup jako IHB – dozor od
člena výboru nebo KK, nebo jím pověřenou osobou a klubový rozhodčí. 
Stopa 1km a 20 hod. Pokud si  budoucí majitel  chovného jedince splní tuto podmínku na
některé i regionální soutěži OK – pozor ale na čas založení stopy. Jinak je to možné rovněž
formou  samostatné  klubové  zkoušky,  kterou  si  zájemce  individuálně  může  s výcvikářem,
nebo  s poradci  chovu  domluvit.  Opět  rozhodčí  a  dozor  od  výboru  nebo  KK.  Vzhledem
k tomu, že se bude jednat možná tak max. o 5 jedninců ročně v tom nevidíme žádný problém

Diskuze:
Kritika vedoucího oblasti, že přislíbil výboru organizaci Jelenáře bez schválení v oblasti. 
Odpověď,  předběžně  se  o  možnosti  organizace  pobavil  s těmi,  kteří  by  akci  zajišťovali
fyzicky, a na tomto základě informoval výbor, že mohou se zajištěním Jelenáře počítat.
Doporučení pro přijetí, Horčík Petr, Ouška Václav, Věra Zachová po splnění podmínek pro
doporučení pro přijetí.  
Doporučení pro členy, kteří si ukončili členství z důvodu pozdního zaplacení ČP – Standa
Němec, Jirka Venclák, Petr Lípa, Novotný Petr, Poživil Václav. 

Zapsal dne 26.1.2018 vedoucí oblasti.


