
Zápis ze schůze členů ČMKCHB oblasti č.13,

konané 6. 5.2018 v penzionu Jižní portál, Újezd u Černé Hory

Přítomni: 21 členů oblasti, dle presenční listiny

Hosté: 5 

Program: 

1) Zahájení

2) Informace o činnosti oblasti a dění v klubu

3) Plán práce oblasti na rok 2018

4) Projednání žádostí o členství 

5) Diskuse

6) Závěr – ukončení jednání

ad 1) Začátek schůze v 10.00 hod. Fr. Koláček  přivítal přítomné členy a hosty a 
seznámil je s programem. Zapisovatelem byl určen Karel Plch a ověřovatelem Ivan 
Kosina.

ad 2) Fr. Koláček informoval členy o činnosti oblasti a o dění v klubu. K dnešnímu dni 

máme v naší oblasti 53 členů. Kritizoval činnost (nečinnost) výboru v přenášení 
aktuálních informací do oblastí, směrem k členům klubu. Informace jsou pouze ty, co
jsou v zápisech ze schůzí z výboru. Např. oblast nebyla informována o odstoupení 
svého zástupce Ing. Trojana. Dále měla být předána funkce finančního hospodáře do 
30.6. 2017, rovněž v této věci výbor nekonal a je vše při starém. Naše oblast na 
minulé schůzi navrhovala obnovit činnost stránky www. Barvar.cz pod patronací 



klubu. Na náš návrh výbor klubu opět neodpověděl. Aktivista oblasti navrhl, aby 
výbor klubu MUDr. Rieblovi bylo vysloveno poděkování za dlouholeté umožnění 
presentace klubu na jeho stránkách.
Dalším problémem, který řešila oblast, bylo nepřijetí pana I. Kosina za člena klubu, 
přestože oblast jeho přijetí doporučila. Za nepřijetím  údajně stála intervence pana J. 
Havlína u fumkcionářů klubu. Fr. Koláček ho vyzval, aby své jednání vysvětlil.
V loňském roce se uskutečnil jeden výcvikový den na Jižním portále. Druhý 
plánovaný na ŠLP Křtiny se neuskutečnil. Měl ho zorganizovat J. Gryc. Ten však již 
letos není členem klubu.
Na školení rozhodčích v Perknově byla Ing. Havlíčkem a Jeřábkem podána mylná 
informace ohledně kompetence nového rozhodčího. Nový rozhodčí má kompetenci 
posuzovat IHb  až po 5 ti letech praxe. Tato informace je mylná a nový rozhodčí 
může posuzovat jak Pb tak i IHb ihned potom, co obdrží doklad o jmenování 
rozhodčím.
K problému štvaní a stavění. Od 1.4. platí rozhodnutí výboru pro změnu chovných 
podmínek. Od výše uvedeného data musí mít nový chovný jedinec IHb v II.c a 
přitom se musí jednat o IHb při nichž pes (fena) prokáže štvaní stavění. O tak 
závažném rozhodnutí se mělo jednat předem s oblastmi.

Co se týká sporů s „Němci“, na stránkách barvar.cz je k informaci Usnesení měst. 
soudu v Praze. Tento spor může přijít klubovou pokladnu až na více než 300000,- Kč.
Fr. Koláček navrhuje případné náklady za soudní spor vymáhat po těch, co ji svým 
jednání způsobili.

V této fázi schůze se důrazně ohradil pan J. Havlín a označil Fr. Koláčka za lháře, 
jediný s kým mluvil o I. Kosinova byla údajně Z. Gotvaldová, s nikým jiným o 
Kosinovi nemluvil K tomuto problému vznikla vášnivá diskuse hraničící až 
s nedůstojným průběhem jednání.

Ing. Zd. Trojan uznal, že udělal chybu, že neinformoval vedoucího oblasti o svém 
úmyslu rezignovat na funkci předsedy klubu a člena výboru. Svoji rezignaci 
odůvodnil pracovními problémy a povinnostmi. Klub je jeho srdeční zaležitost a chce
být i nadále jeho platným členem. Mrzí ho rozpolcenost v klubu. Pokud se na něčem 
dohodneme, tak by taková dohoda měla být pro všechny závazná a navenek 
vystupovat jednotně. Problémy vznikají špatnou komunikací mezi členy klubu a 
orgány klubu. Co se týká placení členských poplatků tak striktně  trvá na termínu 
31.12. Nepovolovat žádné výjimky snad vyjma nemoci.

I. Kosina vznesl dotaz k členské základně oblasti, zda se někdo z přítomných 
zúčastnil členské schůze v Potštátě 9.6.2017.    Na to se představil. Jednalo se o jeho 
nepřijetí do klubu.    Barváři se zabývá 44 roků s několikaletou přetržkou členství 
v klubu. I v tuto dobu intenzivně sledoval jeho dění.   Na pozvání vedoucí oblasti 
Ing. Zuzany Gottvaldové /před níž zastával tuto funkci/, se pravidelně účastňoval 



spádových schůzí. Vyjádřil se,  je nepříjemné že pan Havlín /dle informací od pana 
Jiřího Švarce/, rozpoutal proti němu kampaň, která ovlivnila   jeho znovu přijetí do 
klubu.  Pan Havlín toto popřel.  Pan Jiří Švarc vznesl na potštátské členské schůzi 
požadavek písemného vysvětlení důvodu nepřijetí. Předseda klubu Ing. 
Trojan přislíbil , že zařídí, ale do odvolání oblasti proti výborovému rozhodnutí dne 
10.8. 2017 se tak nestalo.  Z důvodu negativního postoje pana Havlína k I. Kosinovi, 
byl jím požádán, aby se členské základně řádně představil, např. od kdy je členem 
klubu, kolik má osobně vycvičených a předvedených psů na zkouškách či výstavách 
a chovatelskou  činnost.   Neučinil tak ! Od roku 2008 pozoruje rozpolcenost v klubu. 
V klubu jsou členové, kteří chtějí být elitou. 

J. Havlín uvedl, že na loňské členské schůzi ani nemluvil. Kosiny hájil pouze Švarc a Trojan. 
Havlíček vytváří fond na krytí nákladů na soud s „Němci“.

J. Korbář vznesl dotaz proč byli vyloučeni „Němci“ a proč nebyl přijat I. Kosina. Vysvětlení 
podal K. Plch a doplnil M. Peterka. Členství bylo „Němcům“ přiznáno (obnoveno) již 
v loňském roce. Nyní je pouze spor o uznání nákladů řízení. V této věci není údajně 
pravomocné rozhodnutí.

J. Skácil vyzval přítomné, aby se přestali již zabývat minulostí a obrátili svoji pozornost na 
věci týkající se psů a prolémům s jejich chovem a uplatňováním v praxi. Vysvětlil jaká je 
představa výboru o prokázání schopnosti chovných jedinců štvát a stavět poraněnou zvěř. 
Prokázaní štvaní a stavění není možné provést odděleně od IHb. Výbor řeší problém jak 
zařídit, aby byla možnost prokázat štvaní a stavě odděleně od IHb, např formou svědectví. U 
psů se vytrácí schopnost štvát a stavět.

Na příspěvek reagoval I. Kosina dotazem , zda nové podmínky chovnosti uvedené 
v zápise z jednání ISHV ve Švýcarsku budou platit i pro hannoverské barváře.   Dále 
uvedl,  je zajímavé, že ve zveřejněné kopii průkazu původu,  inportované feny HB 
v držení Ing. Havlíčkem, jsou uvedeni předci z matčiny  strany pouze s VP /vor 
prufung/ - předběžnými zkouškami. Naše chov. podmínky požadují dávno zkoušky
„hlavní“   - IHb.  V průkazu původu jmenované feny je z otcovy strany děda – bratr 
Havlíčkového Arama Sterlitz Alt. /pro chovatelskou radu – epilepsie?/    Rovněž u 
této feny ve zveřejněném PP nejsou splněny výstavní podmínky pro uznání 
chovnosti.  Přesto byla fena zařazena do chovných  jedinců  a dle facebooku paní 
Petry Blechové již kryta v zahraničí , bez uvedení vyjímky. Předpokládá, že novým 
zpřísněním chovných podmínek dojde k dalšímu poklesu chovné základny.

ad 3)  V letošní roce jsou plánovány 3 výcvikové dny. 

8. 9. sraz v 8 hod na Jižním portále. Přihlášky do 31.8.

15. 9. sraz v 8 hod. na Jižním portále. Přihlášky do 10.9

6. 10. v 8 hod. v Lipůvce, generálka na PzB.



20. 10. PzB, pořadatel OMS Blansko v honitbě Lesů města Brna. Aktivista oblasti žádá členy 
oblasti o výpomoc při organizaci.

V roce 2019 se uvažuje o pořádání Moravského Poháru.

ad  4) Na schůzi se dostavili 3 žadatelé o členství

Ing. Monika Bejčková, pracuje v ŠPL Křtiny, má prvního barváře

Ing. Tomáš Lizna, myslivost je v rodině tradicí, má prvního barváře

Jiří Palán, podnikatel, má chovnou fenu, bude mít druhý vrh.

Ing. R. Němeček, nebyl na schůzi přítonem, nikdo z účastníků schůze ho nezná.

Oblast doporučuje členství pro zájemce Bejčková, Lizna, Palán.

ad 5) Fr. Koláček připomenul, že za rok bude řádná konference klubu. Je třeba připravit nové 
stanovy. Navrhl, aby otázkou stanov, jejich připomínkováním byli pověřeni členové J. Veselý,
I. Kosina a K. Plch. Příští schůze oblasti se předpokládá koncem ledna 2019, volba delegátů 
na konferenci. 

J. Korbář domnívá se, že nelze oddělit zkoušku štvaní a stavění od IHb. Pokud by byla 
umožněna forma svědectví pak jako svědci by nemuseli nutně být jen rozhodčí s aprobací pro 
barváře. Umožnit to rozhodčím s jinou aprobací.

J. Mostecký zkouška štvaní a stavění neexistuje, je možné ji nahradit zkouškou hlasitosti a při
tom odzkoušet i štvaní a stavění. Upozorňuje na možný konflikt se zákonem na ochranu zvířat
proti týrání. Nelze štvát zvíře proti zvířeti.

Zd. Trojan ke štvaní a stavění je třeba, aby pes měl praxi, navrhuje zvýšit členské poplatky a 
zápisné. Poradce chovu by měl být člověk s perspektivou.

Fr. Koláček ukončil schůzi ve 12. 15 hod.

Ověřil:  I. Kosina a Fr. Koláček


