
Českomoravský klub chovatelů barvářů

Oblast č. 6 (Moravskoslezské)

Záznam
ze schůze členů oblasti č. 6,

která se konala dne 25. srpna 2018 v Bělé pod Pradědem – v penzionu Richard.

Průběh:

1. Schůzi zahájil aktivista oblasti Petr Polách, pln optimismu přivítal přítomné členy a
hosty.

2. Aktivistovi  byly  doručeny  dvě  přihlášky  do  ČMKCHB,  které  byly  na  schůzi
jednotlivě  prodiskutovány.  Konkrétně se  jednalo o Michala  Strakoše (nezaplatil
včas  členský  příspěvek,  čímž  přestal  býti  členem klubu)  a  Michaela  Šmahlíka
(absolvent kurzu Jelenáře, účastník akcí klubu). Výsledkem diskuze je, že:

oblast  č.  6  doporučuje  výboru  klubu  přijmout  Michala  Strakoše  a  Michaela
Šmahlíka za členy ČMKCHB.

3. Petr  Polách  rezignoval  na  svou  funkci  aktivisty  oblasti  č.  6.  a  navrhl  členům
kandidáta na funkci aktivisty oblasti Lukáše Můčku. Další kandidát nebyl navržen.

Z přítomných členů oblasti byli až na jednoho všichni pro zvolení Lukáše Můčky
za aktivistu oblasti č. 6., jeden člen se zdržel hlasování.

4. Předseda klubu Ing. Norbert Pelc informoval o činnosti klubu a výboru, zmínil se
mimo jiné o výsledcích soudních sporů a o plánovaných akcích klubu. 

Diskuze:

1. Pan Rudolf Vrba rozpoutal diskuzi ohledně uspořádání oblastí ČMKCHB na
Moravě, kdy jsou Jeseníky rozděleny na dvě oblasti, byť se v minulosti jednalo
o jednu oblast a naopak oblast č.6 je geograficky rozsáhlá, což s sebou může
přinášet některé negativní jevy (slabá účast na schůzích z hlediska počtu členů
oblasti apod.).

2. Předseda  klubu  ve  své  zprávě  informoval  o  prokazování  štvaní  a  stavění  v
praxi. K tomuto tématu následně proběhla rozsáhlá diskuze, která vyústila až
k debatám o chovatelských podmínkách a o budoucnosti klubu vůbec. Celkově
lze  konstatovat,  že  všichni  přítomní  oceňují  snahu  výboru  klubu,  který  se
zabývá nastavením pravidel v oblasti prokazování loveckých vloh u barvářů.



Další informace:

1. Schůze, kde budou voleni delegáti na konferenci klubu v roce 2019, proběhne
dne  10.  února  2019 (neděle)  v  restauraci  Bělecký  Mlýn  u  obce  Zdětín  na
Prostějovsku. Pozvánka na tuto akci, kde budou upřesněny detaily ke schůzi
bude umístěna na webových stránkách klubu (www.barvar.eu).

Předseda klubu v této  souvislosti  apeluje  na  všechny členy klubu,  aby  včas
zaplatili členské příspěvky na rok 2019 (tj. nejpozději do 31.12.2018).

2. Prvního ročníku Soutěže „Liptovský pohár“ v Liptovském Hrádku se zúčastní
pes Lex Jasanový Hřeben s vůdcem Josefem Venusem.

Zapsal: Lukáš Můčka

Ověřil: Petr Polách

Přílohy: 1. Prezenční listina

http://www.barvar.eu/

