
Zápis ze schůze
klub chovatelů barvářů spádové oblasti č. 4

Náchod – Rychnov nad Kněžnou
07.09.2018, Rokytnice v Orlických Horách, od 18.00 hodin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aktivista klubu Pavel Bareš přivítal přítomné, seznámil je s programem a požádal o 
podepsání presenční listiny. 

Účast: viz. prezenční listina je přílohou tohoto zápisu
Program schůze:

 Přivítání členů
 Vybrání  účastnických  poplatků  na  občerstvení  (každý  účastník  (26)  uhradil  150,-

Kč/osoba) 
 Vlastní jednání a informační body
 Diskuse

Vlastní jednání:

1. Schůze oblasti 

Přečtení zápisu z minulé schůze

2. GDPR - Vysvětlení agendy GDPR a rozdání formulářů k ochraně osobních údajů

3. Příprava PzB v Bartošovicích

V termínu  13.10.2018 se uskuteční  PzB v honitbě  Bartošovice.  Zázemí  PzB zajistí
honitbě  Bartošovice  Pavel  Bílek.  Občerstvení  bude  zajištěno  honebním
společenstvem. Přihlášeno k dnešnímu dni 6 psů.

Úkoly: -    Výzva pro všechny, kdo má možnost zajistit věcné dary
- Špalky, cedulky, jehla, pamětní listy – Josef Carda
- Kus vysoké – Aleš Izák

Dotaz na zaslané delegačenky – aktivista je poslal 16.8.2018, ale do dnešních dnů
rozhodčím nepřišla – prověřit!!!

Hlavní rozhodčí: M. Pavlík, rozhodčí: P. Švanda, P. Macek

2 skupiny na šlapání stop – čekatelé – P. Bareš, p. Odstrčil ze Svitav – sraz v 16
hodin u P. Bílka

Sraz 13.10.2018 je v 7:30, veterinární prohlídku zajistí MVDr. Šašek

Domluvena úhrada cestovních nákladů za 1 km pro externí rozhod

í = 4,- Kč/1km
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4. Žádosti o vstup do ČMKCHB

Na schůzi se představili uchazeči o členství:

p. Vyhnálek, p. Herzán, p. Stříbrný. Nedostavil se p. Lainer.

Členové  hlasovali  pro  přijetí  přítomných  členů  a  vydání  doporučení  výboru
ČMKCHB.

Pro: 20 Proti:1 Zdržel se: 0

5. Knihy pro jubilanty

Pavel Bareš předal knihy jubilantům

6. Přijetí člena bez doporučení oblasti

Informace o tom, že byl bez doporučení naší oblasti přijat do ČMKCHB p. Petrášek.
P.  Bareš  je  v kontaktu  s výborem.  Požaduje  vysvětlení.  Bude  nás  informovat  o
výsledku 

7. Informace z     vedení klubu od Martina Novotného a činnosti kontrolní komise

8. Informace o IHB 2019

Byly podány žádosti na OMSy Chrudim, Pardubice , Náchod, Rychnov n.K. a Hradec
Králové. Je nutné, aby si vůdci podali sami přihlášku, pokud mají zájem o zkoušky
IHB v roce 2019. Byly rozdány propozice pro IHB.

9. Konference klubu – bude se konat řádná konference 16.3.2019- U Pelánů

Je nutné nominovat zástupce (4+1 náhradník) za oblast. Pavel Bareš navrhl, aby se
oblast sešla 25.1.2019 a byla řádně probrána nominace za naší oblast a diskuse nad
Stanovami. Dále se oblast shodla na potřebě mít ve výboru a kontrolní komisi svého
zástupce. V kontrolní komisi se nezdráhá dále pracovat Martin Novotný.

10. Informace o připravovaných akcích v     roce 2019

19.4.2019 – termín řádné schůze oblasti, plánování výcvikových dnů – chata Panská
Hrabová – Míra Ficenec

26.7.2019 – Schůze oblasti v Polici nad Metují, chaloupka MS Koruna

7.9.2019 – termín PzB na Náchodsku. Předpokládané místo konání: na Pasách

11. Diskuse:

Diskuse o Stanovách a novinkách v prokazování štvaní a stavění u barvářů.

Poděkování patří T. Mádrovi a celému jeho týmu za vynikající zázemí a zajištění výborného
občerstvení pro členy na schůzi oblasti.
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Zapsala: 10.09.2018, Eva Kašparová
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