
Zápis ze schůze
klub chovatelů barvářů spádové oblasti č. 4

Náchod – Rychnov nad Kněžnou
11.5.2018, chata  Panská Hrabová 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:

 Naplánování PzB a výcvikových dnů
 Žádosti o vstup do ČMKCHB
 Informace z klubu
 Návrh na čestné členství
 Finanční zpráva 2017
 Jubilea členů oblasti
 Diskuze

Vlastní jednání:

1. Schůze oblasti

Termín konání příští schůze je stanoven na 7.9.2018 v Rokytnici na chatě u Mádrů., a
to s možností přespání na následující výcvikový den.

2. Příprava PzB

3. V termínu  13.10.2018 se uskuteční  PzB v honitbě  Bartošovice.  Zázemí  PzB zajistí
Pavel Bílek.

Výcvikové dny před plánovanými PzB jsou stanoveny na: 19.5., 17.6., 21.7., 8.9.

V dané dny bude přítomen rozhodčí p. Macek.

4. Výcvikový den 2.6. - Slavný

Na  den  2.6.2018  byla  domluvena  společná  akce  –  výcvikový  den  s následným
společným posezením na Slavném. Zde bude přítomen rozhodčí Pavel Švanda. Akci a
stopy zajistí aktivista Pavel Bareš.

5. Žádosti o vstup do ČMKCHB

Všichni členové byli upozorněni na nutnost zaplacení členského příspěvku do 31.12.
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Při nezaplacení členství končí a musí následovat znovu podání přihlášky, a to včetně
doporučení oblasti.

Žádost o přijetí nových členů:

p. Včelák – dlouholetý člen, který neuhradil včas členský příspěvek. 

Všichni přítomní hlasovali pro přijetí.

p.  Vyhnálek,  Lainer,  Stříbrný a  Herzán – bude rozhodnuto o doporučení  na příští
schůzi. Podmínkou je přítomnost žadatelů a jejich představení se členům oblasti. O
tom, že mají přijít do schůze, budou vyrozuměni.

6. Informace z     činnosti oblasti

Prezentace práce loveckých psů – barvářů na přednášce o 1. lovecký lístek (P. Bareš,
OMS Náchod)

Prezentace na okresní přehlídce trofejí OMS Náchod

7. Informace ze školení rozhodčích

Školení se účastnil za naši oblast Pavel Švanda a Pavel Bareš. Bylo konstatováno, že
školení nepřineslo žádané očekávání, a to zejména ve věci požadavků na prokázání
štvaní a stavění ve vztahu ke zkušebnímu řádu.

8. Informace z     vedení klubu od Martina Novotného

Čestné  členství  se  nezískává  automaticky  s věkem  (kauza  B.  Baumann).  Info  o
probíhajícím soudním sporu  –  vedení  neposkytuje  podrobnější  informace,  a  to  do
konečného soudního rozhodnutí.

Diskuse nad tématem návrhu nových Stanov ČMKCHB – členové konstatují, že by
bylo  vhodné se Stanovami podrobněji  zabývat,  aby při  změnách nedošlo pouze ke
kosmetickým úpravám, ale byly řešeny problémy, které se týkají chodu klubu a také
statusu jednotlivých oblastí

9. Návrh na čestné členství členů z     oblasti č. 4

Členové oblasti č. 4 navrhují na čestné členy Josefa Mádra a Pavla Bílka

PRO: všichni přítomní

10. Finanční zpráva

Pokladní oblasti, Eva Kašparová seznámila přítomné s aktuálním stavem pokladny a
s příjmy a výdaji za rok 2017.

11. Stanovení výše startovného na PzB v     roce 2018

Návrh je stanoven na 1000,- Kč pro člena ČMMJ a ČMKCHB a 2000,- pro nečlena.
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PRO: všichni přítomní

12. Gratulace jubilantům

Aktivista klubu poblahopřál přítomným jubilantům a předal drobný dárek. 

13. Diskuze:

Pavel  Švanda  se  zeptal  na  konání  zkoušek  na  Náchodsku.  Pravidlem  bylo  vždy
střídání jednotlivých oblastí v uspořádání zkoušek. Byl odsouhlasen záměr konání PzB
v roce 2019 na Náchodsku. Úkol pro aktivistu: nahlásit potřebné údaje na příslušná
místa.

Poděkování patří p. Ficencovi za vynikající zázemí a společně s p. Kramářem za poskytnutí
výborného občerstvení pro členy na schůzi oblasti.

Zapsala: 15.5.2018, Eva Kašparová
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