
Zápis ze schůze spádové oblasti č.1 ze dne 22.2.2019

Přítomni:
Jemelka ml. Jemelka st., Bečvář, Rajniš, Buršík, Růžička, Růžička, Prchlík, Štefan, Jeřábek,
Makovička, Szabó, Malypetr, Modlík, Viktorínová, Zachová, Mráček, Brichnáč, Lípa, Buršík,
Rajniš, Štefan, Němec, Mráček. 

Omluveni: Novotný, Venclák, Ouška a Tipmann. 
Schůzky se účastnil i nový zájemce o přijetí p. Němec. Předá kontakty k registraci.

Doporučení  k přijetí:  Pro  p.  Linharta.  Přihlášku  s dokladem o  zaplacení  pošle  přímo  na
emaily Vodolána a Pelce, p. Hanousek pošle přihlášku Jeřábkovi a ten zajistí její odeslání.

Akce a činnost za rok 2018:
Organizace a zajištění 1x Pb Mikulov - bez problémů ze strany pořadatelů. Pb na Doubici
neproběhly, nebyl zájem ze strany vůdců. Dále Doubická stopa, organizačně zajištěno dobře a
s  dobrou  účastí.  Kurz  Jelenář  –  hodnocen  účastníky  dobře,  zejména  kvitovali  praktické
ukázky a méně teorie na učebně. 

Stav pokladny: K dnešnímu dni je k dispozici 4 940 Kč. Pokladník dnes vybere od účastníků
schůzky – 250 Kč na další činnost. 

Akce rok 2019.

PB Skelná Huť 7.4.2019, Doubice 22.6.2019, Mikulov 7.9.2019 a 3.11.2019 Skelná Huť.
Pb  jsou  nahlášené  a  organizačně  a  věcně  projednané  a  zajištěné.  Němec  a  Makovička
dohodnou na Vápenici honitbu a vstup do honitby. Němec nahlásí Pb na úřadu v Mikulově.
Obdobně si zajistí příslušné zázemí Jemelka a Lípa. Zajistí si vždy pořadatel i propozice na
stránky.

Doubická stopa 7. – 9.6. Propozice a tabulku na evidenci výsledků Břeťa ml. a pozvánky –
oblast bere na vědomí.

Výcvikové dny – 31.3. Skelná Huť propozice Lípa, přímo z oblasti 4 vůdci – dohodnou si
s Lípou co potřebují. 27.4. Velemín – propozice Rajniš, Jeřábek, opět z oblasti 4 zájemci.
Dále v měsících červenec a srpen Nakléřov nebo Brichnáč dle dohody a propozice opět na
stránky. 

Konference – Delegáti Jeřábek, Rajniš a Buršík, náhradníci Jemelka ml. a Růžička. 
Podána předběžná informace o tom, kdo asi bude kandidovat do výboru. 
Za oblast byl navržen většinou hlasů do výboru Buršík.

Různé v diskuzi:
Oblast doporučuje členské schůzi ČMKCHB sválení Honzy Novotného jako čestného člena
ČMKCHB.
Oblast požaduje, aby výbor klubu řešil stav v matrice s odpovědnou osobou dnes již bývalým
matrikářem p. Gorou. V každém případě zvážit i právní žalobu za porušení právních předpisů.
Mimo jiné vzít v potaz i skutečnost, že osobní data členů klubu byla předána nezúčastněné
osobě poštou. Oblast se oprávněně cítí poškozena tím, že údaje v matrice nebyly korektní a
tím nebylo možné, dát případně včas do pořádku nesrovnalosti našich členů s přihláškami.



Důsledkem  pravděpodobně  bude  ztráta  jednoho  mandátu  naší  oblasti  na  konferenci.
Požadujeme tedy urychleně informaci, jak se bude postupovat.
Oblast doporučuje navýšení členských příspěvků na 500,- Kč a navýšení zápisného na 1 500,-
Kč.
Oblast požaduje, aby byl na konferenci schválen nový Chovatelský a zápisný řád, který také
mimo  jiné  postihne  všechny  souvislosti  potřebné  pro  chovné  jedince  jednak  požadované
naším klubem a požadavky vyplývající z našeho členství v ISHV pro výkonnostní chov.
Dále doporučuje do stanov určení minimálního rozsahu kontrol jako prevence pro opakované
problémy již  v minulosti  mimo  peněz  např.  právě  matriky,  chovu  a  vedení  dokumentace
chovu apod.
Jemelka st. a Prchlík – Požadují zdůvodnění, proč není dodnes splněna povinnost z výboru
dne 20.5.2016 ustanovení chovatelské komise. Že by měla chovatelská komise fungovat je i
názor většiny členů oblasti.
Považují  výbor za nefunkční,  neplnící  si  svoje úkoly – jako příklad je i  momentální  stav
v matrice.
Buršík  – Pokud nebude schválena navržená forma stanov, spadnou pod stůl a nebudou se
projednávat. Reakce členů oblasti byla, že takto to nelze pojmout, pokud se vůbec má něco na
konferenci dořešit a pokud má mít vůbec nějaký smysl.
Na  dotaz  kdy  budou  podklady  na  konferenci  –  nejpozději  podle  stanov  před  konáním
konference pro delegáty.
Jeřábek –  Nesouhlasí  s kritikou  práce  výboru,  z venku  se  to  dobře  hodnotí,  ale  je  to
neplacená práce mnohdy za jejich finančního přispění a práce v jejich volném čase, o který je
okrádají zejména ti, co věci nemají v pořádku, nebo i záměrně škodí. 
Na závěr  schůzky oblasti  rezignoval  na  funkci  vedoucího  oblasti  a  v následné  volbě  byl
vedoucím  oblasti  zvolen  Václav  Rajniš  Bílý  Újezd  42,  Litoměřice  411  31  email.
rajnisvaclav@seznam.cz mob +420601342392. 

Zapsal dne 23.2.2019 Jeřábek
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