
Zápis ze schůze členů ČMKCHB oblasti č.13,

konané 16.2.2019 v restauraci Formanka, Lipůvka

Přítomni: 23

Hosté: 2

Omluveni: 11

Program:

     1) Zahájení - zpráva o činnosti oblasti za rok 2018
     2) Plán práce na rok 2019
     3) Projednání žádostí o členství 
     4) Návrh kandidátů do výboru ČMKCHB
     5) Volba delegátů na konferenci ČMKCHB
     6) Diskuse k předneseným zprávám
     7) Volba aktivisty oblasti
     8) Závěr - ukončení jednání

ad1) Začátek schůze v 10.10 hod. p. Koláček přivítal přítomné členy a hosty a seznámil
je s programem.
V r. 2018 se uspořádaly 3 výcvikové dny za účasti 11-13 barvářů. Na PzB přihlášeno 
12 psů - předvedeno 11 psů (neúčast 1 psa ze zdravotních důvodů vůdce). 
Absolvovalo v I.ceně - 3 psi, ve II.ceně - 5 psů, ve III.ceně - 3 psi. Vysloveno 
poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání akcí - hlavně zajištění zvěře. Dále 
poděkování sponzorům, Lesům ČR za pronájem chaty. 
Připomínky ke stanovám na schůzi aktivistů - p. Koláček byl jediný, kdo z oblastí 
vystoupil s připomínkami - hlavně rozhodování výboru o změnách chov. podmínek 
(snaha vytvořit mladým vůdcům podmínky).



ad2) Nahlášen termín na PzB na okrese Blansko 5.10.2019 - místo konání je v jednání. 
Výcvikové dny - podle zájmu členů. Místo konání se upřesní (důvodem - kůrovcová 
kalamita)
Na r. 2019 vychází termín konání Moravského poháru - výcvikář klubu p. Buršík 
požádal o ustoupení od této akce a přesunu na příští rok 2020,  z důvodu konání 
Celostátní soutěže barvářů.
P.Gryc - na 99% se můžou budou zkoušky konat ve Křtinách - dostatek listnatých 
lesů pro uspořádání, jak výcvikových dnů, tak i zkoušek, dobře zazvěřená honitba.

ad 3) Projednány žádosti o členství – není důvod ke kádrování – ocenit snahu zapojit 
se do dění v klubu. 
Problém u pozdě platících.
P.Kosina – p. Blažek P. z oblasti 13 nebyl přijat – nebyl doporučen? Vloni 1 člověk, 
který se nedostavil … je stejná osoba? 
P.Koláček – ne, žádost se vrátila, nebylo na schůzi projednáno. Nyní je již členem.
K 1.1.2019 má oblast 13 – 61 členů (podle p. Gory); podle p. Vodolana a nové matriky
má oblast 57 členů.
Celkem nezaplatilo členský příspěvek 103 členů v klubu …
P. Antl – probrat nově příchozí žádosti na schůzi. 
Dohoda oblasti je, že aktivista je oprávněn podpořit každou žádost o členství 
v oblasti a nadále v klubu
P. Havlín – připravuje se nový zákon ohledně týrání zvířat – kluby ponesou též 
zodpovědnost!
Představeni noví členové – p. Jurásek (BB), Ing. Kříž (HB, J), p. Havelka (BB); ostatní 
problém s pozdní platbou.
P. Vodolan – snaha o pořádek v platbách – nepřiřazené se vracejí zpět.
P. Antl – proč se noví členové neúčastní schůze? Lze je přijmout? P. Koláček – byli 
řádně omluveni, v případě, že se zapojí je to v pořádku. Není důvod nové členy 
odrazovat v členství – důležitá je podpora. Klub chovatelů barvářů je zájmová 
činnost – dobrovolná!
Všechny žádosti o členství byly schváleny!

ad 4 )Není zájem o kandidaturu. V opačném případě dochází k rychlé rezignaci. 
P. Kosina – ve výboru by měli být hlavně chovatelé.
P. Havlín – mladí členové nemají zájem se hádat, není tak čas na svého psa, nutnost 
účastnit se schůzí a zasedání.
Funkce poradce chovu a pokladník by neměly být závislé na členství ve výboru. Má 
to být stabilní funkce, za kterou klub zodpovídá. Měl by to dělat člověk 
informovaný, znalý problému a dlouhodobě!
P. Antl – účast na schůzi oblasti 6 – řeší stejný problém.



Navržení kandidáti do výboru – p. Koláček, Ing. Jašová –odmítnutí obou členů 
(osobní a zdravotní důvody). Do revizní komise navržen Ing. Miroslav Peterka.

ad 5) Návrh delegátů oblasti na konferenci klubu konanou 13.4.2019:
Delegáti – Sroka, Vernerová, Gryc, Antl, Odstrčil, Korbář 
Náhradníci – Koláček, Peterka

ad 6) P. Havlín – zrušen plošný odběr DNA u jedinců. Informace, že připravovaný 
zákon to chce nařídit – požaduje se to u všech zvířat, zatím není schválený.
P. Holešovský se představil osobně – nový člen, chovatel jezevčíků.
P. Hudec se představil osobně – nový člen
MVDr. Vernerová – nutnost člena mít zbrojní průkaz a bude oblast pro to hlasovat? 
Chovatel by měl dbát o chov a plemeno jako takové. Je to podmínka? (Stanovy 2. 1a)
Musí mít člen lovecký lístek?      
Hlasování – PRO – 11, PROTI – 8, ZDRŽEL SE – 1
Výsledek: Oblast bude hlasovat pro podmínku zbrojního průkazu a loveckého lístku
P. Koláček -  zásadně pro lovecký lístek a zbrojní průkaz – bez zbraně si neumí 
představit dosled a praktickou práci s barvářem.
P. Havlín – dříve bylo vysvětleno – placení příspěvků u klubu funguje …
P. Kosina – dlouholetá členka klubu, majitelka HB, funkce ve výboru, vedoucí 
spádové oblasti, vyhrála Moravský pohár, na zkouškách předvedla 3 psy – vše bez 
zbrojního průkazu …
P. Kosina – valná hromada ČMKJ. Vyplácení soudních výloh s Němci – jaké důsledky
výbor vyvodil? 
P. Peterka – spor ukončen, vše bude objasněno …

ad 7)Volba aktivisty oblasti.
Vysloveno poděkování p. Koláčkovi za dosavadní vedení oblasti a je navržen znovu.

ad 8)Schůze byla ukončenave 13.00 hod.

Zapsala: Ing. Lydie Jašová
Ověřili: Josef Korbář


