
                                                 Zápis
ze schůze klubu barvářů spádové oblasti č.4  Náchod- Rychnov n.Kn.
konané 9.8.2019 v Panské Habrové .

Aktivista klubu Bareš Pavel přivítal přítomné a seznámil s programem.
 K programu nebylo připomínek.

Program :  1. volba zapisovatele
                  2. zpráva aktivisty
                  3. členské příspěvky
                  4. Pb.zkoušky a nácvik
                  5. Diskuse
1. Zapisovatelem z dnešní schůze byl navržen  a schválen Petr Jaroslav. 
2. Aktivista klubu Pavel Bareš  v úvodu oznámil, že zemřel dlouholetý  člen  
    ČMKCHB  a rozhodčí z výkonu pan Jiří Švarc. Dále oznámil, že v současné
    době má  naše oblast  39 členů, ale dle presenční listiny z dnešní schůze je
     přítomno  jen 17 členů  a 10 členů se omluvilo.
        Upozornil přítomné, že jako rozhodčí z výkonu má již pověření pro :
     „Dosvědčení štvaní a stavění v praxi „ a je tedy možné v případě potřeby ho využít.
     Dále informoval, že se připravuje Národní soutěž a je možné nominovat 
     barváře na soutěž. V minulosti  Havlíček zabezpečil hodně sponzorů, ale v
     současné době je to slabší.
 3. Na minulé schůzce bylo dohodnuto, že kdo bude chtít zaplatit členské příspěvky
     na rok 2020 hromadně vybere je Mgr. Kašparová Eva při prezenci a odešle je 
     matrikáři a pokladníkovi Buršíkovi včetně seznamu. Bohužel této možnosti 
     využilo jen 5 členů.
 4. Aktivista klubu Pavel Bareš  upozornil, že propozice na konání Pb. dne 7.9.2019 mají         
     uzávěrku  přihlášek 10.8.2019 a bohužel je jen 1 přihlášený. Doporučil konání Pb.7.9.2019
     zrušit.  Bylo hlasováno a všichni přítomní souhlasili se zrušením konání Pb.
     Přihlášenému  Antonínu Zelenému bude vrácen poplatek a doporučeno obrátit se na      
     sousední  spádové oblasti.  Bylo konstatováno, že připravenost  a  zájem  majitelů 
     mladých barvářů i o nácviky není a proto přítomní odsouhlasili i nekonání výcvikového
     dne 18.8.2019. 
 5. Aktivista otevřel diskusi :
     - Pavel Švanda vystoupil  s tím, že je malá účast členů na schůzích, nezájem o dění v   
       oblasti a doporučil přítomným vydávat doporučení k žádosti  o přijetí za člena    
       ČMKCHB až po jednom zkušebním roce a absolvování kurzu JELENÁŘ. 
      -Pavel Švanda navrhl podání návrhu na vyznamenání  ČMKCHB pro Josefa Líbala a 
        Jaroslava Petra. Bylo hlasováno všichni byli pro mimo navržené ti se zdrželi. Návrh 
        zpracuje  Švanda Pavel.
       -byl  kritizován  včasný termín Pb. – psi nejsou připraveni – další termíny Pb. by bylo
         lepší plánovat až po říji.

 -Petr Jaroslav upozornil, že není plán činnosti na rok 2020, aktivista Pavel Bareš  zajistí 
   možnosti termínů  a umístění schůzí včetně nahlášení termínu  Pb. na OMS ČMMJ.
 
Schůze skončena 20,30 hod.
                                                                       Aktivista spádové oblasti č.4
  Zapsal : Petr Jaroslav                                    Pavel Bareš
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