
Zápis ze schůze spádové oblasti č. 9 ČMKCHB konané dne 31. 1. v     Mirošově

Přítomni:

Kadlec Jakub, Kraus Radim, Liehmann Konrad (zástup za Liehmann Kateřina), Lukáč Martin, 
Lukeš Milan, Rajnyšová Romana, Rauch Jiří, Rauchová Libuše, Šefl Jiří, Špringlová Hana, Keller
Jindřich (členství ukončeno k 31. 12. 2019, zažádáno o znovupřijetí)

Hosté: 

Pova Stanislav, Paulus Ivo, Lukešová Karla

Průběh schůze:

1. Aktivistka přivítala přítomné členy a představila hosty

2. Informace o členské základně oblasti k     1. 1. 2020

Členů oblasti 12
Ukončeno členství k 31. 12. 2019 4 (z toho 1 již zažádal o obnovení)
V seznamu nečlenů ČMKCHB, z.s. dle oblastí  1

3. Informace o stavu na účtu oblasti

4. Zhodnocení činnosti oblasti za r. 2019

Přestože oblast nepořádala Pb ani regionální soutěž, mimo vlastního výcvikového dne 
uspořádaného v Manětíně se její členové se svými svěřenci zúčastnili celé řady dalších 
výcvikových i společenských akcí a Pb jiných oblastí (podrobně viz Zpráva o činnosti spádové 
oblasti č. 9 pro zpravodaj Barvář 2020). 



5. Plán akcí oblasti na r. 2020 včetně diskuze

5.1 

Výcvikový den - termín stanoven na 16. 5. 2020 v lokalitě Manětín, gesce Radim Kraus a 
Libuše Rauchová.

5.2 

Předběžné zkoušky barvářů Manětín 5. 9. 2020 - Libuše Rauchová (ředitelka zkoušek) a 
Radim Kraus (honitba) informovali přítomné o stadiu příprav (termín a místo nahlášeny na 
ČMMJ, honitba a rozhodčí zajištěni), zároveň bylo předběžně diskutováno rozdělení úkolů 
mezi jednotlivé členy oblasti a účast lokálních vůdců.

5.3 

Krušnohorské derby - členové oblasti byli seznámeni s dostupnými informacemi ohledně 10. 
ročníku této regionální soutěže. V následné diskuzi se jednomyslně vyslovili pro to, na 
organizaci letošního ročníku se definitivně nepodílet.

5.4 

Informace o plánovaných klubových akcích na r. 2020 dle Zápisu ze schůze výboru ČMKCHB 
ze dne 17. 1. 2020

6. Různé

6.1

Aktivistka připomněla vůdcům odevzdání výkazu dosledů za r. 2019

6.2

Představili se dva zájemci o členství v oblasti 9 ČMKCHB, pp. Stanislav Pova a Ivo Paulus. Oba 
vlastní LL i ZP, jsou majiteli štěňat z CHS z Nového Fojtova, již započali s výcvikem svých psů a
mají předpoklady i zájem o jejich budoucí aktivní zapojení do praxe. Stanislav Pova předložil 
vyplněnou přihlášku a byl všemi přítomnými členy doporučen k přijetí, Ivo Paulus předloží 
přihlášku na některé z následujících schůzí oblasti.

6.3

Informace o plesu chovatelů barvářů, který se uskuteční 21. 3. 2020 v Mašťově.

Zapsala: Hana Špringlová, aktivistka oblasti


