
                                                  Zápis
    ze schůze klubu barvářů oblasti č.4   Rychnov nad Kněžnou - Náchod
    která se konala v Panské Habrové dne 29.5.2020.

       Schůzi zahájil Josef  Carda a přivítal všechny přítomné členy a hosty.
     Především přivítal předsedu ČMKCHB Ing. Jaroslava Nerada a poradce
     chovu  pro BB  Ing. Luboše Vodolana. Dále nás seznámil, že členská základna

  naší oblasti má   v současné době 37 členů. Dle presenční listiny bylo   
  přítomno 18 členů a 6 hostů.
  Program : 1. Předání odznaku za zásluhy
                 2. Vystoupení předsedy ČMKCHB a  poradce chovu Ing. 
Jaroslava Nerada
                 3. Aktualizace kontaktů členů oblasti
                 4. Zabezpečení Pb. 17.10.2020
                 5. Výcvikové  dny  18.7. a 29.8.2020 na Kačerově
                 6. Rezignace aktivisty pana  Pavla Bareše
                 7. Termín příští schůze  je stanoven na  2.10.2020 
                 8. Diskuse

1. Josef Carda požádal předsedu ČMKCHB Ing. Jaroslava Nerada o 
předání  odznaků za zásluhy  pro pana Josefa Líbala a pana Jaroslava 
Petra. Toto bylo provedeno za zvuků borlice včetně poděkování za 
dosavadní práci. Vlastní předání mělo být provedeno na Oblastní 
klubové výstavě barvářů v Kolesách, ale  z důvodů nekonání této akce 
bylo předání provedeno přímo na schůzi naší oblasti.

2. Předseda ČMKCHB Ing. Jaroslav Nerad  seznámil přítomné  
s celkovým  děním v klubu barvářů. Letošní činnost je ovlivněna  
pandemií koronaviru a problémem s tiskem  Zpravodaje, nekonání 
výstavy a pod. Rovněž poukázal na přípravu nového zákona o 
myslivosti, který se zřejmě dotkne i kynologie. Poradce chovu Ing. 
Luboš Vodolan nás seznámil  se stavem v chovu u BB. Dosud bylo 
vydáno 9 doporučení ke krytí. Upřesnil možnosti dovozů štěňat ze 
zahraničí  a upozornil na podmínky, které jsou  jasně stanoveny.

3. Dále Josef Carda, který vedl schůzi, požádal všechny přítomné o 
upřesnění svých kontaktů  a to jak telefonních, případě emailových 
adres.  Stává se, že někteří členové naší spádové oblasti nejsou pozváni 
na schůzi. Poděkoval za doplnění a případné opravy s tím, že se snad 
celá činnost  v naší oblasti zkvalitní.

4. Zabezpečení  Pb. na den 17.10.2020. Hlavní rozhodčí pan  Milan 
Pavlík, dále pan  Petr Skrbek a dle zdravotních možností pánové   Jan 
Macek, Pavel  Švanda a  Zdeněk Rozinek. Předpokládá se jedna skupina
6 psů.  O služby veterináře bude požádán MVDr. Jan Šašek. Pan Aleš 
Izák požádá o zabezpečení občerstvení   přímo v lese na Kačerově Ing. 
Františka  Turka. Písemnosti na OMS RK zabezpečí  Josef Carda. 
Visačky  připraví pan Josef Líbal.  Dále byli požádáni všichni členové, 
kteří mají možnost zajistit nějaké ceny, aby tak učinili. Poplatek na Pb je
stanoven 1.000,- Kč pro členy klubu a 2.000,- Kč pro nečleny klubu 
barvářů.

5. Výcvikové dny byly stanoveny na 18.7. a 29.8.2020 na Kačerově.



Stopy připraví pánové  Josef Carda a  Zdeněk Rozinek.

6. Dále Josef Carda přečetl emailovou zprávu od aktivisty Pavla Bareše, 
kde se z pracovních důvodů omluvil z dnešní schůze a zároveň nás 
obeznámil s rezignací  na funkci aktivisty naší oblasti.  Tato zpráva byla 
přítomnými přijata a bylo poděkováno za jeho dosavadní práci.
Řídící schůze Josef Carda požádal přítomné o návrhy na nového 
aktivistu. Bylo kladně hodnoceno dnešní zastoupení ve vedení schůze a 
dlouhodobá aktivita Josefa Cardy v celé naší oblasti  při všech akcích , 
nácvicích, konání Pb., ale i zajištění zvěře na nácviky a proto byl na 
aktivistu navržen  Josef Carda. Bylo dáno hlasovat  a pro Josefa Cardu 
hlasovalo všech 18 přítomných. Zvolený toto přijal a poděkoval za 
projevenou důvěru.

7. Aktivista Josef Carda požádal přítomné o návrh termínu na konání 
příští schůze. Po několika návrzích se dospělo k termínu 2.10.2020 od 
18.00 hodin. Místo konání bude upřesněno a to z důvodů, že v tomto 
termínu budou probíhat volby do senátu  a klubovna v Panské Habrové 
bude volební místností. Prověří se, zdali je volná klubovna v Rokytnici 
v O.h. a místo konání bude dodatečně upřesněno.

8. Dále byla otevřena diskuse : V diskusi bylo připomenuto, že pan  
Josef Mader  se dožívá věku, kdy je možné požádat o čestné členství. Na
to reagoval předseda ČMKCHB Ing.Jaroslav  Nerad, že tato žádost je 
z naší oblasti již podána, ale v rámci opatření koronaviru nebyl ještě 
výbor.
Na závěr aktivista poděkoval všem přítomným, předsedovi ČMKCHB 
ing. Jaroslavu  Neradovi a poradci chovu BB Ing. Luboši Vodolanovi za 
jejich návštěvu, za propůjčení klubovny a trubači za vystoupení a schůzi 
ukončil.

Zapsal :  Petr Jaroslav                                  aktivista klubu oblast č.4
                                                                      Josef Carda
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