
Z  ápis ze schůze spádové oblasti č. 13 v Blansku ze dne 31. 5. 2020

Přítomno: 32 členů a 6 hostů

Průběh schůze:  
Aktivista oblasti pan František Koláček na úvod přivítal všechny členy a hosty, zejména pak předsedu 
ČMKCHB Ing. Jaroslava Nerada. Dále všechny přítomné seznámil s programem schůze.

Program:
1) Zahájení – zpráva o činnosti oblasti za rok 2019
2) Projednání žádostí o členství
3) Plán činnosti na rok 2020 – hlavní bod programu je zajištění soutěže Moravský pohár
4) Diskuse 
5) Závěr – ukončení jednání  

Zpráva o činnosti oblasti za rok 2019
V roce 2019 proběhla volba členů na účast konferenci ČMKCHB.

V naší oblasti proběhl 2x výcvikový den, a to v areálu ŠLP Křtiny. Předběžné zkoušky barvářů proběhly
1x pod záštitou OMS Blansko v areálu ŠLP Křtiny, kterých se zúčastnilo 10 psů a 1x pod záštitou OMS 
Znojmo v honitbě pana Veleby, kterých se zúčastnilo 6 psů. 

 Projednání žádostí o členství
Na schůzi se představilo 6 nových žadatelů o členství v klubu 

Plán činnosti na rok 2020
V roce 2020 proběhnou dva výcvikové dny a to v areálu Lesů Města Brna – v lokalitě Babí Lom. 
Termíny jsou 16. 8. 2020 a 30. 8. 2020.

Největší akcí bude zajištění soutěže o Moravský pohár, která proběhne 23. – 25.10.202 v areálu Lesů 
Města Brna – v lokalitě Babí Lom. Aktivista oblasti pan Koláček seznámil přítomné s programem 
soutěže. Dále všechny přítomné požádal o maximální pomoc při organizaci soutěže.

Diskuse
V této části bylo velmi diskutováno o webových stránkách ČMKCHB, které jsou momentálně 
nevyhovující – Ing. Nerad vysvětluje, že se pracuje na nových stránkách, které by měly být aktivní od 
roku 2021. 

Dále Předseda ČMKCHB Ing. Jaroslav Nerad informoval o problémech s tiskem klubového zpravodaje,
zrušení klubové výstavy a celkovém dění klubu – všechny zmíněné body jsou výrazně ovlivněny krizí, 
způsobenou pandemií koronaviru.

Závěr
Na závěr aktivista oblasti František Koláček poděkoval všem přítomným a předsedovi ČMKCHB
Ing. Jaroslavu Neradovi za jejich návštěvu a popřál mnoho úspěchů v roce 2020.

 

Zapsal: Bc. Zdeněk Petrželka
Zápis ověřil: Ing. Tomáš Lizna

                                               František Koláček – aktivista oblasti


