
Českomoravský klub chovatelů barvářů
Oblast č. 4 Náchod – Rychnov nad Kněžnou

Výtisk číslo: 1
Počet listů: 2

Věc: Zápis z členské schůze oblasti č. 4 Náchod – Rychnov nad Kněžnou

Aktivista oblasti svolal na den 9. července 2021 na 18.00 hod. členskou schůzi oblasti
č.4. Tato schůze se konala v prostorech mysliveckého zařízení Panská Habrová. Pozvánky
byly rozeslány elektronickou poštou, formou SMS a telefonem. Přítomno bylo dle prezenční
listiny z 34 členů 13. Ostatní členové jsou řádně omluveni. Schůze byla usnášení schopná.

K projednání byl členské schůzi předložen následující program:

1. Úvod

2. Volba zapisovatele

3. Zhodnocení činnosti v oblasti č. 4

4. Informace hostů – výboru ČMKCHB

5. Projednání a příprava společných akcí

6. Projednání návrhu na přijetí žadatelů o členství za řádné členy a projednání návrhů na 
přijetí do zkušební doby

7. Poděkování jubilantům

8. Diskuse a závěr

Členskou schůzi  oblasti  zahájil  a  řídil  pan  Josef  Carda.  Po  přivítání  všech  členů a  hostů
z výboru  ČMKCHB  přednesl  úvodní  slovo,  omluvil  ostatní  nepřítomné  členy  oblasti  a  požádal
členskou  základnu  o  jasné,  věcné,  krátké  diskusní  příspěvky.  Seznámil  členskou  základnu
s navrhovaným programem, který byl  členskou základnou jednohlasně odsouhlasen. Nikdo nežádal
doplnění žádného bodu k jednání.

Řídící schůze přistoupil k plnění druhého bodu programu členské schůze a navrhl zapisovatele
pana Martina Novotného. Navržený zapisovatel byl členskou základnou jednohlasně odsouhlasen. 

Řídící  schůze přistoupil  k plnění třetího bodu programu a informoval  členskou základnu o
akcích, které se konali v uplynulém období. Nejdůležitější akcí - předběžné zkoušky barvářů, které se
konali na Zdobnici.  Vyzdvihl  dobrou organizovanost a připravenost  těchto zkoušek.  Do budoucna
bude třeba vyřešit zpracování výsledků. Také vyzdvihl dobrou připravenost výcvikových dnů a účast
na nich.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci poděkoval.

Aktivista oblasti  přistoupil k plnění čtvrtého bodu programu členské schůze a předal slovo
předsedovi  ČMKCHB  panu  Ing.  Jaroslavu  Neradovi,  který  poděkoval  za  pozvání  a  přítomnou
základnu seznámil  s členskou schůzí  ČMKCHB ze dne 18.6.2021,  která byla  neusnášení  schopná.
Vysvětliv vazby na občanský zákoník ČR a povinnost organizovat náhradní schůzi, která bude dne



16.7.2021 v Kostelci nad Černými lesy. Objasnil stav štěňat u jednotlivých druhů barvářů a zopakoval
postup při IHB.

Připomenul  termín  klubové  výstavy barvářů  v Kolesách  dne  5.9.2021.  Rozebral  účasti  na
mezinárodních soutěžích a objasnil důvody nominace na ně, a to včetně nominací rozhodčích na ISHV
a okolnosti této akce. Přednesl návrh a záměr změn v oblasti IHB.

Předal  slovo  poradci  chovu  panu  Ing.  Lubošovi  Vodolánovi,  který  členskou  základnu
informoval o stavu štěňat bavorského barváře a jeho vývoji do budoucna. Předpoklad je kolem 116
štěňat.  Apeloval  na vůdce k zabezpečení  návratu chovných jedinců do klubu ve formě uchovnění
chovných fen. Dále zdůraznil podmínky dovozu štěňat ze zahraničí a důrazně apeloval na dodržování
stanovených zásad. Krátce informoval o výstavě v Rapotíně.

Aktivista oblasti poděkoval za informace a přistoupil k dalšímu bodu.

 Aktivista oblasti přistoupil k plnění pátého bodu programu a přítomnou členskou základnu
seznámil s návrhem termínu konání PzB dne 16.10.2021 v obci Zdobnice – jedná se o putovní pohár
Františka Štěpánka. Rozhodčí bude pan Odstrčil, Pavlík a Skrbek, tabulky zabezpečí pan Josef Carda.
Ředitelem bude pan Turek a trubače zabezpečí pan Josef Carda.

Výcvikové dny proběhnou před konání PzB a to 11.září 2021 od 08.00 v obci Zdobnice a 25.
září 2021 v 08.00 hod, v obci Zdobnice. Rozhodčí pro obě akce bude pan Pavel Švanda.

Členská schůze oblasti č. 4 proběhne dne 1. října 2021 od 18.00 hod. v mysliveckém zařízení
Pánská Habrová. Pozvánky s programem rozešle aktivista oblasti nejpozději do 14 dní před zahájením
konání schůze oblasti.

V závěru tohoto bodu vyzval členskou základnu k účasti na všech společných akcích oblasti a
akcích ČMKCHB.

Aktivista oblasti přistoupil k plnění šestého bodu programu a přítomnou členskou základnu
seznámil s návrhem na přijetí pana Jiřího Samka, pana Miroslava Biška a Martina Dvořáka, kterým již
uplynula roční zkušební doba. Přijetí těchto členů bylo členskou základnou jednohlasně schváleno.

Dále  aktivista  oblasti  požádal  pana  Václava  Skaláka  a  pana  Tomáše  Vaněčka  a  Josefa
Fryntu  /nebyl  přítomen,představí  se  na další  schůzi  oblasti  /  o  představení  se  členské  základně a
následně základnu požádal o přijetí těchto žadatelů o členství v oblasti do roční zkušební doby. Přijetí
těchto  žadatelů  bylo  členskou  základnou  jednohlasně  schváleno.  Přítomné  vyzval  k včasnému
uhrazení předepsaných poplatků.

Aktivista oblasti přistoupil k plnění sedmého bodu programu a pogratuloval všem jubilantům a
popřál mnoho životních a kynologických úspěchů a pevné zdraví. Všem pak poděkoval za dlouholetou
a obětavou práci pro oblast i ČMKCHB. Jmenovaní obdrželi věcné dary. 

Aktivista oblasti přistoupil k plnění osmého bodu programu a vzhledem k tomu, že již nikdo
v této části neměl žádný příspěvek, aktivista oblasti závěrem poděkoval všem přítomným za aktivní
účast a přípravu materiálů a členskou schůzi ukončil.

Zpracoval:
_________________________________________________
Zapisovatel Martin NOVOTNÝ

Schvaluji:
__________________________________________________                           
Aktivista oblasti 
Josef CARDA


