
Zápis ze schůze spádové oblasti č. 9 ČMKCHB konané dne 21.8. v     Manětíně

Přítomni:

Kadlec Jakub, Kraus Radim, Liehmann Kateřina, Lukáč Martin, Lukeš Milan, Paulus Ivo, Pova 
Stanislav, Rajnyšová Romana, Rauch Jiří, Rauchová Libuše, Šefl Jiří, Machovec Petr, Košuda 
Tomáš, Dvořák Jakub, Kotva Jakub, Pfortner Tomáš, Svoboda Martin, Špringlová Hana 

Omluveni: 

Keller Jindřich, Patera František

Hosté: 

Liehmann Konrad  

Program schůze:

1. Přivítání přítomných členů oblasti a hostů, informace o členské základně: k dnešnímu 
dni je počet členů oblasti 23, osobní představení nových členů přijatých v mezidobí 
per rollam

2. Informace z členské schůze ČMKCHB konané dne 18. 6. 2021 v Rapotíně: přítomno 32
členů, schůze nebyla usnášeníschopná, byly předneseny informace o hospodaření 
klubu, situaci v chovu BB (diskuze o množství štěňat produkovaných chovateli/členy 
klubu), problematice IHB, používání psů bez PP nebo bez zkoušek z výkonu či 
importovaných se zkouškou ze země původu, usnesení nebylo přijímáno

4. Informace o nadcházejících akcích klubu a plánovaných Pb: 26.- 29. 8. kurz Jelenář, 
5.9. Speciální výstava barvářů v Kolesách, 29.10.- 31.10. Celostátní soutěž barvářů o 



putovní cenu na Kladské, termín pro regionální soutěž o Moravský pohár zatím nebyl 
stanoven, plán Pb k dispozici na webu

5. Informace o stavu finančních prostředků oblasti na bankovním účtu, na místě výběr 
dobrovolného finančního příspěvku od členů oblasti na r. 2022

6. Rozdělení úkolů k přípravě předběžných zkoušek barvářů pořádaných oblastí 4. 9. 
v Manětíně:
- kus M. Svoboda
- stan R. Kraus
- trubač T. Straka
- barvářský set pro vítěze Nekl/Rauchová
- špalky J. Rauch
- vysílačky J.Šefl
- visačky H. Špringlová
- cedule do honitby R. Kraus
- cena za nejlepší stopu S. Pova
- dárky K. Liehmann, T. Pfortner
- šlapači: k dnešnímu dni nahlášeni Špringlová, Svoboda, Pfortner, Machovec
- catering L. Rauchová, H. Špringlová + dobrovolnice 

7. Pb oblasti v r. 2022 (bude upřesněno na Pb 4.9. 2021)

8. Různé a diskuze: výkazy a fotografie z dosledů, sledovat WhatsApp oblasti (nové členy
do skupiny přidává R. Kraus) 

Zapsala: Hana Špringlová, aktivistka oblasti


