
Zápis ze schůze oblasti č.4 ČMKCHB konané dne 1.10.2021 v Panské Habrové

     Schůzi zahájil aktivista pan Josef Carda. Přivítal všechny přítomné členy a hosty.
 Dle presenční listiny bylo přítomno 14 členů, 4 čekatelé a  5 členů bylo omluveno.
  K dnešnímu jednání byl předložen následující program:

       1.   Informace aktivisty o dosavadním dění v oblasti
       2.   Informace o uskutečněných akcích  v ČMKCHB
     3.   Příprava změny kronikáře oblasti č.4                                                                            
     4.   Organizační zajištění Pb. ve Zdobnici dne 16.10.2021  
     5.   Diskuse a závěr

   1. Aktivista  pan Josef Carda upozornil, že v letošním roce připravujeme již druhé Pb.
        První se konaly 12.6.2021 na Zdobnici , kde bylo všech 6 barvářů úspěšných. Těmto 
       Pb. předcházel nácvik, který se uskutečnil  29.5.2021. Požádal proto všechny členy       
       naší oblasti  o stejný přístup a zabezpečení připravovaných Pb. na termín 16.10.2021,
       kde je přihlášeno 12 barvářů a 3 náhradníci. Nácviky proběhly 11.9. a 25.9.2021, 
       za účasti 10 barvářů.    
 
   2. Dále upozornil na klubovou výstavu barvářů, která se konala 5.9.2021 v Kolesách  u 
       Kladrub nad Labem.  Z naší oblasti se účastnilo několik barvářů. Nejúspěšnější  byl
       BB  Fin z Novodomských  bažin  ve třídě mladých  našeho člena pana Tomáše         
       Madera, který byl oceněn V1, CAJC, VSV, BOJ, BOB.

   3. Dále byl projednáván návrh na změnu kronikáře naší oblasti. Současný kronikář 
       z důvodů stáří a postupujících nemocí upozorňoval na nutnou změnu. Z přítomných
       se dobrovolně zatím žádný nehlásil a proto pan Petr navrhl, že by to mohla zastávat 
       dcera našeho rozhodčího pana Zdenka Rozinka Adéle Rozinková, která se v poslední

    době aktivně účastní všech akcí v naší oblasti a jako školská pracovnice má 
    předpoklady pro vedení kroniky.  Bohužel jmenovaná není dosud naší členkou je 
    čekatelkou . Dále pan Skalák Václav, který je rovněž čekatelem  by byl schopen
    zajistit přepis podkladů do písemné kroniky přes svou manželku. Je proto nutné do 
    příští schůze hledat zájemce o tuto činnost.    
  
4. Aktivista pan Josef Carda seznámil přítomné s propozicemi na Pb. na den 16.10.2021.
    Upřesni, že ředitelem zkoušek je Ing.František Turek, hlavní rozhodčí pan Milan 
    Pavlík a další rozhodčí jsou Bareš Pavel, Švanda Pavel, Skrbek Petr a Hubík Hubert.
    Veterinární služba MUDr. Šašek Jan. Ubytování je zabezpečeno pro 10 lidí. Pohár 
    Zajistí paní Kašparová Eva, občerstvení na Kačerově zajistí pan Aleš Izák, sponzory  
    Zajišťuje pan Josef Carda. Úhrady pro rozhodčí  : nocleh, jídlo, cestovné  4 Kč/ 1 km,
    5,- Kč/ 1 km při více osobách v autě. Rozhodčí vrchní 500,- Kč, ostatní 400,- Kč. Dále 
    je potřebné zapojení všech členů naší oblasti , aby Pb. proběhly bez problémů.

5. V diskusi bylo upozorněno, že IHB jsou nahlášeny na okresy RK, Na, CHR. Dále bylo
    poděkováno Miroslavu Ficencovi  za pohoštění  a využití chaty. Na příští rok  se 
počítá
    s jarní schůzí v měsíci březnu nebo dubnu. Dále aktivista pan Josef Carda poděkoval
    přítomným a schůzi ukončil.

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


