
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. 

 

 

Zápis 

ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2022, 

která se konala dne 8. 4.2022, od 900 hod v Kostelci nad Černými Lesy 

 

Přítomni: 

1) Ing. Jaroslav Nerad 

2) Ladislav Varvařovský 

3) Ing. Luboš Vodolan 

4) Ing Josef Kapras 

5) Ing. Marek Kraus 

 

Omluven: Ota Buršík, Bc. Marek Nekl 

Za kontrolní komisi: Ing. Martin Novotný 

 

 

 

 

 



Průběh schůze: 

 

1. Zapisovatelem schůze byl zvolen Ing. Marek Kraus 

2. Informace o stavu financí k 8. 4. 2022 

Stav na účtu: 1.157.465,80 Kč 

Stav pokladny: 13.348,- Kč 

Stav finančních prostředků celkem: 1.170.813,80 Kč 

3. Informace z chovu 

U bavorského barváře bylo vystaveno 12 doporučení ke krytí. Jedna fena nezabřezla. 

V současné době je k dispozici 5 vrhů. Poradce chovu informoval o možné výměně 

jedno psa a fenky z Německa. 

U hannoverského barváře byla vystavena 4 doporučení ke krytí. Jedno krytí proběhlo 

v Rakousku a další je domluveno. V současné době je k dispozici jeden vrh. Poradce 

chovu jedná o výměně dvou psů z Německa.   

4. Rentgenové vyšetření DKK 

Na základě chovných podmínek, je vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK 

pro ČMKCHB pověřen MVDr. Jaromír Ekr, Veterinární klinika Hradec Králové.  

Z důvodu navýšení pracovišť, na které se mohou členové s vyšetřením, případně 

vyhodnocením snímků DKK obracet, vstoupil ČMKCHB do jednání s MVDr. 

Tomášem Weidenhöferem, Veterinární klinika Brno – Starý Lískovec. V případě 

dohody bude toto pracoviště doplněno do chovných podmínek a členové tak budou 

moci využívat dvě pracoviště v ČR. 

5. Klubová výstava barvářů 

Klubová výstava proběhne dne 28. 5. 2022 v Kostelci nad Černými lesy. Ředitelem 

výstavy byl zvolen Ing. Marek Kraus 

Propozice na výstavu jsou vyvěšeny na webu klubu. Z důvodu souběhu několika akcí 

je nutné, aby si vystavovatelé zajistili ubytování co nejdříve. 

Jako rozhodčí byli nominováni Milan Pavlík, MVDr Tibor Želtvay a Ing Ludovít 

Pitońák 

 

6. Členská schůze ČMKCHB 

Členská schůze ČMKCHB proběhne 27. 5. 2022 v Kostelci nad Černými lesy. 

Pozvánka bude vyvěšena na webu klubu. 

V případě, že členská schůze nebude usnášení schopná, použije se § 257 občanského 

zákoníku, podle kterého platí, že není-li členská schůze na svém zasedání schopna 



usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou 

pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní 

zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské 

schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode 

dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. 

7. Stanovy ČMKCHB 

Výbor klubu se zabýval možnými změnami ve stanovách ČMKCHB. Nejprve budou 

body probrány s právníky a následně budou o případných změnách informováni 

členové klubu prostřednictvím spádových oblastí nebo členských schůzí. 

8. Přijímání členů 

Viz. rozhodnutí o přijímání členů k 8. 4. 2022 

 

9. Různé   

Výbor ČMKCHB schválil žádost o rozšíření kvalifikace rozhodčího pro posuzování 

exteriéru psů žadateli panu Romanovi Trojkovi, který  si rozšíří aprobace  o 

posuzování hannoverského a bavorského barváře. 

Výbor klubu rozhodl o přiznání finančního příspěvku na regionální soutěže 

„Moravský pohár“ a „Krušnohorské derby“.  

Národní soutěž se v roce 2023 uskuteční v oblasti 11, v lokalitě Kolerhof 

 

 

 

    

 

V Kostelci nad Černými Lesy 8. 4. 2022 

 

                                                                                                           --------------------------------- 

                                                                                                 Ing. Jaroslav Nerad 

Zapsal: Ing. Marek Kraus 


