
                                 Zápis ze schůze                                   
Klub chovatelů barvářů, spádová oblasti č. 4

Náchod – Rychnov nad Kněžnou, 29.4.2022, Panská Habrová 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Účast:  28 účastníků, viz prezenční listina je přílohou tohoto zápisu

Program schůze:
 Úvod
 Shrnutí minulého období
 Plán akcí 2022
 Akce klubu 2022
 Přijetí nových členů
 Info, statistika
 Diskuse

1. Úvod, shrnutí proběhlých akcí 
Aktivista oblasti přivítal přítomné. 

Propagace práce barvářů – vyšel článek v myslivosti.  Poděkování náleží Jaroslavu Petrovi,
který článek připravil.

Shrnutí loňského roku. V loňském roce proběhly dvoje předběžné zkoušky barvářů. Proběhly
v nádherném prostředí Orlických hor, ve Zdobnici. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří
pomohli s přípravou a vlastní realizací zdařilých akcí. Je nutno se pro příští zkoušky zaměřit
na elektronické zpracování výsledků. Při jeho zvládnutí se významně zkrátí doba od ukončení
prací do vyhodnocení výsledků a nenaruší se celková atmosféra zkoušek zbytečným čekáním.

2. Plán akcí
Žádosti  o  zkoušky  IHB pro  rok  2022  jsou  podány  (4  zájemci).  Milanu  Nespěšnému  se
podařily zkoušky úspěšně vykonat  a  nyní  již  bude se svou fenou krýt.  Je nutné podpořit
ostatní, volat si při vhodném postřelu. Kontakty na jednotlivé vůdce jsou k dispozici.

Předběžné  zkoušky  barvářů  „O  putovní  pohár  Jaromíra  Ptáčka“  se  budou  konat
15.10.2022  ve  Zdobnici,  Kačerov.  Plánována  je  jedna  skupina  psů  (6  psů).  Startovné  je
stanoveno na 3000,- Kč. Pro členy ČMMJ je cena 1500,-  Kč (50% sleva).  Jako rozhodčí
budou osloveni: Pavel Bareš, Pavel Švanda, Hubert Hubík (hlavní rozhodčí). Je nutné zajistit
pohár od Fr. Turka a vyrýt tam jeho jméno.

Schůze  oblasti je  naplánována  na  9.9.2022.  Zde  budou  rozděleny  konkrétní  úkoly  pro
zajištění zkoušek.
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Výcvikové dny budou ve dnech:

 27.8.2022. Stopy budou šlapat: Skalák, Rozinek, Bíško, Dvořák.

 24.9.2022. Stopy budou šlapat: Rozinek, Nespěšný, Frynta, Skalák.

Kus na výcvikové dny zajistí Josef Carda. Občerstvení – každý, kdo se zúčastní výcvikového
dne, přinese nějaké drobné pochutiny.

Předběžní zájemci o vykonání předběžných zkoušek: Dvořák, Pauk, Vaněček, Mádr, Krejza,
Frynta, Herzán (náhradník).

Ceny na zkoušky: odstřel, členové oblasti se dle svých možností pokusí drobné ceny zajistit.

3. Akce klubu
28.5.2022 - Kostelec nad Černými Lesy – Klubová výstava barvářů
27.5.2022 – Členská schůze
27.8.2022 – Libavá - Speciální výstava barvářů
21.10.2022 – Moravský pohár
12.-13.11.2022 – Krušnohorské derby

Sledujte stránky klubu, kde jsou všechny aktuální informace k dispozici: 
https://www. barvar.eu

4. Žádosti o přijetí nových členů 

Aktivista oblasti seznámil členy s žádostmi nových členů: Skalák, Vaněček, Frynta

Jmenovaní zájemci se krátce představili. Bylo konstatováno, že se všichni aktivně zapojují a
pomáhají při akcích klubu. Proběhlo hlasování o přijetí:

PRO: všichni PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: nikdo

Členové oblasti č. 4 jednohlasně schválili přijetí nových členů: p. Skaláka, p. Vaněčka a
p. Fryntu.

Čekateli na členství jsou: p. Rozinková, p. Krejza. Oba se krátce představili.

5. Informace

 V současné době má oblast 38 členů. V držení je 30 psů (7 z nich je bez zkoušek).

 Již delší dobu hledáme mezi členy nového kronikáře, který by pokračoval v perfektní
práci po J. Petrovi. Po kratší diskusi byla požádána Anna Bartošová, zda by se této funkce
neujala. Ta přislíbila, že se pokusí kroniku naši oblasti vést. Členové ji vyjádřili poděkování
za  ochotu.  Bylo  zmíněno,  že  je  nutné  zasílat  kronikáři  zápisy  ze  schůzí,  které  jsou
významným podkladem.

2



 Dále  byl  požádán  Martin  Novotný,  zda  by  si  nevzal  na  starost  evidenci  jubilantů
oblasti. Ten souhlasil a my budeme mít jistotu, že na žádného oslavence nezapomeneme.

Aktivista oblasti Josef Carda seznámil členy s aktuálními vrhy v klubu. V naší oblasti čeká
vrh Milan Nespěšný a v tomto týdnu jede krýt také Josef Carda.

6. Diskuse
Pavel Švanda upozornil na to, že nejsou zasílány počty dosledů a vyzval členy k nápravě.
Dále vznesl dotaz na Martina Novotného na pozdní vydání zpravodaje. Ten nezná důvody.
Dále byla diskutována otázka čestného členství, které schvaluje členská schůze. Josef Carda
přislíbil zjištění více informací od vedení klubu.

Poděkování patří Miroslavu Ficencovi a celému jeho týmu za vynikající zázemí a zajištění
výborného občerstvení pro členy na schůzi oblasti.

Ukončení hlavního programu schůze v 19:50 hod.

Zapsala: 5.5.2022, Eva Kašparová
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