
Zápis ze schůze oblasti č. 13. Jižní Morava Českomoravský klub chovatelů 
barvářů dne 15.5.2022 v Blansku pohostinství Na Pražci

1.Aktivista oblasti pan František Koláček přivítal všechny přítomné a hosty 
předsedy klubu pana Ing. Nerada, Petru Čechovou a další.

2.Pan Koláček seznámil přítomné s přípravou a konáním PB u Školního 
lesního podniku Křtiny. Poděkoval  všem, kteří pomáhali s přípravou a uskutečnění 
samotných zkoušek. Popřáli jsme k úspěšnému složení IHB kolegům Surmanovi a 
Ing. Monice Bejčkové.
Další informací byla účast námi delegovaných členů z naší oblasti pana Ing.  Jana 
Lujce a Ing. Moniky Bejčkové na celostátní soutěž do Kladské. Výsledky soutěže 
jsou všem známy, získali jsme nejcennější trofej – putovní  KOPYTO v držení Ing. 
Moniky Bejčkové.
Pan Koláček vznesl kritiku na nečinnost výboru klubu. Termíny zveřejnění akcí v 
průběhu roku, stav stránek klubu, omezování chovatelů v krytí a mnoho dalších bodů.

3. Proběhlo představení nových členů klubu, kteří se nám krátce představili.

4. Pan Koláček seznámil členy s termíny výcvikových dnů, které budou 31.7. a 
7.8. v oblasti Babího lomu, požadavky na zajištění stop odkazujte panu 
Koláčkovi do 27.7. na f.kolacek@seznam.cz

Dále požádal členy, kteří se budou podílet na přípravě stop na Moravský pohár, aby 
se nahlásili na termíny 5.6.,12.6 a 19.6. Sraz bude vždy na odbočce k Babímu lomu 
od Brna vždy v 8.00 hod.

5. Pan Odstrčil seznámil členy oblasti se stavem účtu, číslo účtu  bude zveřejněno
pro sponzory na Moravský pohár.

6. Aktivista vyzval přítomné, aby využili své známosti a oslovili jej kvůli 
sponzoringu Moravského poháru jak finančního tak materiálního.

7. Pan Koláček poté předal slovo předsedovi klubu panu Ing. Neradovi, který 
nám vysvětlil mnohé z kritiky výboru. Vztah majitele psa k průkazu původu, 
nedostatek reklamních předmětů, možnost vyšetření DKK v Brně, názor na 
množství Českých štěňat. Seznámil nás s termínem Doubické stopy a místem, 
kde se bude konat soutěž další rok .

8. Dalším bodem naší schůze byla diskuse, která proběhla na již tradiční témata 
IHB, štvaní a stavění, jak je možné že v termínu Moravského poháru se konají 
4 Pb.

9.  Vystoupila slečna Petra Čechová - vážený host naší oblasti, a navrhla 
přítomným udělení vyznamenání za zásluhy panu Koláčkovi. Schůze návrh s 
nadšením přijala a odsouhlasila.



10.Dnešní schůzi zahájili a ukončili trubačky slečny Monika Formánková a 
Monika Bejčková. Pan Koláček poděkoval všem přítomným za účast a 
odvedenou práci s barváři.

         Sepsal Lubomír Odstrčil
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