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Zápis ze schůze členů oblasti č.5 ČMKCHB, 

konané 7.5.2022 v Hanušovicích 
 

Přítomni: 29 členů oblasti, 10 hostů, dle presenční listiny (oblast č.5 má aktuálně 55 členů) 

Program schůze: 

1) Zahájení 

2) Zhodnocení činnosti za r.2021 

3) Plán činnosti na rok 2022 

4) Informace z jednání výboru ČMKCHB 

5) Projednání žádostí o členství v klubu 

6) Diskuze, různé 

 

1) Zahájení 

- Schůzi zahájil Rudolf Vrba v 9.15 hod., přivítal přítomné a seznámil je s programem 

schůze 

- R. Vrba vyzval přítomné k provedení hlasování o jeho pokračování ve funkci aktivisty 

oblasti č.5  - všichni byli pro (proběhlo hlasování) 
 

2) Zhodnocení činnosti spádové oblasti č.5 za r.2021  

- 14. klubová výstava ČMKCHB  dne 19.6.2021 Rapotín – velmi úspěšná akce, 

předvedeno 73 psů (50 BB, 23 HB). Rozhodčí Ing. Ĺudovít Pitoňák a MVDr. Tibor 

Želtvay zde nakonec posoudili 41 BB a 20 HB. Hlavním rozhodčím výstavy byl M. 

Pavlík. Při této výstavě se uskutečnila bonitace, kterou provedl M.Pavlík a 

Ing.L.Vodolan. Velké poděkování patří všem organizátorům a sponzorům této zdařilé 

akce. 

- Předběžné zkoušky barvářů OMS Šumperk proběhly 9.10.2021  v Třemešku u Oskavy, 

poděkování organizátorům – Ing. Býma, hlavní rozhodčí H.Hubík, velmi dobře 

zorganizovaná akce, dobré terény. Zúčastnilo se 16 barvářů, úspěšných bylo 12, jen 1 

pes skončil v I.ceně – náročné podmínky (sucho, vítr). Vítězem zkoušek se stal pes BB 

Anton ze Smrčníku se ziskem 224 b.  

- v r.2021 proběhly IHB – dne 21.4.2021 vykonala IHB fena  EXA Mútňanská dolina (BB) 

s vůdcem Josefem Koubou - 264 b. - I.cena, hl. rozhodčí H.Hubík. Dne 14.12.2021 

vykonala IHB fena BIJOU Von Alpen z údolí Bystřických žárů (HB) s vůdcem Karlem 

Korgerem -184b. - I.cena., hl. rozhodčí H.Hubík. 

- Zápisy ze schůzí výboru ČMKCHB jsou zveřejňovány na www.barvar.eu     
 

3) Plán činnosti spádové oblasti č.5 v roce 2022 

- Předběžné zkoušky barvářů OMS Šumperk proběhnou 8.10.2022, místo zatím není 

definitivně domluveno. Z Šilar má rozjednáno na Třemešku, R Vrba navrhuje  

v Loučné nad Desnou na LS Janovice. 

- Výcvikové dny oblasti č.5 se budou konat 13.8.2022 a 10.9.2022 ve Vernířovicích v 

honitbě Obora LČR,s.p.-LS Janovice, organizátor O.Plášek, přihlášky nutno podat 

telefonicky R.Vrbovi (přednost mají psi z naší oblasti). P.Buriánek nabízí k výcviku 

lanovku. 

- R.Vrba informoval o připravovaných akcích ČMKCHB v r.2022  

- Na OMS Šumperk evidují 8 žádostí o IHB 

- 27.5.2022 – členská schůze 

- 28.5.2022 – Klubová výstava ČMKCHB v Kostelci nad Č.lesy 

- 27.8.2022 – Libavá – Speciální výstava barvářů 

- 21.-23.10.2022 – Moravský pohár - Křtiny 
 

4) Informace z jednání výboru ČMKCB – p.Zatloukal 

- Proběhla kontrola činnosti výboru – korespondenčně s O.Bursíkem 

- V jednání jsou nové webové stránky klubu – současné stránky spravuje N.Pelc 

 

http://www.barvar.eu/
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5) Projednání žádostí o členství v klubu 

- Na schůzi byly projednány nové členské přihlášky do ČMKCHB, které obdržel aktivista 

oblasti R. Vrba od minulé schůze oblasti č.5 . Každá přihláška byla projednána 

samostatně s představením žadatele a bylo hlasováno: 

- Ladislav Stráník – přítomen na schůzi, představil se,  měl HB, nyní má štěně od 

O.Pláška, členská přihláška řádně vyplněna. Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, 

proti -0, zdržel se -0  

- Ing. Lubomír Becha - přítomen na schůzi, představil se, má štěně 8 měsíců, v HS 

Petrov, členská přihláška řádně vyplněna. Hlasování: pro doporučení k přijetí -29, proti -

0, zdržel se -0  

- Tomáš Trávníček  – přítomen na schůzi, představil se, má 8-letou fenu BB, členská 

přihláška řádně vyplněna. Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, proti -0, zdržel se -0  

- Michal Tóth – přítomen na schůzi, představil se, z Vojtíškova, nově složil zkoušky 

z myslivosti, má štěně BB ze Slovenska, členská přihláška řádně vyplněna.  

Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, proti -0, zdržel se -0  

- Ivo Pich – přítomen na schůzi, představil se, z Kunčic, má 2letou fenku BB s PzB, letos 

se bude účastnit výstavy, členská přihláška řádně vyplněna.  

Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, proti -0, zdržel se -0  

- Vít Dvořák – přítomen na schůzi, představil se, ze Svitavska – Bouzov, má 11-ti měsíční 

štěně HB ze Slovenska, myslivost provozuje 22 let, členská přihláška řádně vyplněna. 

Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, proti -0, zdržel se -0  

- Jaroslav Seidl – přítomen na schůzi, představil se, z Městečka Trnávka, má štěně BB od 

Ing. Nechuty, bude cvičit na PzB, členská přihláška řádně vyplněna.        

Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, proti -0, zdržel se -0  

- Václav Hoffmann - přítomen na schůzi, představil se, z Temenice, má BB, členská 

přihláška řádně vyplněna.  

Hlasování: pro doporučení k přijetí-29, proti -0, zdržel se -0  

- Ondřej Svačina - projednání členské přihlášky, kterou zaslal žadatel přímo O.Buršíkovi, 

na schůzi není přítomen, členové doporučili oslovit e-mailem, aby se zúčastnil příští 

akce spádové oblasti č.5 – výcvikový den, PzB. 
 

5) Diskuze, různé 

- R.Vrba – připoměl jubilanty oblasti č.5 v r.2021 – O.Plášek 50 

- návrh na uspořádání klubové výstavy ČMKCHB v r.2023 v Rapotíně v termínu 

17.6.2023 nebo 24.6.2023 v RK Losinka   

- R.Vrba – návrhy na vyznamenání – bronzový/stříbrný odznak – H.Hubík až příští rok 

k jubileu, J.Adam z oblasti č.6 

- R.Vrba – informace o nových rozhodčích z výkonu – Ing. Báčová, Ing. Býma, L.Kalousek 

- R. Vrba – navrhuje zřídit fond oblasti 

- Ing. Jiří Pospíšil – představení člena z loňského roku, aktivní myslivec 20 let, ze Svitavska  

-  Ing. Hovad – kritizuje málo chovných fen barvářů, málo štěňat, podnět pro výbor ke 

zrušení klidu v chovu – výjimky by měli dostat vyjímeční jedinci. Evidence chovných 

jedinců – staré tabulky. 

- Ing. Diviš – připomínky k tvrdým podmínkám uchovnění barvářů, dle jeho názoru je dosti 

štěňat, málo lidí dovede štěňata ke zkouškám a k chovnosti. Povinnost dosledů a zákon o 

myslivosti. 

- P.Čechová – nabízí k prodeji hrnky s logem CMKCHB 

- Josef Kouba  -  navrhuje prezenční listinu formou seznamu členů 

- nedostatek vakcíny na Herpes virus 

- Mgr. Štrajt - vyšetření na mykoplazmu (bakterie – přenáší blechy a klíšťata) – začínají 

vyžadovat Slováci – léčí se ATB, nákaza může být opakovaně 
 

Schůze byla ukončena v 11.40 hod. 

Zapsala: Ing. Hana Báčová 

Ověřil: R.Vrba 


