
 

Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. 

 

 

Zápis 

Z členské schůze ČMKCHB, z. s.  

konané dne 27.5.2022, od 1800 hod Kostelci nad Černými Lesy 

 

Program schůze: 

1) Zahájení a přivítání členů ČMKCHB, z. s. 

2) Zpráva o činnosti výboru od minulé členské schůze 

3) Předložení účetní uzávěrky za rok 2021 

4) Zpráva o činnosti kontrolní komise 

5) Zpráva o situaci v chovu barvářů u obou plemen 

6) Přijímání čestných členů 

7) Diskuze 

8) Usnesení členské schůze 

9) Závěr 

Členská schůze byla řádně svolána v termínu dle stanov klubu ČMKCHB. 

Na schůzi je dle prezenční listiny přítomno 39 členů. Účast je pod 50% členské základny. 

Schůze tak není usnášení schopná a má pouze informativní charakter. 

Zapisovatelem schůze byl zvolen Ota Buršík 



Průběh schůze: 

 

1. Schůzi zahájil a přivítání členů provedl předseda klubu Ing. Jaroslav Nerad. Seznámil 

členy s akcemi, které budou probíhat v roce 2022.  

2. Zmínil nutnost aktualizovat stanovy klubu. Rozšíření posuzovatelů DKK. Budou 2 

střediska. Hradec a Zlín. Bude vyvěšeno na stránkách klubu. Probíhá příprava nových 

stránek klubu.  Byl založen mezinárodní klub Hannoverského barváře, náš klub se stal 

jeho členem. Výbor musí dotáhnout pořádání soutěží. Příští rok bude pořádán další 

ročník celostátní soutěže. Tato soutěž bude pořádána v oblasti 11. Zvažuje se účast 5 

zahraničních psů. 

3. Byla přednesena zpráva o hospodaření ČMKCHB, z.s. za rok 2021. Celá zpráva je 

zveřejněna ve zpravodaji klubu. 

4. Přijímání čestných členů. Návrh: Ing. Zdeněk Hovad 5, Ladislav Bečvář 1, Jana 

Varvařovská 12, Ivo Seifert 3. Členská schůze vzala návrh na vědomí. Čestné členství 

bude projednáno na náhradní členské schůzi.  

5. Kontrola účetnictví proběhlo bez problémů a nebyly nalezeny žádné nedostatky. 

Nebyly řešeny žádné podněty. 

6. Zpráva o situaci v chovu. HB vystaveno 6 doporučení ke krytí. U HB je potřeba zvýšit 

základnu chovných psů. Žádost o poskytnutí dvou štěňat z Německa. Pozor na 

barváře, kteří nemají rodokmeny FCI. U HB byla dočasně zrušena veškerá omezení 

chovu.  

U BB bylo letos vydáno 16 doporučení ke krytí. Jedna fena uhynula a jedna 

nezabřezla. Jsou domluvena 2 štěňata výměnou z Německa. Každým rokem je 

dovedeno k chovnosti velice malé procento jedinců předváděných na výstavách. 

7. Diskuse 

Byla diskutována cena za nákup štěňat. Bylo diskutováno o zkušebním řádu a zkoušce 

IHB. Byla vysvětlena doba chovnosti feny. Příspěvky do zpravodaje. Postesk nad 

různou kvalitu příspěvků. Předseda poděkoval za tvorbu zpravodaje. P. Koláček 

doporučuje změnu v přijímání členů. Navrhuje, aby oblast nedoporučovala budoucí 

členy a ti pouze podali přihlášku matrikáři klubu a zaplatili zápisné a členské 

příspěvky. Václav Rajniš si postěžoval a malé dodávání výkazu dosledů. Pan Koláček 

pozval přítomné na Moravský pohár.  

8. Členská schůze vzala na vědomí účetní uzávěrku roku 2022 a návrh česného členství. 

Členská schůze nepřijala žádné usnesení. 

9. Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast. 

Zapsal: Ota Buršík 


