Českomoravský klub chovatelů
barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2017,
která se konala dne 22. 3. 2017, od 10h v Havlíčově Brodě, Perknov
(restaurace U Palánů)
Přítomni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Varvařovský Ladislav
Skácil Jiří ml.
Pelc Norbert
Princ Filip
Vodolan Luboš
Trojan Zdeněk
Gora Miroslav - dorazil v 11:45h z důvodu komplikovaného
dopravního spojení

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Zdeněk Trojan, přivítal přítomné nové členy výboru.
2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.
3. Výborem klubu byla projednána otázka provozu a správy internetových
stránek klubu. Výbor klubu tímto pověřil Norberta Pelce. Do budoucna hodlá
výbor klubu postavit své vlastní internetové stránky, a to na doméně v
majetku klubu (barvar.eu), přičemž veškerá data, loga v majetku klubu by
byla zveřejňována pouze na těchto stránkách. Výbor by tímto chtěl zabránit
tomu, aby docházelo ke zveřejňování informaci dvojím způsobem, což je

dosti zmatečné a také by chtěl docílit toho, aby klub byl do budoucna, co se
týče internetové prezentace, svým vlastním pánem, ať již bude ve výboru
klubu kdokoliv. Data v majetku klubu, jako klubové logo, název klubu,
členská základna, kontakty a zápisy ze schůzí zveřejňované na doméně
barvar.cz by měla být z této domény stažena, neboť tato doména není v
majetku klubu. Souběh domén www.barvar.cz a www.barvar.eu by měl být
předmětem dalšího jednání s MUDr. Otou Riebelem, který je majitelem
domény www.barvar.cz.
4. Po příchodu Miroslava Gory následovala volba předsedy klubu, navržen byl
Zdeněk Trojan, přičemž pro bylo 6 členů výboru, zdržel se Zdeněk Trojan.
Zvolen byl Zdeněk Trojan.
5. Volba místopředsedy klubu. Navržen byl Filip Princ, přičemž pro bylo 6
členů výboru, zdržel se Filip Princ. Zvolen byl Filip Princ.
6. Volba jednatele klubu. Navržen byl Norbert Pelc, přičemž pro bylo 6 členů
výboru, zdržel se Norbert Pelc. Zvolen byl Norbert Pelc.
7. Volba matrikáře klubu. Navržen byl Miroslav Gora, přičemž pro bylo 6 členů
výboru, zdržel se Miroslav Gora. Zvolen byl Miroslav Gora.
8. Volba poradce chovu pro HB. Navržen byl Ladislav Varvařovský, přičemž
pro bylo 6 členů výboru, zdržel se Ladislav Varvařovský. Zvolen byl
Ladislav Varvařovský.
9. Volba poradce chovu pro BB. Navržen byl Jiří Skácil ml., přičemž pro bylo 5
členů výboru, zdržel se Jiří Skácil ml., proti Miroslav Gora. Zvolen byl Jiří
Skácil ml.
10.Volba výcvikáře klubu. Navržen byl Luboš Vodolan, přičemž pro bylo 5
členů výboru, zdržel se Luboš Vodolan, proti Miroslav Gora. Zvolen byl
Luboš Vodolan.
Miroslav Gora odůvodnil svá oponentní stanoviska k volbě funkcí poradce
chovu pro BB a výcvikáře tak, že jeho představa je opačná, tedy že Jiří Skácil
ml. by měl vykonávat funkci výcvikáře a Luboš Vodolan funkci poradce chovu
pro BB. K této otázce se uskutečnila dlouhá diskuse ještě před příchodem
Miroslava Gory s tím závěrem, že osoba Jiřího Skácila ml. je dostatečně známá
v zahraničí, zejména v ISHV. S Jiřím Skácilem ml. je počítáno na jakékoliv
výjezdní zasedání do zahraničí a dále jako s osobou vyjednávající zahraniční
krytí. Jiří Skácil ml. velmi dobře ovládá německý jazyk, který je možno
považovat za úřední jazyk v oblasti barvářů. Z tohoto pohledu se výboru klubu
jeví funkce poradce chovu pro BB pro Jiřího Skácila ml. jako vhodnější a
efektivnější. Tímto byla volba ukončena.

Po volbě byl osloven bývalý předseda Ing. Havlíček, aby vykovával i nadále
ekonoma klubu, který se dostavil ve 13h. Tento souhlasil, avšak pouze do 30. 6.
2017.
11. Projednání usnesení mimořádné konference, připomínky z diskuse. Výbor
projednal připomínku K. Plaňanského, kterou vznesl na mimořádné konferenci
konané dne 4. 3. 2017 týkající se toho, že na vrcholné soutěži barvářů by se měli
účastnit psi starší 4 let a dále, aby se těchto soutěží na přirozených stopách
mohli účastnit i nechovní jedinci. K tomuto, po dlouhé diskusi, zaujal výbor
stanovisko, že soutěžní psi na celostátní soutěž barvářů budou nominováni podle
těchto kritérií: splnění zkoušek Pb, IHb, doporučení oblasti, věk nad 3 roky,
prokázání pracovní výkonnosti (zveřejněný výkaz dosledů). V případě rovnosti
kritérií dostane přednost chovný jedinec před nechovným.
12. Výbor klubu dále projednal připomínku kol. Zavaďáka, kterou taktéž vznesl
na mimořádné konferenci konané dne 4. 3. 2017 týkající se toho, že v případě
soutěže organizované na umělých studených stopách by se prováděl výběr
účastníků prostřednictvím kvalifikace. K této připomínce výbor prozatím
nezaujal jasné stanovisko, spíše pro takové opatření v současné době nespatřuje
opodstatnění.
13. Byl projednán dotaz kol. Mosteckého, který taktéž vznesl na mimořádné
konferenci konané dne 4. 3. 2017 týkající se pořádání celostátní soutěže barvářů.
Zda-li tato bude pořádaná, když oblast 14 a 15 o pořadatelství již požádaly.
Výbor k tomuto uvádí, že celostátní soutěž barvářů je řádně nahlášena a
zveřejněna v kalendáři kynologických akcí ČMMJ s místem konání Český
Krumlov, a to v termínu 12. - 15. 10. 2017. Předchozí výbor klubu počítal s
příspěvkem klubu na tuto akci 30.000,- Kč. Nový výbor klubu zaujal stanovisko,
že organizováním soutěže bude formálně pověřena oblast 14 a 15, pověření
připraví a vypraví nově zvolený předseda klubu Zdeněk Trojan v součinnosti s
místopředsedou. Pověření oblasti 14 a 15 se bude vztahovat také na pořádání
speciální výstavy barvářů pro nahlášený termín 2. 9. 2017. Kol. Mostecký na
mimořádné konferenci avizoval, že oblasti 14 a 15 mají připraveny prostory i
zařízení.
14. Co se týče hlavní klubové výstavy, která se bude konat dne 10. 6. 2017, v
Libavé - Heřmánkách, tato je také řádně nahlášena. Přihláška a propozice k
výstavě mají již finální podobu a jsou zveřejněny na internetových stránkách
klubu. Jako rozhodčí budou osloveni hlavní rozhodčí kol. Pavlík, rozhodčí kol.
Maślanka, Zuzaník a Frnčová. Uzávěrka pro přihlášky je 20. 5. 2017. Klubové
výstavě bude předcházet členská schůze dne 9. 6. 2017 od 18h a schůze výboru
od 11h v penzionu Siladi (Potštát), přičemž rezervace je již zajištěna bývalým
předsedou Ing. Havlíčkem.
15. S kurzem Jelenář je počítáno v termínu 25. - 27. 10. 2017 na Stupavě. Na
kurz Jelenář bude navazovat soutěž Moravský pohár.

16. Byly projednány přihlášky uchazečů o členství. Přijati za členy klubu byli:
L. Macek, B. Zvoníček, J. Čepek, P. Horák, D. Vendrame, J. Břečková.
Nepřijat: F. Suk.
17. Výbor klubu dále projednal situaci ohledně tisku Zpravodaje za rok 2016.
Bývalý předseda Ing. Havlíček uvedl, že vše je připraveno pro tisk, zbývá pouze
vybrat tiskárnu. Je počítáno, že Zpravodaj bude mít 104 str. a potřeba bude 800
výtisků. Jednotliví členové výboru poptají různé tiskárny dle svým možností.
Zpravodaj obdrží ti, kteří byli ke dni 31. 12. 2016 členy klubu.
18. V dalším průběhu schůze proběhlo předávání funkcí ze strany poradce chovu
pro BB, a předsedy. Bývalý matrikář, kol. Jeřábek, byl omluven z důvodu
nemoci.

Zapsal: Filip Princ

