Zápis z jednání výboru 2/2016 ze 20.5.2016
Zápis z jednání výboru ČMKCHB, z. s. 2/2016
Zápis z jednání výboru a DR ČMKCHB, které proběhlo v Kolesách dne
20.5.2016
Přítomni: Ladislav Varvařovský, Daniel Dvořák, Miroslav Adam, Radek Hasenöhrl,
Josef Jeřábek, Mojmír Kabát, Karel Plch, přizván Mgr. Zídek – právní zástupce
německých občanů

Omluven: ing. Zdeněk Havlíček
Zahájení schůzky v 10 hod. Byl odsouhlasen program dle pozvánky.
1. kontrola posledního zápisu.
Do dnešního dne nebyla podána zpráva o přestupku p. Prušovice ke KK ČMMJ. Toto
měl učinit na základě rozhodnutí výboru předseda klubu p. Havlíček. (zápis výboru
z 8.12.2015)
Byly odevzdána výkonnostní razítka ISHV a zároveň byly dodány viněty pro HB i BB.
Byl dodán úřední překlad zkušebního řádu ISHV
Je připraven návrh smlouvy o poskytování chovatelského servisu nečlenům ČMKCHB,
toto připravil L. Varvařovský. Úkol byl nesplněn ze strany ing. Havlíčka. Návrh nutno
ještě projednat s právníkem.
Na stránky klubu do chovných podmínek budou doplněny tyto informace


Vinětami budou opatřeny tyto průkazy původu -při uchovnění nových
jedinců, jedinci kteří se zúčastní mezinárodních soutěží
organizovaných ISHV, jedinci kteří budou krýt, nebo budou kryti
v zahraničí

Kurz jelenář – termín platí, organizace je v kompetenci výcvikáře klubu. V řádném
termínu nebyly nahlášeny Pb. Nutno se pokusit domluvit přesun z jiného termínu a
místa. V úvahu připadají přeložit PB – pořádané ve Žluticích. Zajistí organizátor kurzu
p. Hasenohrl a MuDr. Mašlanka.

Ostatní.
Kdo do 30.4.2016 neuhradil svoje závazky vůči ČMKCHB, byl vyřazen z členské
základny.
Seznam rozhodčích by aktualizován – právně ověřit postavení rozhodčích, kteří
nemají zaplaceny příspěvky u ČMMJ
Klubová výstava zajištěna dle předchozích úkolů.

Internetové klubové stránky – nejsou informace od předsedy klubu o jednání s MuDr.
Rieblem.
Řešení přestupků – pánům Vichtovi a Prušovicovi byly zaslány dopisy o vyloučení
z klubu.
Problematika členství německých občanů nadále v řešení.
Žadatelům o členství v ČMKCHB byl zaslán výsledek hlasování

2. Projednání dopisu od právní kanceláře Riediger
Jednání výboru navštívil Mgr. Zídek – zástupce právní kanceláře , zastupující německé
občany, kteří byli vyloučeni z ČMKCHB. Byl mu přednesen postoj klubu v této
problematice. Některé informace byly pro něj zcela nové (nebyly poskytnuty
německými občany).
Po dohodě s právní zástupcem žalující strany, osloví klub o stanovisko ISHV k dané
problematice. Toto pak bude poskytnuto tomuto zástupci.
Další postup bude řešen po vzájemné konzultaci Mgr. Zídka s místopředsedou klubu
D. Dvořákem.

3. Poznatky ke zpravodaji a zhodnocení proběhlých akcí a projednání
příprav klubových akcí

Zpravodaj 25/2016
Přestože byl zpravodaj hodnocen převážně kladně, bylo konstatováno, že ve
zpravodaji došlo k několika chybám – nutno se poučit.
Dále bylo ze strany členské základny kritizováno:




Seznam členské základny nebyl řazen abecedně, přestože byl matrikářem
takto dodán
Byla změněna forma identifikace plateb – bez konzultace s matrikářem
Připomínka p. Kabáta – přestože byly dodány tabulky Pb za rok 2015 včetně
výsledných známek, tyto nebyly zveřejněny.

Krušnohorské derby
Ze strany hlavního rozhodčího bylo konstatováno, že vše proběhlo bez závad.
Ing. Rajnišovou bylo zasláno řádné vyúčtování soutěže. Výsledky byly zveřejněny na
webových stránkách klubu.
Na základě obsazení této soutěže byl vznesen tento návrh na financování
soutěží.

Minimální výše dotace na pořádání klubových akcí 1000,-kč na psa jehož majitel i
vůdce musí být členy ČMKCHB. Tyto podmínky musí splňovat 80% zúčastněných
soutěže. Dotace není nároková.
Kurz jelenář – viz. bod kontrola zápisu z výboru

Celostátní soutěž na Libavé








Čestné předsednictvo + organizační výbor doložen.
Potřeba posílat výcvikáři klubu originál tiskopisu přihlášky na soutěž ( možno
sehnat na každém OMS). Na každou přihlášku dopsat telefonní kontakt.
Termín odevzdání přihlášek je do 31.7.2016
Je potřeba oslovit účastníky zahraničních klubů – 3 místa
Vytvoření propozic
Delegace našich i zahraničních rozhodčích
Další organizační zabezpečení na dalším výboru ( polovina srpna), společně
s aktivisty příslušných oblastí

Návrh na vytvoření mimořádného čísla zpravodaje s tématikou historie celostátních
soutěží.

4.Zprávy z oblastí , matrika klubu, chov
Zprávy o změnách a činnostech v jednotlivých oblastech jsou dodány na web.
stránkách v zápisech.
Stanovisko k problematice pořádání IHB je daná a neměnná. Toto bylo opětovně
předneseno na členské schůzi.
Matrika
Zaniklo členství 36. členům nesplněním základních povinností (platba čl. příspěvku).
K 20.5.2016 má klub 578 členů.
Nově přijatí členové – pánové Melichar, Burza, Jindřich, Brabec, Šrůtka, Ondřej,
Bendula, Volf, Slavík, Havel, Zachoval, Kocián, Bulánek, Bílek, Kalousek, Štrait,
Žalman, Nantl, Blažek, Kapras a paní Konvalinová a Kašparová
Nepřijati – pánové Šeliga, Tisoň, Šír, Pálek, Hrdlička, Hopp, Buriánek, Vokurka, Vala,
Dalešický, Pech, Fadrhons, Havran, Pešek a dámy Mládková a Havlová
Všem bude matrikářem sdělen výsledek hlasování.
Matrikář klubu zkontroluje, případně dodá na stránky klubu hodnotitelské tabulky pro
pořádání soutěží.
Zprávy z chovu
Hlavní poradce chovu navrhl chov. komisi, která mu bude nápomocna při sledování
stavu psů (exteriérové vady, kontrola vrhů, zdravotní stav) v jednotlivých oblastech.
Navrženi byli

Břetislav Jemelka ml., Tůma Jiří, Skácil Jiří, Polách Petr a ing. Kváš Vladimír. Výbor
schválil navržené kandidáty.
K dnešnímu dni byly nakryty 3 feny HB , 1x se krytí nezdařilo. V současné době je
jeden vrh (p. Hubík).

Změna u požadavku plemenného standartu FCI u HB vydaného v roce 2016
– je potřeba prokázat štvaní a stavění u dosledu. Toto lze splnit buďto u IHB,
nebo doplňující zkouškou. ( Prokázat štvaní a stavění u dosledu, kde budou
minimálně dvě osoby a bude pořízen kamerový záznam z takovéto zkoušky.)
Zařídit vyvěšení nového standartu v chov. podmínkách na web. stránky klubu (kol.
Jeřábek)

U BB je vystaveno 18 krycích listů, dvě feny nezabřezly. V současné době máme 6
vrhů, kde je přihlášeno 42. štěňat.

Ostatní
Úprava diskuzního fóra na web stránkách tak, aby bylo přístupné jen členům
ČMKCHB. Zařídí kol. Jeřábek a Pelc.
Žádost o udělení medaile za zásluhy – všechny návrhy budou projednávány 1x za
rok a to na poslední výborové schůzi před koncem kalendářního roku.
Žádost o udělení dotace na akci oblasti č.1 – Doubická stopa – neschválena (nelze
žádat po uskutečnění akce).
Ze strany ČMKCHB je nutno se vyjádřit k soutěžnímu řádu ISHV

Na konci výborové schůze přednesl p. Miroslav Adam svou rezignaci na
funkci jednatele klubu. Důvod rezignace byl přednesen výboru klubu.
Příprava členské schůze
předseda schůze – D.Dvořák – přednese
zhodnocení klubových akcí

zprávu o činnosti výboru za rok 2016,

zapisovatel – Judr. Filip Princ
ověřovatel – p. Jemelka st a p. Prchlík
schváleny výborem klubu odměny na klub. výstavě – rozhodčí 800,- kč,
kruhu a zapisovatelé 500,- kč

vedoucí

Jednání výboru ČMKCHB ukončeno v 17,00 hod. V Kolesách dne 20.5. 2016, zapsal
jednatel
klubu
Bc.
Miroslav
Adam
Odsouhlasili všichni přítomní.

