Zápis ze schůze výboru č. 3/2016 ze dne 5. 8. 2016 na Slavkově (Libavá)
Přítomni: Z. Havlíček, L. Varvařovský, M. Kabát, R. Hasennöhrl, J. Jeřábek, za DR K. Plch
Omluven: D. Dvořák.
Jednání zahájeno v 12,15 hod, Slavkov.
1. Kontrola úkolů z poslední schůze výboru a ČS klubu
- žádost o prošetření přestupku pana J. Průšovice byla předána přes KK DR ČMMJ,
- chovatelská komise je výborem odsouhlasena a ustanovena. Je třeba, aby pracovala, nejsou
objektivní vystoupení J. Tůmy, práci komise si dle potřeby řídí a určují poradci chovu,
- servisní smlouva mezi klubem a nečleny je připravena pro právní konzultaci (provede
později přítomný JUDr. Filip Princ), po schválení k používání,
- status rozhodčího z výkonu je vyjasněn, kdo nemá zaplaceno u ČMMJ, nemůže zkoušky
posuzovat, pokud nezaplatí déle jak rok, ztrácí kvalifikaci rozhodčího a pokud chce dále
posuzovat, musí si ji po opětovném obnovení členství v ČMMJ a zaplacení příspěvků
obnovit,
- byl vzat na vědomí zápis ze členské schůze. Administrativní skupina 0 byla používána při
správě matriky daleko dříve před rokem 2010, kdy začali vstupovat Němci a to u českých
členů, o kterých se nevědělo, v jaké jsou a pracují oblasti,
- výbor klubu vzal na vědomí resignaci M. Adama na člena statutárního orgánu spolku. Bude
vyřešeno na nejbližší možné schůzce výboru klubu dle stanov a znění Zákona č. 89/2012 Sb.
2. Zhodnocení proběhlých klubových akcí
Kabát - Krušnohorské derby bylo po organizační stránce připraveno dobře, počáteční
problémy mezi rozhodčími se vyřešily. Havlíček - vyúčtování klubové dotace bylo
provedeno, výborem byla odsouhlasena úprava pro poskytování klubové dotace na další
soutěže. Jeřábek - faktická poznámka k práci rozhodčích na Krušnohorském derby – nebylo
provedeno posouzení některých disciplín dle platného znění SŘ, ale dle znění ZŘ.
Klubová výstava proběhla za dosud nejvyšší účasti vystavovatelů, byly dílčí problémy u dvou
ocenění, které měly být vyřešeny na místě samém podáním protestu dle VŘ. Výbor klubu
nemá dle VŘ pravomoc zasahovat do práce rozhodčích. Požadavek na uvedenou délku
členství u normy pro zadání Klubového vítěze se ukázal v praxi jako dlouhý. Výbor vyzývá
oblasti k podání připomínek k projednání úpravy normy pro zadání titulu KV.
3. Projednání přípravy klubové soutěže barvářů, ostatních soutěží
K tomuto bodu jednání byli přizváni pánové Ing. J. Nerad a Ing. L. Janásek. Byly dány
informace k pohybu korony ve VVP. Je třeba respektovat pravděpodobný dozor vojenské
policie, omezení pohybu přímo u prací na stopách ve VVP. Pro vůdce, rozhodčí a pořadatele
bude hromadná propustka – seznam vypracuje předseda klubu, zahraniční účastníky poslat na
ředitele divize co nejdříve. Centrum soutěže a technické disciplíny budou přístupné pro
koronu. V honitbě bude probíhat intenzivní lov spárkaté zvěře, případné práce z jiných
honiteb ihned nahlásit hl. rozhodčímu. Případné kontaktování tisku aj. směřovat na vedení
soutěže. VLS ČR, s. p. zajistí do cen tři poháry a tašku s věcnými cenami, pro 1. až 3.
v pořadí bude povolenka k lovu. Ředitel divize uvedl, že je možné počítat s tím, že 10. 6.
2017 může proběhnout 11. ročník KV na Libavé – Heřmánkách při výstavě trofejí.

Přes tento zápis je tlumočena žádost výboru do jednotlivých klubových
oblastí k pomoci zajištění cen na celostátní soutěž barvářů!!!
Nominace vůdců a barvářů na soutěž: Kabát – o účast byl vyšší zájem, přihlášku zaslalo 13
vůdců, 1 vůdce nesplnil kvalifikační kritéria, pes nemá IHB. Ostatní splňují všechna kritéria

pro účast na soutěži. Po diskuzi výboru bylo sestavené pořadí českých zástupců na soutěži, tři
budou následně doplněni ze zahraničí, zatím nominovali rozhodčího a vůdce pouze Maďaři,
termín mají do 30. srpna.
1) Zdeněk Hovád, BB Egon z Rychlebu, chovný pes,
2) Hubert Hubík ml., HB AZZY z Borečského lesa, chovná,
3) František Koláček, BB CESSY z Půčíkovho dvora, chovná,
4) Stanislav Hýbner, HB Nefit Minas Ithilien, chovná,
5) Marián Pavelka, BB Aron z Pánskej Pažitě, chovný,
6) Josef Špelina, BB Démon od Laka jezera, chovný,
7) Josef Venus, BB Lex Jasanový hřeben, chovný,
Soutěž bude obsazena chovnými jedinci, kteří současně plní kritéria pracovní způsobilosti.
Pořadí náhradníků bylo určeno dle data zaslání přihlášky: 8. Jiří Skácil ml., 9. Miroslav
Prchlík, 10. Břetislav Jemelka ml., 11 Miroslav Kubiš, 12. Jan Kaděrka.
V případě odřeknutí účasti některého z nominovaných vůdců postupuje na jeho místo
automaticky další z pořadí! Hlasování výboru: Pro 5
Výbor odsouhlasil nominaci rozhodčích: 1x hlavní rozhodčí, 19x rozhodčí ČR, tři zahraniční
a tři náhradní rozhodčí. Hlavní rozhodčí soutěže: Jiří Skácil st. (náhradník HR Mojmír Kabát).
Rozhodčí: J. Alexa, J. Jadrníček, B. Jemelka st., J. Jeřábek, M. Kabát, P. Kopřiva, J. Kouba,
M. Kraus, P. Lebeda, J. Macek, J. Novotný, K. Plaňanský, P. Polách, V. Solar, M. Strakoš, J.
Šafařík, J. Šefl, L. Tipmann, R. Vrba. Náhradníci: M. Adam, J. Školník, V. Zavaďák.
Hlasování výboru: Pro 5
Soutěž KCHF MFK (SK): Vůdce Ladislav Varvařovský s HB ENDY z Třítrubeckého polesí,
rozhodčí B. Jemelka ml., O. Buršík, R. Hasennöhrl – tato soutěž se běží ve stejném termínu,
jako naše soutěž, pokud bude požadavek na tři rozhodčí.
34. Internatinalen Schweisshundverbandssuche, 26. až 30. 10.2016, Knüllwald-D: Vůdce Jiří
Skácil, požadavek je na vyslání 3 rozhodčích a protože jde o souběh zasedání mimořádné
schůze ISHV a porady poradců bylo výborem odsouhlaseno, že pojedou: Z. Havlíček, D.
Dvořák, L. Varvařovský a M. Strakoš, jako rozhodčí s požadovanou znalostí němčiny.
Soutěž v Polsku (zatím nemáme zvací dopis): Vůdce Jan Kaděrka, rozhodčí M. Gora,
v případě dalšího požadavku P. Polách.
Z důvodu omluvy z dalšího jednání matrikáře proběhlo přijímání nových členů klubu:
Přijati hlasováním – Ing. Mládková, Tuček, Korbář, Havran, Macek, Ing. Parolek, Ing.
Nechuta, Hofman.
Nepřijati – Petr Jelínek, Mgr. Miroslav Homolka, Ondřej Špunda a JUDr. Filip Svoboda –
doplnit chybějící údaje.
4. Projednání probíhajících právních kauz
K tomuto bodu byl přizván na jednání výboru pan JUDr. Filip Princ, člen našeho klubu
(oblast č. 3), který nyní obě tyto probíhající kauzy pro náš spolek zastupuje na plnou moc. O
vývoji stavu byli členové klubu řádně informováni na ČS klubu v Kolesách, dne 20. 5. 2016 a
následně i přes internetové stránky www.barvar.eu.
Ke kauze J. P. právním zástupcem uvedeno: Dne 6. 5. 2016 byla ze strany J. Průšovice
podána žaloba na ČMKCHB, doručena byla spolu s usnesením soudu do sídla klubu dne 20.
6. 2016, ve které se domáhá neplatnosti svého vyloučení z klubu. Z klubu byl vyloučen dne
10. 2. 2016 z důvodu nejasností a pochybení při posouzení IHB. Klub byl soudem vyzván
v termínu do 20. 7. 2016, aby se k žalobě vyjádřil, což klub učinil. Žaloba bude rozhodována
u příslušného soudu v Praze v průběhu dalších měsíců.

Ke kauze Němci: Dne 4. 4. 2016 byla podána hromadná žaloba 26 německých občanů, kteří
byli přijati do klubu v rozmezí let 2010 až 2013 a kterou se domáhají určení toho, že jsou
nadále členy našeho klubu. Byl zaplacen soudní poplatek ve výši 52 tis. Kč a 2.700 EUR na
právní zastupování. V současné době je vedeno smírčí řízení s právním zástupcem žalobců za
účelem mimosoudního ukončení s co nejmenšími náklady na straně klubu, protože případné
soudní řešení s vysoce nejistým výsledkem jde k 300 tis. Kč.
Výborem klubu byly dále diskutovány možnosti, varianty řešení a jejich ekonomické dopady.
K. Plch za DR uvedl, že ukončit spor před podáním žaloby doporučila DR výboru již v Praze
dne 10. 2. 2016. JUDr. F. Princ byl výborem pověřen k vyjednání mimosoudní dohody v této
kauze a jejímu ukončení.
5. Příprava klubových akcí 2016 a 2017
Celostátní soutěž byla projednána, výbor upozorňuje opět na pomoc při zajišťování cen a
prací s dojezdem zhruba do 130 km. Další soutěže podzimu byly taktéž projednány.
Zabezpečení speciální klubové výstavy – Jižní Portál, 3. 9. 2016. Zatím je k datu přihlášeno
17 vystavovatelů (13 BB a 4 HB), důvody pořádání byly již dříve jasně řečeny - pro chovnost
je bráno pouze ocenění z výstavy organizované ČMKCHB. Rozhodčí výstavy jsou delegováni
T. Maślanka a P. Zuzaník. Bonitaci barvářů do chovu po ukončení výstavy provedou: R.
Hasennöhrl, T. Maślanka, P. Zuzaník - zajistí si bonitační tabulky klubu.
Kurz Jelenář – vůdce barvářů. Zajišťuje oblast č. 7. Lektoři: Kabát (zodpovědná osoba),
Hasennöhrl, Mašek. Je velký zájem, nahlášeno nyní 41 účastníků. Řešení požadavku na
příspěvek od klubu a na zabezpečení prodeje klubového materiálu, po diskuzi bylo
odsouhlaseno: Poskytnout 10 tis. Kč, což zhruba odpovídá průměru nákladů na kurz za
poslední tři roky, své náklady si musí frekventanti kursu samozřejmě uhradit sami. Odeslání
peněz na poskytnutý účet provede ekonom. Hassennöhrl provede následně vyúčtování
nákladů na kurz pro řádné vedení v účetnictví klubu.
Havlíček provede v termínu do 15. 8. 2016 nahlášení výstav barvářů na ČMKU a to:
KV, termín 10. 6. 2017, Heřmánky-Libavá. Bez ohledu, zda se bude po zkušenostech z letošní
speciální výstavy skutečně konat nahlásit speciální klubovou výstavu na termín 2. 9. 2017,
Praha – místo konání bude následně upřesněno. Do 15. 9. 2016 nahlásit konání C.A.C.T
soutěž „O Moravský pohár“, pořádá oblast č. 6., Stupava 28. a 29. 10. 2017 spolu s kurzem
Jelenář - vůdce barváře, závazně bude dohodnuto na zítřejší schůzce oblasti č. 6 na
Heřmánkách. Výbor o jiné soutěži barvářů se zadáním pracovních titulů není k datu
informován.
Upozornění: IHB se musí nahlásit jako každá jiná zkouška ze ZŘ. Doporučení pro vůdce, aby
si ve vlastním zájmu na příslušném OMS zajistili zařazení IHB do plánu kynologických akcí,
případně aby si nahlášení IHB pohlídali vedoucí oblastí (termín je do 31. 10. kalendářního
roku).
6. Řešení internetových stránek klubu
K projednávání tohoto bodu byl přizván Norbert Pelc. V současné době jsou klubové
informace zveřejňovány prostřednictvím dvojích webových stránek.
Jedny stránky, založené L. Vodolánem v roce 2010, běží na doméně www.barvar.eu, která je
plně ve vlastnictví klubu. Jsou vytvořeny za použití služby webnode a běží v pronajatém
serverovém prostoru služby webnode (viz. zápisy výboru od 2010).
Druhé stránky, nyní hlavní klubové stránky, běží na doméně www.barvar.cz, která je
vlastněna MUDr. Oto Riebelem. Jsou vytvořeny jako uživatelský software na míru a jsou
provozovány na serveru, který je rovněž ve vlastnictví MUDr. Oty Riebla z Valtic. Tyto
stránky jsou provozovány od roku 2006. Tento web byl doposud provozován bezplatně.
Vzhledem k napadení a následné havárii serveru, která v nedávné minulosti nastala, došlo ke

zvýšeným dodatečným nákladům za údržbu serveru a pro zvýšení bezpečnosti bude stránky
nadále administrovat MUDr. O. Riebel sám a tyto služby budou nadále zpoplatněny. Připadá
v úvahu několik variant:
 Odkup domény, software a vložených dat.
 Pronájem domény a software.
 Zpoplatnění administrace a souvisejících servisních úkonů za dohodnutých pravidel.
Výborem odsouhlaseno: Havlíček a Pelc společně navštíví MUDr. Otu Riebla, zjistí a
vyjednají jeho přesné cenové představy, které předloží výboru na jeho příštím jednání.
7. Diskuze, připomínky, různé:
Jeřábek (před odchodem) – stávající výbor není kompletní, dle jeho mínění není v zápisu
z konference náhradník, řešení vyžaduje doplnění mimořádnou konferencí s minimální volbou
dalších členů výboru a jejich náhradníků. Bude nutné vybrat další mladé kandidáty na
rozhodčí z výkonu, hrozí další personální krize pro vysoký věk a zdravotní problémy. Stále
nebyl změněn požadavek na tři psy předvedené na zkouškách i pro rozhodčí v rámci
ČMKCHB.
Dodělat inventuru tabulek PB, IHB a soutěží – provede Jeřábek spolu s Pelcem ke stažení z
funkčních stránek ČMKCHB.
Výbor doporučuje posílení stavu rozhodčích z exteriéru. Na získání dalších rozhodčích jde
případně odsouhlasit finanční podporu ze strany klubu. Dát na vědomí do oblastí a v nich
navrhnout a projednat možné kandidáty.
Kabát předal Havlíčkovi soudcovskou tabulku pro vytisknutí pro potřeby rozhodčích na
celostátní soutěž barvářů!
Varvařovský - byly vydány 4 doporučení ke krytí, narozeno je k datu 16 štěňat HB, 8 pejsků a
8 fenek, dovozy z SK 30 štěňat BB a 4 HB. Bonitace se bohužel nemůže zúčastnit.
Hasennöhrl - u BB vydáno 19 krycích listů, 4 feny nezabřezly, 2 náhradní krytí, narozeno je k
datu 59 štěňat BB. Bonitace barvářů na J. Portále se zúčastní.
Proběhla diskuze členů výboru k řešení rezignace člena orgánu spolku. JUDr. Filip Princ –
pokud neklesne počet členů statutárního orgánu pod polovinu, lze dle stanov i znění § 246 OZ
kooptovat náhradníka. Havlíček – pokud vyvstane nutnost svolání mimořádné konference,
navrhuje již s kompletní programem, volbou nových orgánů, včetně nutných úprav stanov.
Rozhodne se definitivně na příštím výboru, všichni mají čas a prostor do té doby přemýšlet,
co a jak dále.
Výbor požaduje, aby oblasti podaly připomínky k normě zadání titulu „Klubový vítěz“.
Výbor přizve do příštího jednání členku klubu V. Havlovičovou, k projednání závažného
přestupku vůči stanovám klubu, za který ji hrozí až vyloučení z klubu, za prodej štěňat BB
bez PP inzercí zveřejněnou na bazar.huntig-shop.cz (provede Havlíček).
Členové výboru navrhují možnost úpravy termínů pro naši celostátní soutěž a MFK (SK) a to
posunutím konání naši soutěže na lichý rok, tedy třeba již na příští rok na umělých stopách.
Pokud by se přihlásil zájemce o její konání pro příští rok do 15. 9., předseda soutěž nahlásí do
plánu kynologických akcí se zadáním pracovních titulů.
Příští výbor klubu se bude konat v druhé polovině listopadu po soutěžích. Přesný datum a
místo budou upřesněny.
Jednání výboru ukončeno ve 21,00 hod.
Slavkov, 5. 8. 2016
Zapsal: Ing. Josef Jeřábek po jeho odchodu v 16,30 hod Z. Havlíček

