Zápis z výborové schůze ČMKCHB č. 4/2016 ze dne 1. 12. 2016.
Přítomni: Havlíček, Kabát, Jeřábek, Varvařovský, Hasennöhrl
Za DR: Plch, Havlín.
Provedena kontrola zápisu z poslední výborové schůze klubu 3/2016. Výborem byla vzata na vědomí
rezignace D. Dvořáka na člena výboru ČMKCHB, doručená předsedovi klubu 9. 8. 2016. Oblasti
nereagovaly na žádost výboru o pomoc při zajištění cen na soutěž, jednalo se pouze o osobní aktivitu
členů klubu (Nerad, Pelc, Jangot, Straka), přesto úroveň cen byla velmi vysoká. Ostatní kontrola zápisu
bez připomínek.
Kurz Jelenář – vůdce barváře: Účast 45 posluchačů, zpětná odezva od frekventantů velmi dobrá,
podmínky výborné, slušná účast ostatních návštěvníků kurzu, kritika je na účast J. Prušovice na kurzu:
Je naprosto nepřijatelné, aby lidi s podobným problémem figurovali jako pořadatelé, nebo organizátoři
při oficiální klubové akci. Dále výbor vyslovuje výtku poradci pro BB za výroky vůči naší účasti v ISHV
uvedené v zápisu z oblasti. Chybí vyúčtování za kurz 10 tis. Kč - dodá R. Hasennöhrl do 31. 12. 2016.
Speciální výstava barvářů – se uskutečnila 3. 9. 2016 na penzionu Jižní Portál. Výstava 33 přihlášených
barvářů proběhla ke spokojenosti zúčastněných, výsledky byly zveřejněny. Výstava byla velmi dobře
organizačně zabezpečena, včetně druhé chovné bonitace barvářů v tomto roce, kterou provedli
Maślanka, Zuzaník a Hasenöhrl.
Hodnocení 22. ročníku Celostátní soutěže barvářů na Libavé – organizačně na vysoké úrovni, včetně
vytvořeného zázemí a podmínek pro soutěž ze strany VLS. Byl zajištěn dostatek prací. Kritiku k
ubytování považuje výbor za neobjektivní; je nutné vycházet z daných podmínek a možností ve VÚ,
pokud úroveň ubytování někomu nevyhovovala, měl se ubytovat dle svých představ jinde.
Práce barvářů a výsledky byly zhodnoceny výcvikářem, který předložil tabulku vyhodnocení prací.
Kritika k soutěži – chybělo představení soutěžních dvojic při nástupu, výhrady k organizaci a řízení
nasazování rozhodčích, osobní zasahování některých rozhodčích do práce vrchního rozhodčího a
organizace kdo, kde bude posuzovat, nízká účast korony ze strany členů klubu, kritika na chování
delegovaných rozhodčích - neomluvení se z delegace na soutěž M. Adama a V. Zavaďáka.
J. Jeřábek – chybí stále hodnocení jednotlivých provedených prací, výsledek práce barvářů
delegovaných na soutěž, dle něj i některých jiných účastníků, příliš nepřispěl k propagaci práce barváře,
nebyl z toho vyvozen a definován žádný závěr k případné změně kritérií pro výběr soutěžních psů na
další soutěže.
Náklady na soutěž ze strany klubu, spočítáno mimo organizační náklady ze strany VLS a zabezpečení
cen, činily 85 tis. Kč, to zhruba odpovídá nákladům na soutěž na Doupově. Tyto náklady na soutěž byly
finančně pokryty výhradně ze sehnaných sponzorských darů.
Úkol - Kabát spolu s Havlíčkem zajistí písemné hodnocení soutěže, především prací barvářů.
Výborem klubu bylo vysloveno velké poděkování a uznání všem pracovníkům VLS za jejich úsilí a
obětavou pomoc při zajištění této náročné klubové soutěže!
Memoriál F. Konráda (SK) – zdařilá akce, byl zabezpečen dostatek prací, chybělo štěstí na dobrý
postřel. Náročné byly i šlapané stopy – značný déšť. Účast našich rozhodčích a výkon L. Varvařovského
hodnocen pozitivně. Náklady na zabezpečení účasti ČMKCHB na MFK činily 21. tis. Kč.
34. ročníku soutěže ISHV se zasedáním poradců chovu ISHV – ze čtyř navrhovaných účastníků
cestovali do Knüllwaldu v Hesensku (900 km) J. Skácil s Cezarem z Babinej hory, M. Strakoš jako

rozhodčí, Havlíček, jako zástupce klubu, zároveň rozhodčí. Skácil s Cezarem předvedli velmi dobrý
výkon, hodnocení ve III. ceně a na čtvrtém místě celkového pořadí. Na poradě byl probírán standart
HB s důrazem na pracovní výkonnost plemene, zazněl jednoznačný požadavek na sjednocení délky
stopy při PB na min. 1.000 m při min. stáří stopy 12 hodin. Budou zpracovány nové stanovy ISHV,
národní spolky sdružené do ISHV nebudou nadále děleny na zakládající a ostatní atd. Náklady na soutěž
činily 28 tis. Kč a byly kryté ze sponzorských darů.
Závěr z diskuze výboru k ISHV: Na poslední konferenci i každé ČS byla naše účast v ISHV vždy rozebrána
a po každé s výsledkem souhlasu s naším dalším setrvání v tomto mezinárodním spolku. Toto
rozhodnutí vrcholných orgánů ČMKCHB by v žádném případě nemělo být zpochybňováno ze strany
členů orgánů klubu a mělo by být respektováno i ostatními členy klubu, kteří mají k našemu členství
případné výhrady. Výbor navrhuje opětovně projednat otázky okolo ISHV na konferenci klubu a její
rozhodnutí pak plně respektovat.
Klubové akce na rok 2017.
10. 6. 2017 se uskuteční na Libavé – Heřmánky, při chovatelské přehlídce trofejí, 11. ročník samostatné
klubové výstavy se zadáním titulu Klubový vítěz (zabezpečuje ve spolupráci s VLS Lipník oblast č. 6).
2. 9. 2017 je ČMKU odsouhlaseno uspořádání speciální výstavy barvářů. Jako místo je zatím nahlášená
Praha (není přesně určeno, zájemce v termínu hlášení výstavy nebyl znám, po termínu projevila zájem
oblast č. 15). Závěr - zájemci o pořádání výstavy s bonitací se ozvou předsedovi klubu, definitivně se o
místu rozhodne na příštím výboru. Výbor navrhuje, aby klubové bonitace barvářů do chovu proběhly
při těchto dvou výstavách, jedna na Moravě a druhá v Čechách!
Soutěže barvářů (nahlášené do plánu kynologických akcí pro rok 2017).
12. až 15. 10. 2017 Celostátní soutěž barvářů se zadáním titulu C.A.C.T., VLS Horní Planá - tím je
připravena možnost přejití s termínem pořádáni naší soutěže do lichých roků, tedy mimo termíny
pořádání MFK a soutěž ISHV, které se běží v sudé roky.
20. až 22. 10. 2017 nahlášená soutěž barvářů O pohár statutárního města Chomutov, C.A.C.T.
25. až 27. 10. Kurz Jelenář - vůdce barváře na Stupavě (zabezpečuje spolu se soutěží oblast č. 6)
28. až 29. 10. 2017 při kurzu by proběhl 8. ročník soutěže barvářů „O moravský pohár“, C.A.C.T., který
se běží jednou za dva roky, teď u oblasti č. 6.
Výbor doporučuje, aby termín Celostátní soutěže barvářů byl chráněným termínem, tedy nepořádat
v tomto termínu jiné akce oblastí klubu a zkoušky barvářů.
Ples Barvářů je naplánovaný na termín 18. 3. 2017 v Maštově na tradičním místě.
Svolání mimořádné konference ČMKCHB.
Výbor má nyní pouze pět členů a nemá další náhradníky. Tyto musí zvolit orgán, který má dle stanov
pravomoc je svolit, nebo dovolit, tím je konference klubu. Po diskuzi bylo hlasováno o svolání
mimořádné konference klubu: pro 5 – svolání konference bylo odsouhlaseno.
Termín konference, sobota 4. 3. 2017 s místem konání, sál zde v hostinci „U Palánů“, Havlíčkův BrodPerknov: 5 pro - odsouhlaseno.
Návrh na zařazení do programu pouze doplňující volby s doplněním dvou členů výboru a potřebného
počtu náhradníků: 1 pro, 1 proti, 3 se zdrželi – neodsouhlaseno.

Návrh na rezignaci všech stávajících členů výboru na konferenci klubu, následně provedení zcela
nových voleb orgánů klubu, včetně volby nových náhradníků, vč. úpravy stanov a ostatních klubových
norem: 4 pro, 1 se zdržel – odsouhlaseno.
Závěr: V sobotu dne 4. 3. 2017 se bude konat v hostinci „U Palánů“, v Havlíčkově Brodě - Perknov,
mimořádná konference ČMKCHB s volbou nových orgánů klubu!
Vše ostatní bude upřesněno v pozvánce s programem zaslané dle znění stanov navrhovaným
delegátům konference, které si v termínu nejpozději do konce ledna musí určit jednotlivé oblasti.
Návrhy, připomínky a žádosti o doplnění stanov a ostatních směrnic klubu zasílejte k rukám předsedy,
nebo kterémukoliv členu výboru.
Klubový zpravodaj - v termínu do 31. 1. 2017 odevzdat všechny články a zprávy funkcionářů! Příspěvky,
zprávy z oblastí, články, povídky je nutné zaslat na adresu předsedy do 15. 2. 2017. Výbor připraví
zpravodaj k vydání a předá k doplnění o výsledky konference nově svolenému výboru klubu.
Různé, diskuze, připomínky.
V chovu HB se za rok 2016 narodilo 18 štěňat, 16 zapisovaných, 8 pejsků a 8 fenek Výsledek v kvalitě
se jeví jako velmi dobrý. Chov BB narozeno 91 štěňat, zapisovaných je 81, z toho psů 43 a 38 fen. Byly
3 zahraniční krytí, krytí u kolegy Palána v termínu klidu v chovu bylo náhradním krytí.
Upozornění pro členskou základnu – platí, že bez výslovného souhlasu našich obou poradců chovu a
zahraničních poradců chovu z klubů v rámci ISHV nepřichází v úvahu žádné zahraniční krytí, to platí
nejen pro majitele chovných fen, ale i pro majitele chovných psů!
Práce chovatelské komise zatím běží omezeně. Ve styku se zahraničím hodně pomáhá J. Skácil ml.
Vázne platba konferencí odsouhlasených chovatelských poplatků (příloha)!
Matrika – klub má k datu 569 členů, 4 členové zemřeli. Kdo má v matrice uveden rok 2016, musí uhradit
do 31. 12. 2016 členský příspěvek na rok 2017! Pozor: Od stavu členů v matrice k 1. 1. 2017 se bude
odvíjet výpočet delegátů konference za jednotlivé oblasti dle stanov ČMKCHB!
Přijati: Petra Kovářová, Karel Pech, Jan Fadrhons, Pavel Seifert, Zdeněk Adámek, Radek Sláma, Bc. Petr
Randa, Martin Štefan, Zdeněk Polášek, Petr Štrach ml., Ludvík Novák, Zdeněk Černý, Bc. Aleš Hojný,
Petr Buriánek.
Nepřijati: Pavel Pešek, Petr Šír, Miloš Dalešický, Mojmír Pretsch – doplnit údaje, vyjasnit doporučení
oblasti.
Výcvik - prozatímní výsledky PB; účast k dnešnímu dni 147 barvářů, v I. ceně cca 35 jedinců, neobstálo
47 jedinců. Hlásič byl pouze jeden! Dbát na objektivnost hodnocení psů v tabulkách. Tabulkám je třeba
věnovat pozornost z důvodu, že se jedná o úřední listinu, která může být následně použita na zpětné
prokazování průběhu. Jsou stále připomínky ke kvalitě jednotlivých PB, např. na značení stop zepředu.
Předložené IHB BB Zolo Devana, vůdce Igor Dobiáš, nebyly uznány pro chovnost z důvodu nesplnění
podmínky informovat člena výboru nebo DR v době před konáním této zkoušky s následným zajištěním
jejich účasti, nebo jiné pověřené osoby v průběhu prováděné zkoušky. Hlasování: 1 pro, 1 proti, 3 se
zdrželi.
Ekonomika klubu – k datu je na účtu 767 tis. Kč, 9 tis. Kč je v pokladně. Nákladové položky jsou všechny
uhrazeny. K datu bylo zajištěno zatím 160 tis. Kč sponzorských darů na soutěže a na pokrytí nákladů
spojených s úhradou soudních nákladů v kauze Němci. Ke konci roku se dá předpokládat přebytek

hospodaření klubu vyšší než 100 tis. Kč. Celkem by stav financí klubu, vč. 350 tis. Kč disponovaných ve
státních dluhopisech, mohl dosáhnout 1,2 mil. Kč.
Internetové stránky klubu - k jednání výboru byl přizván MUDr. O. Riebel, bohužel se nemohl v tomto
termínu dostavit. Prostřednictvím e-mailové korespondence dal návrh na upravení přístupu do jeho
stránek. Není však stále vyjasněno, jak budou stránky fungovat. Bude poslední jednání se závěrem, zda
MUDr. Riebel doménu prodá, nebo nikoliv. Pokud nedojde k dohodě o prodeji, budou stránky
vytvořeny v naší režii.
K řešení přestupku V. Havlovičová, inzerce a prodej štěňat bez PP: Paní poslala dopis o ukončení
členství k 31. 12. 2016. Na základě předložených dokladů výbor ČMKCHB rozhodl o vyloučení paní Věry
Havlovičové z řad členů klubu k 1. 12. 2016 na základě doložené produkce a prodeje štěňat bez PP.
Různé.
Přizvat do příštího jednání výboru ČMKCHB kolegu Radka Petrů, majitele chovného BB Arwena
z Kupecké stezky, k podání vysvětlení o nakrytí feny BB Ajdy Lúčný vrch bez vystaveného doporučení
ke krytí od příslušných poradců chovu. Tato fena BB není evidovaná v seznamu chovných fen v žádném
ze spolků organizovaných v ISHV. Přizvání zabezpečí písemně Havlíček.
Byla projednána změna v klubové normě pro zadání titulu „Klubový vítěz“. Přes výzvu nebyl z čl.
základny podán do dnešního jednání žádný pozměňovací návrh. Výbor navrhuje změnit ustanovení
v podmínce délky trvání členství v klubu na znění – majitel musí být členem klubu - tedy vypouští se
omezení v délce trvání členství. Hlasování: 5 pro, upravené znění bude uvedeno v klubovém periodiku.
Byla podána informace k řešení stížnosti na naši klubovou výstavu konanou 21. 5. 2016 v Kolesách.
Výsledek řešení této stížnosti je uveden na stránkách ČMKU v zápisu z P ČMKU ze dne 10. 11. 2016.
Na základě výše uvedeného rozhodnutí P ČMKU výbor ČMKCHB odebírá udělený titul KV psovi BB
Cézarovi z Ivetkinho Dvora, majitel Ing. Alois Černý, který byl zadán v rozporu s platnou klubovou
normou. Odebrání titulu bude uvedeno také v periodiku klubu ve zprávě k výstavě.
Vyřízení žádosti KR a P ČMKU doručené klubu elektronicky na e-mailovou adresu předsedy dne 10. 11.
2016 o rozšíření kvalifikace rozhodčích z exteriéru: Výbor klubu požaduje, aby žadatelky S. Janická, H.
Partlová a ing. I. Roubalová se zúčastnily nejprve naší klubové výstavy a bonitace barvářů a po této
hospitaci je předpoklad, že mohou být ČMKCHB doporučeny k rozšíření své kvalifikace.
Výbor vyhovuje žádosti MVDr. Lenky Močubové, bývalé poradkyně chovu AJB a rozhodčí z exteriéru,
o rozšíření její kvalifikace k posuzování plemen BB a HB.
Podání informace ke kauzám JP a „Němci“: Jak již bylo dříve uvedeno, oba právní spory zastupuje nyní
pro ČMKCHB náš člen JUDr. Filip Princ. Členská základna byla informována na poslední ČS,
prostřednictvím zápisů z výboru a na stránkách klubu. V kauze JP bylo rozhodováno DR ČMMJ s tím, že
podaný podnět byl shledán oprávněným a DR pověřila Ing. B. Freiberga a Mgr. M. Medkovou k dalším
krokům. V řešení sporu s Němci nebylo zatím dosaženo dohody (na 17. 3. 2017 je nařízené jednání,
předvolání přišlo po výboru 2. 12. a je zveřejněno na stránkách klubu).
Byly přečteny připomínky, náměty a návrhy oblasti č. 1.

Zapsal Ing. Josef Jeřábek, odsouhlaseno elektronicky členy výboru.

Dlužníci chovatelských poplatků za rok 2016
Chovné feny: J. Matera 2.200 Kč, M. Klail 2.400 Kč, J. Kouba 1.200 Kč, L. Sroka 800 Kč, V. Plačková 1.000
Kč, J. Palán 2.000 Kč, V. Rajniš 1.000 Kč, J. Frisch 1.000 Kč.
Chovní psi: Z. Derner 1.800 Kč, M. Pavelka 4.200 Kč, J. Doležal 1.200 Kč, A. Herzán 1.400 Kč, P. Remeš
1.800 Kč.
Platby je nutné provézt do konce kalendářního roku! Nárok na podporu za zahraniční krytí (Kouba
1.000 Kč, Rajniš 3.000 Kč) bude vyplacen okamžitě po uhrazení chovatelských poplatků! V případě
jakýchkoliv informací, nebo nesrovnalostí, což se může stát vinou špatné identifikace došlé platby, se
okamžitě obraťte na ekonoma klubu, nebo hl. poradce chovu L. Varvařovského. Děkujeme!

