Zápis č.1/2015 z jednání výboru + DR ČMKCHB
dne 10.2.2015 v Brdech (na Padrti)
Přítomni :
Zdeněk Havlíček, Daniel Dvořák, Miroslav Adam, Josef Jeřábek,
Ladislav Varvařovský , Radek Hasenöhrl , Mojmír Kabát
Za dozorčí radu: Karel Plch, Jana Varvařovská, Jaroslav Havlín
V úvodu byl přednesen p. Havlíčkem a všemi členy výboru schválen
program výborové schůze. Připomínky nebyly.
9. Samostatná klubová výstava ČMKCHB v Lučinách (VLS K. Vary)
Úvodem byla připomenuta povinnost Klubové výstavy pro psy a feny,
kteří žádají o chovnost s platností od 1. 1. 2015. Účast pro chovnost
barváře je povinná, klub však nadále doporučuje účast na jiných
výstavách, svodech a akcích pořádaných ČMMJ.
Organizační plán výstavy: 29. 5. 2015 pátek - od 10. hod. výbor klubu,
poté přezkoušení čekatelů na rozhodčího z výkonu (Pavlík,Bejček), od
18. hod. členská schůze, na kterou jsou všichni srdečně zváni, vše
v restauraci Na špici – kapacita ubytování do 60 míst.
Organizační zabezpečení výstavy kolega Hasenöhrl + poháry, zajištění
čtečky čipů, označení rozhodčích a kartičky pro zadání titulu kolega
Havlíček, podlážky, deštníky pro rozhodčí, diplomy p. Pavlík + všichni
organizace na místě samém.
V sobotu při zahájení výstavy předání pamětních odznaků a průběh
samotné výstavy, kde bude probíhat i bonitace do chovu (Pavlík,
Varvařovský, Hasenöhrl, druhá bude při kurzu). Posuzovat budou
slovenští rozhodčí Pitoňák, Druska a Želtvay.

Příprava Zpravodaje 24/2015
Zpravodaj bude mít se SŘ okolo 80 - 90 stránek včetně obálky.
Předpokládaná cena vydání 53 až 55 tis. Kč (vč. DPH) bez poštovného.
Veškeré připomínky dodat do 17. 2.2015 Havlíčkovi. Do dnešního
data nebyly dodány zprávy z několika oblastí, možnost ještě dodat.
Do zpravodaje bude vložena přihláška na klubovou výstavu.
Připomínka p. Kabáta, že nemá do zpravodaje všechny výsledky Pb od
ČMKJ. Předpoklad rozesílání zpravodaje je v týdnu od 8. do 13. 3.
2015.
Soutěžní řád barvářů (SŘ)
Dle předloženého návrhu tohoto řádu došlo po velké diskuzi k těmto
úpravám a změnám.
- Na soutěž, kde se zkouší práce na umělé stopě a není naplněn
celkový počet psů, je možno delegovat psy, kteří mají splněny
alespoň Pb. Hlasovalo 7 pro.
- Na soutěži, kde se zkouší práce na stopě neúmyslně poraněné
zvěře, jsou podmínky věk jedince minimálně 3. roky a splněny
IHB. Hlasovalo 6 pro, 1 proti (p. Kabát).
- Vyhledání nástřelu – pokud pes nevyhledá nástřel v limitu je mu
udělena známka 0, nikoli však snížena známka z práce na umělé
stopě. Hlasovalo 6 pro 1 proti (p. Havlíček)
- Pro ujednocení založení umělé stopy s háky a vratistopou, bude
přiložen nákres a bude upřesněn na poradě rozhodčích.
- Délka stopy - pro zachování délky stopy minimálně 1000 m
hlasovalo 5, proti 2 (p .Kabát a p. Havlíček). Ti byli pro delší
stopu.
- Stáří stopy min. 18 hodin - pro 6, proti 1 ( p. Kabát), byl pro
starší stopu.

- Rozestup stop min. 200m – pro 6 proti 1 (p. Kabát), byl pro větší
rozestup
- Zkouška oznamovače, hlásiče a hlasitého oznamovače posuzování práce psa dle nahlášení vůdce – pro 5 , proti 2 (p.
Adam , p. Havlíček), byli pro posouzení psa dle skutečně
předvedeného výkonu , jako je na Pb.
- Disciplína šoulačka s vypuštěním bude na soutěžích pouze volně
nikoliv na řemenu. Pro 7
Zkouška ochoty práce se zvěří
Po velké diskuzi se odsouhlasil návrh, že se tato zkouška nebude
uplatňovat a zatím se ruší.
Aby nedocházelo k pochybným zkouškám IHB a byla zajištěna
objektivita těchto zkoušek a nebyly pak zpochybňovány, byl
podán návrh kolegou Dvořákem a Varvařovským, aby se
zkoušek IHB zúčastnila kromě rozhodčího další kontrolní osoba.
Po diskuzi vzešel tento návrh:
Vůdce psa, který chce absolvovat IHB pro chovnost, osloví
rozhodčího a jako dalšího člena výboru, nebo dozorčí rady ( tj.
10. členů těchto orgánů), kteří se těchto IHB zúčastní. Pokud
nebudou moci, pověří tito členové kontrolou jimi pověřenou
jinou osobu z řad klubových členů. Stejné podmínky platí i při
prokázání hlasitosti ZH. Toto platí pouze pro IHB psů a fen,
které chtějí jejich majitelé uchovnit!!!
Odsouhlasené chovné podmínky platné od 10.2.2015:
- Ohodnocení na klubové výstavě barvářů oceněním V, nebo VD
(od roku 2016 budou v kalendářním roce dvě výstavy , kde bude
majiteli psa toto umožněno splnit)
- Bonitace do chovu (jsou vždy dvě v roce)

- DKK s ohodnocením 0/0, 0/1, 1/0 nebo 1/1
- Pb pes, fena – I.cena nebo II.cena
- IHB pes, fena – I.cena nebo II.cena
- Zkouška hlasitosti – pokud nebyla prokázaná při IHB
- Plnochrupost u BB i HB
Tyto chovné podmínky byly odsouhlaseny všemi členy výboru!
Vyvěsit na stránky.
Soutěžní řád barvářů (SŘ) zpracují dle připomínek Havlíček a
Jeřábek, do 14.2. Upravený text SŘ odeslat na ČMKJ + zveřejnit
kompletní text SŘ ve zpravodaji.
Ostatní klubové akce pro rok 2015
- Kurz Jelenář- Horní Albeřice, Krkonoše od 2.9.-5.9 2015
- Soutěž Moravský pohár – oblast č.5 , 17.10.2015 v Rapotíně
- Soutěž Pohár statutárního města Chomutova – OMS Chomutov
+ oblast č.7, 29.10. - 30.10. 2015
- Dle plánu kynologických akcí pro rok 2015 24x Pb
- Výcvikové dny dle možností a zájmu
Podrobnosti akcí budou zveřejněny v jednotlivých propozicích.
Zprávy funkcionářů klubu
Fin. hospodář seznámil se stavem majetku a financí. Loňský rok
klub hospodařil se ziskem +139 tis. Kč a to především díky
sponzorům. Stav majetku klubu k 31. 12. 2015 byl 1,072.000 Kč.
Kolegou Plchem byla provedena kontrola hospodaření. Byly
dohledány čtyři špatně zaúčtované položky za poštovné, což
bylo následně opraveno, jinak bez závad.

Kolega Dvořák informoval o schůzích a práci v jednotlivých
oblastech.
Kolegové Varvařovský a Hasenöhrl informovali o chovu obou
plemen. V roce 2014 celkem 220 štěňat, což je nejvíce v historii
klubu! U BB v loňském roce byla historicky dosažena největší
produkce štěňat a to 146. Navíc bylo dovezeno 43 štěňat ze
Slovenska aj. U HB byla produkce 74 zapisovaných štěňat.
Kolega Kabát informoval o výcviku našich plemen. Zdůraznil
nedostatky při vyplňování tabulek rozhodčími jak u Pb tak IHB.
Nečitelné, špatně vyplněné tabulky, chyby v čísle vyhlášky apod.
Kladně hodnotil Krušnohorské derby i přes menší nedostatky.
Hodnocení Celostátní soutěže – velice příhodné podmínky pro
práci barváře, k zamyšlení mnoho ohodnocení známkou 0, což
by na soutěži takové úrovně být nemělo.
Kolega Jeřábek – matrika klubu
K 10. 2. 2015 má klub 588 členů, 86 nemá stále zaplaceno, nebo
jsou neshody v poplatcích. Výbor odsouhlasil poslední možný
termín pro úhradu čl. příspěvku na rok 2015 do 30. 4. 2015. Po
tomto termínu ten, kdo neuhradí, bude vyškrtnut z evidence
členů klubu. Bude také zveřejněno ve Zpravodaji 24/2015.
Žádosti o přijetí za člena klubu:
Přijatí za nové členy – Konvalina, Fuka, Ženíšek, ing.Špringlová,
Vrbica, ing. Můčka, Lorek, Hric, ing. Kráčmera, R. Kasala, ing.
Zvánovec, Král, Martin Juráň.
Nepřijati – Pilařová, ing. Kozodubová, Slach, Mgr. Pospíšil,
Kadlčík, Maštera, Maršálková, Gloženič, Týmová, Darmopil,
nepřijati 4 žadatelé ze SRN, jelikož nesplňují dohodnuté
podmínky v rámci klubů ISHV
Na závěr byl odsouhlasen příspěvek 10.000,- kč. na vyhotovení
DVD o Celostátní soutěži pořádané v roce 2014.

Zápis zpracoval: jednatel klubu - Miroslav Adam
Rozesláno elektronickou poštou ke kontrole

