Zápis z jednání výboru 3/2015
Zápis z výboru klubu č. 3/2015
Zápis z jednání výboru ČMKCHB č. 3/2015, který proběhl v Radonicích a na
Bukovině dne 20. a 21. 8. 2015.
Přítomni: Zdeněk Havlíček, Ladislav Varvařovský, Daniel Dvořák, Miroslav Adam,
Radek Hasenöhrl, Mojmír Kabát, Josef jeřábek, Jaroslav Havlín a Jana
Varvařovská.
Kontrola zápisu výboru 2/2015 v Radošově ze dne 28. 5. 2015
Klubová výstava barvářů proběhla bez problémů, kladem velká účast členů i na
ČS vč. diskuze. Hasenöhrl opraví počty narozených BB. M. Pavlík
připomínkoval posouzení KV, je třeba zpracovat normu pro jeho udělení. Byly
předány 4 číslované odznaky „Za zásluhy“ (Suk, Schwamberger, Novotný, Alexa).
Celkem je k datu 30 nositelů tohoto nejvyššího klubového ocenění.
Projednána příprava akcí na zbytek roku 2015 a rok 2016.
Soutěž o Moravský pohár se poběží 16. 10 až 18. 10. 2015 v Jeseníkách,
propozice jsou již na webových stránkách, výborem byla odsouhlasena klubová
dotace ve výši 10.000,- Kč.
Soutěž o Pohár města Chomutova, termín 29. 10 až 31. 10. 2015, taktéž
odsouhlasena klubová dotace ve výši 10.000,- Kč.
Celostátní soutěž barvářů se zadáním titulu CACIT – schválený termín 19. 10. až
23. 10. 2016 na Libavé (VLS Lipník n. B.). Zabezpečovat bude ve spolupráci s VLS
oblast č. 6. Centrum soutěže bude na Potštátě.
Klubová výstava barvářů – opět v Kolesách, termín sobota 21. 5. 2016, v pátek
tradičně ČS klubu, diskutován problém s malou ubytovací kapacitou, což se
projevuje v menší účasti na ČS než např. v Radošově, kde bylo okolo 100 členů.
Speciální výstava barvářů – Jižní Portál, okr. Blansko, termín 3. 9. 2016
Kurz „Jelenář – vůdce barváře“ letos zabezpečuje oblast č. 3, vedoucí M. Pavlík,
za výbor se zúčastní M. Kabát, proběhne zde bonitace (Pavlík, Hassenhörl).
Diskutována organizace a příprava kurzu pro rok 2016, kurz připraví oblast č. 7.

Chov barvářů:
- Z důvodů opakujících se problémů při krytí v zahraničí je nutné orazítkovat
všechny rodokmeny chovných jedinců razítkem ISHV v termínu do 1. 11. 2015!!!
Kdo nebude mít, nebude mu vystaveno doporučení ke krytí, nebo krycí list.
Rodokmeny do tohoto termínu zaslat poradci chovu p. Varvařovskému.
- Pro krytí feny v zahraničí je nutné obrátit se s žádostí o krytí na poradce chovu
min. dva měsíce dopředu před plánovaným háráním feny.
- Pro krytí feny v zahraničí, nebo feny ze zahraničí u psa je potřeba souhlasu
obou poradců chovu a to jak u chovných fen, tak i psů.
- Chovatelé trvale neplní usnesení konference o platbě chovatelských
poplatků! Pokud do 5. měsíců od narození štěňat nebudou uhrazeny
chovatelské poplatky jak od feny, tak od krycího psa, nedostanou tito jedinci na
další krycí období doporučení ke krytí!!!
- Pro chovnost barváře v ČR platí zkoušky z výkonu, PB a IHB, vykonané psy a
fenami s přiděleným ČLP, pouze ty, které byly řádně a dle všech definovaných
pravidel provedeny na území ČR, dle platného zkušebního řádu ČMMJ.
„Zkoušková turistika“ pro uchovnění barváře není možná!!!
- U řádně importovaných jedinců, dle zásad a pravidel ISHV, se zkoušky, které
tento barvář vykonal v zemi původu, před datem jeho dovozu do ČR
s následným přidělením ČLP, uznávají.
- Pokud importovaný jedinec nebude splňovat zdravotní podmínky pro chov
(chybí DKK), musí majitel tohoto jedince tyto podmínky doplnit. Výbor může
rozhodnout o opětovné bonitaci či vyšetření DKK u importovaného jedince,
který již toto plnil v zemi svého původu.
- U importovaných jedinců z jiných států než ISHV, bude ČLP přiděleno až po
souhlasu příslušného poradce chovu.
BB - do dnešního dne bylo vrženo 114 štěňat BB, 61 psů a 53 fen. Vystaveno 34
doporučení ke krytí, z toho 6x nenakryto, 4x nezabřezly, 1x mrtvá štěňata. Chybí
6x hlášení vrhu. Pouze dva chovatelé zaplatili chovatelské poplatky.
HB – do dnešního dne vrženo 48 štěňat HB, 24 psů a 24 fen, vystaveno 10x
doporučení ke krytí, 1x zrušeno u p. Hejlové.
30 štěňat bylo dovezeno ze Slovenska!!!
Předpokládaná produkce pro letošní rok včetně dovozu je 230 štěňat!!!!!

Výbor klubu se usnesl, že vzhledem k dlouhodobě trvající nadprodukci štěňat
je žádoucí pro rok 2016 udělat taková opatření, aby počet narozených BB se
pohyboval mezi 70 – 90 štěňaty a u HB 35 až 40 štěňat. Poradci chovu musí
upřednostňovat krytí zahraničními jedinci pro osvěžení krve. Platí klid v chovu
od 1. 7. do 31. 10. a feně i psovi, bude vystaveno doporučení ke krytí ve věku
dosaženého 30. měsíce. Řešení nadprodukce štěňat v jednotlivých zemích ISHV
mohou výrazně napomoci nově připravované známky ISHV.
Výcvikový rok 2015.
PB – Doubice 13. 6. 2015 přihlášeno 7 psů, obstál pouze jeden, 5 neobstálo,
jeden vyloučen pro nízký věk.
IHB – do dnešního dne absolvovalo tuto zkoušku 8 barvářů.
Výbor schvaluje na soutěž do Polska za ČMKCHB vůdce M. Kubiše s HB Adar
z Borečského lesa, delegovaní rozhodčí jsou J. Jeřábek a P. Polách, náhr. L.
Tipmann.
Připomínky výcvikáře klubu:
– Je potřeba do tabulek zdůvodnit snížení limitující známky.
- Vrchní rozhodčí bude, pro lepší a rychlejší evidenci, vždy ze zkoušek PB a IHB
posílat jednu sadu tabulek výcvikáři klubu!
- Je třeba, aby rozhodčí dbali zvýšenou pozornost při vyplňování tabulek, včetně
správného čísla pověření 4/2014, Č.j. 61445/2014-MZE-16232.
Výzva pro chovatele Krišal Josef - pro opravu názvu chov. stanice na průkazech
původu u štěňat z Adel Barka z Bílé kuchyně pouze na …… z Bílé kuchyně!
Ekonomika klubu.
Na účtu máme 646. tis. Kč. Je potřeba vrátit německým žadatelům o členství,
kteří nebyli přijati uhrazené příspěvky dle rozpisu, které dodá matrikář klubu.
Všechny pohledávky jsou řádně uhrazeny, máme vyšší stav majetku o 200 knih
„Storočie s farbiarmi“.
Finanční sponzorské dary, které si seženou samy oblasti na soutěže a půjdou
přes účet klubu, budou oblastem na tyto akce zaslány.
Matrika klubu.
K 20. 8. 2015 má klub 584 členů, z toho je 147 čestných členů.
Projednání žádostí o přijetí za člena ČMKCHB:

Přijati – Petr Štika, Pavel Brázda, Ondřej Antl, Tobola Michal, Gazda Josef,
Miroslav Stašek st., Miroslav Stašek ml., Pavel Kalvas, Čepek Jan, Hroch Martin,
Skála Karel, Keprt Lukáš, Hedbávný Lukáš, Petříček Rudolf, Klement Richard,
Nepřijat - p. Kněževič- Chorvat
Ing. Kadlčík Michal, oblast č. 13, nemá nyní uhrazeny čl. příspěvky – termín
možnosti nápravy dává výbor do 30. 9. 2015 pak přijetí zanikne.
Výbor upřednostňuje a doporučuje novým zájemcům nejdříve vstup do klubu a
až poté dovoz štěněte. Vzhledem k pokračujícímu vysokému zájmu o členství
v ČMKCHB výbor rozhodl, že od 1. 1. 2016 bude součástí žádosti o přijetí
formulář dokládající aktivitu uchazeče v klubu.
Zprávy ze spádových oblastí.
Zprávy z oblastí jsou v zápisech vyvěšeny na webových stránkách klubu.
Proběhla diskuze k vedení internetových stránek klubu.
Návrh oblasti č. 15 k udělení odznaku Za zásluhy pro kol. Řepu a Mosteckého.
Kol. Řepa schválen, kol. Mostecký neschválen.
Zlatá a stříbrná „Stopa“ se uděluje dle pravidel definovaných v zápise z výboru
12/2007. Oblasti jej udělují svým členům, bez schválení výboru klubu, na
základě pravidel definovaných v tomto zápise:
Cit. …Výbor schválil kriteria udělování stříbrných a zlatých odznaků „Stopa“. Zlatýčestným členům výboru a revizní komise, k 60. narozeninám členům s minimálně 10letým členstvím v klubu. Stříbrný-účastníkům národních a mezinárodních soutěží,
k 50. narozeninám členům s minimálně 10-letým členstvím v klubu. Bronzový-volný
prodej, dar jiným členům ISHV, cizím účastníkům našich soutěží, reprezentace klubu
při akcích….)

Různé.
Výbor se opětovně zabýval DKK a po diskuzi doporučuje vybrat další pracoviště
pro vyhodnocení DKK, dále ověřit způsob vyhodnocení DKK v Polsku a v
Maďarsku.
Na poradě zástupců členských klubů ISHV mají hlasovací právo za ČMKCHB kol.
Havlíček a Dvořák. Předpokládá se diskuze okolo produkce a prodeje štěňat,
přijímání členů, zkoušek aj. Pokud se ČMKCHB nadále udrží mezi kluby ISHV
musí zpřísnit dohled nad vývozem štěňat, což souvisí s jejich produkcí a
přijímání nových členů. V roce 2016 má ČMKCHB pořádat poradu poradců
chovu členských klubů ISHV.
Dále byly výborem klubu řešeny přestupky kol. Jiřího Prušovice a Jana Gaveldy.
Oba byli řádně předvoláni do jednání výboru klubu. Kol. Gavelda se písemně

omluvil ze zdravotních důvodů. Jeho přestupek k prodeji štěňat bez PP bude
řešen na dalším zasedání výboru. Jiří Prušovic se dostavil osobně a podal své
vysvětlení k provedení IHB u feny Arina ze Lniště a na položené dotazy. Protože
tabulky ze zkoušek nebyly do výboru dohledány, IHB není uvedena v periodiku
klubu, bude jeho přestupek nadále v řešení pro nejasnosti, které je potřeba
zjistit, ověřit a následně došetřit.
Další schůzka výboru je plánovaná na přelomu listopadu a prosince.
Zapsal Miroslav Adam – jednatel ČMKCHB
Ověřeno elektronicky všemi členy výboru klubu.

