Zápis č.2/2014 z výborové schůze ČMKCHB konané dne
16.5.2014 v Kolesách
Program : 1. Kontrola úkolů z konference klubu a ze schůzky výboru č.1/2014,
Informace k předání funkcí poradce chovu, výcvikář klubu atd.
2. Problematika zkoušek barvářů a soutěží ve vztahu k novému ZŘ.
Informace ke /a/ zajištění kurzu, školení rozhodčích, celostátní soutěže
barvářů a ost.
3. Řešení problematiky zdravotního stavu u barvářů především ve vztahu
k DKK, epilepsii a ostat.
4. Chovné podmínky, návrh směrnice výboru klubu k chovným podmínkám,
Projednání způsobu placení, následné kontroly a případného vymáhání
chovatelských poplatků.
5. Projednání jednotlivých zpráv, informací, nebo řešení různého z oblastí
od vedoucího aktivistů, matrikáře, poradců chovu, výcvikáře a ostat.
6. Různé, diskuse, závěr vlastní schůze výboru
7. Příprava členské schůze ČMKCHB
8. Celková organizační příprava vlastního průběhu klubové výstavy barvářů
porada rozhodčích aj. (od 13 hod je přizván hlavní rozhodčí M.Pavlík)
Přítomni: Ing. Zdeněk Havlíček, Daniel Dvořák, Mojmír Kabát, Miroslav Gora,
Ladislav Varvařovský, Radek Hasenöhrl, Petr Kopřiva
Za DR: Ing. Karel Plch, Jaroslav Havlín
1. Schůzku výboru zahájil Havlíček kontrolou zápisu. Informoval přítomné, že byly
předány všechny potřebné dokumenty k zapsání klubu do rejstříku spolků dle OZ.
Varvařovský informoval o předání funkce s bývalým dlouholetým poradcem chovu M.
Pavlíkem v Krkonoších. Vše bez problémů, předání všech potřebných materiálů za
účasti Hasenöhrla a Havlíčka proběhlo hladce. V elektronické podobě byly z ČMKJ
vyzvednuty veškeré zápisy do Plemenné knihy u BB a HB.
Kabát vyhodnotil soutěž barvářů Krušnohorské derby jako velmi dobře připravenou
akci. Stručně zhodnotil průběh soutěže a tlumočil poděkování všem organizátorům a
J. Průšovicovi za velmi dobré zorganizování této soutěže. Výbor klubu vzal na
vědomí informaci ekonoma o vyplacení 10.000 Kč na tuto soutěž ze sponzorského
daru pro tuto soutěž.
2. Ke kurzu Jelenář-vůdce barváře konaného v Doubici nemá výcvikář klubu žádné
konkrétní informace od vedoucího oblasti č.1 kolegy J.Jeřábka. Kurz je vždy akcí
klubovou, průběh zajistí výcvíkář ve spolupráci s oblastí č.1, lektory jsou určeni M.
Pavlík a P. Bejček. Předpokládané výdaje, bývají okolo 6 až 7 tis. Kč. Do cen na PB
bude předán za klub obojek s řemenem v hodnotě 1.100 Kč.
Havlíček - nový ZŘ je platný od 1.4.2014. Pro klubové rozhodčí zajistit každému
výtisk nového ZŘ (60 ks), tyto budou předány na školení rozhodčích, které proběhne
dne 14.6.2014 od 10,00 hod zde v pensionu Vasury v Kolesách. Navrhuje školení
rozhodčích spojit

s přednáškami MVDr. Ekra k DKK a MVDr. Šrenka k epilepsii. Po diskuzi bylo
odsouhlaseno s tím, že kdo z rozhodčích nebude mít zájem účastnit se těchto
přednášek přijede až na odpolední část ke ZŘ. Školení rozhodčích ke sjednocení
posuzování dle nových ZŘ provedou zhruba od 12,30 hod M. Kabát a M. Pavlík.
Čas na diskuzi okolo ZŘ je odpoledne neomezený. Protože nové ZŘ neobsahují řády
pro soutěže bude dána povinnost klubům zpracovat vlastní předpisy pro klubové
soutěže.
Celostátní soutěž barvářů na přirozených stopách proběhne na Doupově a to
v termínu 23.10. až 25.10.2014. Hasenöhrl zajistí spolu s oblastí č.7 do 14.6.2014
propozice soutěže, které odsouhlasí výbor klubu. Počet psů na soutěž celkem 10,
z toho 3 zástupci ze zahraničí a to Slovenska, Polska a Maďarska, vždy soutěžní
dvojice + jeden rozhodčí. Zvací dopisy na soutěž zajistí Havlíček. Pokud některá ze
zemí odmítne účast (kolize termínů) doplní se startující o dalšího z výběru.
Přihlášky psů adresovat na předepsaných tiskopisech OMS výcvikáři klubu
Mojmírovi Kabátovi - uzávěrka přihlášek je 15.8.2014 !!!
Výběr psů provede následně výbor klubu na schůzce 28.8.2014.
Komunikaci a spolupráci s příslušným OMS zajistí oblast č.7, oficiální návštěvu a
dohody k soutěži s ředitelstvím VLS zajistí výbor klubu.
Navržení rozhodčí pro soutěž: HR Mojmír Kabát, dále rozhodčí: Milan Pavlík,
Vladimír Solar, Josef Šafařík, Karel Plch, Miroslav Adam, Hubert Hubík, Jan Novotný,
Josef Kouba, Ing. Josef Štefl, Václav Zavaďák, + 3 zahraniční rozhodčí. Rozhodčí
potvrdí svoji účast, delegaci rozhodčích na návrh klubu zajistí na ČMKJ Havlíček.
Klub uvolní na soutěž 30 000 Kč, možné další sponzory směřovat na ekonoma klubu.
XV. ročník Memoriál Fridricha Konráda se uskuteční 15.-19. 10. 2014 ve Zvolenu,
hotel Polana. Propozice jsou již k dispozici. Za náš klub potvrdil svoji účast vítěz
celostátní soutěže vůdce ing. Jiří Kadera se psem HB Haky od Dlouhého potoka,
náhradník Ing.Vladimír Kváš s fenkou Brita Bora Beta. Navržení rozhodčí za
ČMKCHB jsou Ing. Petr Lebeda, Ladislav Varvařovský a Jiří Skácil st.
Zbývá obsadit soutěžní dvojicí + požadovaní rozhodčí, polskou nejvyšší soutěž, IX.
Ročník MBG, která proběhne týden po naší soutěži.
Veškeré návrhy, ale i připomínky z oblastí k účasti psů na těchto uvedených
soutěžích zasílejte vždy výcvikáři klubu nejpozději do 28.8.2014 !!!
3. Výbor klubu diskutoval návrh na vyhodnocování DKK na více pracovištích. Většina
členů výboru se kloní umožnit vyhodnocovat DKK na dvou pracovištích. Definitivní
schválení s určením pracovišť proběhne na příští schůzce výboru !!
Výskyt idiopatické epilepsie byl potvrzen na klinickém vyšetření u neurologa dr. P.
Šrenka u fenky HB a u psa BB. Poradce chovu zajistí vyřazení rodičovských párů
(1x HB a 2x BB) z dalšího chovu a to s okamžitou platností !!!
4. Výbor dále diskutoval různé návrhy chovných podmínek. Po obsáhlé názorové
diskuzi výbor navrhuje: zrušení povinnosti jarního svodu organizovaných při OMS pro
chovnost. Povinnost ohodnocení psa/feny na klubové výstavě, posouzení DKK (asi
dvě pracoviště), bonitace zůstává v nezměněné podobě (2x ročně).
Na PB hodnocení pes/fena v 1. nebo 2.ceně, na IHB pes/fena hodnocení v 1. nebo
2.ceně, účast na soutěži barvářů s hodnocením práce na stopě známkou 4 nebo 3,
nebo možnost přezkoušení adepta chovu více rozhodčími při práci na „soutěžní

dlouhé stopě“ při některých PB. Zvažována je možnost zařadit u jedinců jdoucích do
chovu „zkoušku ostrosti“.
Dále se navrhuje krytí chovných fen HB 1 x ročně (počet jedinců ve vrhu u obou
plemen se neomezuje) s možností každoročního krytí fen HB z důvodu dlouhodobě
přetrvávajícího malého počtu štěňat HB v ročníku.
U chovných fen BB krytí všech fen 1x za dva roky.
U obou plemen ponechána doba klidu v chovu od 1.7 do 30.10. kalendářního roku.
Chovatelské poplatky je možné nadále platit poradci chovu, nebo přímo převodem na
účet klubu s tím, že chovatel o zaplacení příslušné platby bude informovat poradce
chovu, který si odsouhlasí platbu s ekonomem klubu. Na každé schůzce výboru
provedou ekonom a poradce chovu kontrolu plateb.
5. Vedoucí aktivistů D.Dvořák - informoval, že kvůli neshodám v oblasti č.7, na
žádost některých členů si chtějí vytvořit novou oblast č.16 „Mostecko“. Po diskuzi
nebylo odsouhlaseno. Stanovy klubu neumožňují vytvoření dalších oblastí,
zúčastnění si musí vyřešit tyto problémy v rámci stávajících oblastí klubu 0 až 15.
Dvořák dále navrhuje na vyznamenání stříbrnou „Stopou“ kolegu Josefa Šafaříka a
Vladimíra Solara. Výborem schváleno.
Matrikář klubu - k 1.2.2014 nárůst členů o 42 členů. Jmenovitě přečteno, schváleno.
Informoval k přípravě výstavy, vše má zajištěno, organizačně je 8. klubová výstava
barvářů připravena. Posuzovat budou dva rozhodčí, protože kolega Ing. Pavel
Zuzaník bude čekatelovat u HB
Varvařovský - informoval o problému vývozu štěňat do Slovinska. Vývoz byl
odsouhlasen s tím, že si musí problematiku razítek ISHV dořešit u svého rakouského
dozoru slovinská strana.
Výcvikář klubu Kabát - informoval o porušení ZŘ při posouzení IHB rozhodčím
Václavem Procházkou. Výbor rozhodl o anulování této zkoušky. Rozhodčí Václav
Procházka se písemně vyjádři do příštího výboru klubu. Dále byla výborem
anulována PB u Ladislava Varvařovského nejml. pro porušení ustanovení ZŘ.
Nápravu chyb zajistí výcvikář klubu a na nebezpečí porušování ŽŘ upozorní i při
školení klubových rozhodčích 14.6.2014.
Ekonom Havlíček - klub nemá žádných závazků, vše má nyní uhrazeno, klubový
zpravodaj stál 51 tis. Kč. Byly získány důležité sponzorské dary např. na
Krušnohorské derby, na výstavu, takže v současné době je rozpočet klubu již
malinko přebytkový.
Předseda DR Ing.Karel Plch - dle OZ může být hmotná zodpovědnost za finanční
prostředky přenesená prostřednictvím tohoto zápisu na pověřenou osobu.
Pověřenou a odpovědnou osobou za finanční prostředky klubu je ekonom
klubu Ing. Zdeněk Havlíček, který tímto tuto odpovědnost za svěřené finanční
prostředky klubu před všemi zúčastněnými přijímá. Pokladní zůstatek nadále
může být 10 tis. Kč. Krátkodobě, např. při zajišťování výstavy, nebo klubové soutěže
může být čerpán po dobu max. do 15 dní do výše 20 tis. Kč. Při jakékoliv platbě nad
10 tis. Kč, vč.platby za nákup materiálu, musí být souhlas výboru klubu.
Člen DR Jaroslav Havlín - obdržel stížnost kolegy P.Hennricha za pomluvu kolegy M.
Krause. Výbor nebude toto řešit, kolega Petr Hennrich nechť si tyto spory řeší
občanskoprávní cestou.
Výbor klubu rozhodl, že kolega Vladimír Kumpa může od nynějška opětovně
posuzovat jako rozhodčí z výkonu na všech zkouškách barvářů.

6. Vzhledem k běhu času žádné další připomínky a diskuze nebyly. Termín další
schůzky byl předběžně určen na 28.8.2014.
Případné jakékoliv připomínky k výše nadneseným návrhům mohou vznést členové,
nejlépe písemně, prostřednictvím kteréhokoliv člena výboru do příští schůzky výboru.
Vzhledem k tomu, že Havlíček dělá zkoušky na rozhodčího, byl vedením členské
schůze klubu, zde od 19,00 hod, pověřen místopředseda klubu Daniel Dvořák.
Skončeno v 15.20 hod.
Zapsal Petr Kopřiva, následně odsouhlasili všichni přítomní s výjimkou M.Gory

