Zápis s výborové schůze ČMKCHB č.3 konané dne
22.8.2014 na Bukovině
Zápis ze schůze výboru a DR ČMKCHB 3/2014
konané 22.8.2014 na Bukovině, Vojenský újezd Hradiště
Přítomni:
Za výbor ČMKCHB:
ing. Z. Havlíček, L. Varvařovský, M. Kabát, R. Hasennöhrl, D. Dvořák; dále pozváni M. Gora, P. Kopřiva,
ing. J. Jeřábek, M. Adam
Za DR ČMKCHB:
J. Varvařovská, J. Havlín, ing. Karel Plch omluven
Za VLS:
ing. M. Suk, PhD. – ředitel divize VLS Karlovy Vary, ing. Macháček – vedoucí LS Valeč, L. Novotný vedoucí LS Dolní Lomnice, P. Mašek
Schůzi zahájili ve 12.00 h ing. Suk a ing. Macháček slavnostní fanfárou a úvodním slovem.
1) Za přítomnosti pracovníků VLS byly projednány podmínky a detaily průběhu organizace 20. ročníku
celostátní soutěže barvářů konané 23. – 26.10.2014 na Doupově (organizační a technické zajištění
soutěže, povolení vstupu do prostoru, atd.). Zúčastnění se dohodli, že případná komunikace s médii
bude výlučně v kompetenci ing. Suka ! Klub zajistí na své náklady ubytování pro rozhodčí a psovody v
restauraci „Na špici“ - R. Hasennöhrl. Zajištění státních vlajek zahraničních účastníků (Polsko,
Maďarsko, Slovensko) zajistí Z. Havlíček a P. Mašek. Čísla a označení vůdců a rozhodčích zajistil Z.
Havlíček + zajištění diplomů.
2) Probrány přihlášky zahraničních účastníků. Slováci sdělí nominaci po zasedání jejich výboru dne
30.8. Výcvikář p. Kabát předložil seznam přihlášených vůdců a barvářů z Česka (vůdci - P. Hennrich, P.
Mašek ml., L. Varvařovský, ing. K. Plch, p. Špelina, ing. L. Vodolán, J. Varvařovská, jako náhradník Z.
Havlíček). Tabulky s razítkem OMS a součinnost s příslušným OMS Karlovy Vary zajistí R. Hasennöhrl.
3) Z. Havlíček – předložil písemné vyjádření o odstoupení dvou členů výboru P. Kopřivy a M. Gory.
Následně proběhla kooptace nových členů ing. J. Jeřábka a M. Adama. Oba přijímají, dohodnuto - M.
Adam funkci jednatele a J. Jeřábek funkci matrikáře. Předání funkcí proběhne bez zbytečných odkladů
po individuální dohodě zúčastněných.
4) Zápis z dnešní schůze provede D. Dvořák. Proběhla diskuze s následným potvrzením zápisu č.
2/2014 z výborové schůze. Hlasování: pro 5 , nehlasovali: 2 (Jeřábek, Adam – nepřítomni na jednání).
5) Nominaci rozhodčích na ČMKJ zašle za klub Z. Havlíček. Z diskuze k soutěži vzešel požadavek rozšířit
počet rozhodčích. Nominovaní rozhodčí:
Hlavní rozhodčí soutěže – M. Kabát
Rozhodčí – M. Pavlík, V. Solar, J. Šafařík, M. Adam, H. Hubík, J. Novotný, J. Kouba, ing. J. Šefl, V.
Zavaďák, B. Jemelka st., ing. J. Jeřábek, L. Tipmann, P. Bejček, P. Polák, P. Švanda, R. Vrba. Čekatel – B.
Jemelka ml.
Navrhované rozhodčí obtelefonuje Z. Havlíček s M. Kabátem, případné změny budou dořešeny
telefonicky či e-mailovou poštou.
6) Nominace s propozicemi soutěže pro domácí vůdce rozešle M. Kabát, pro zahraniční účastníky Z.
Havlíček, vč. propozic poslaných na ČMKJ pro rozhodčí.
Zajištění předání Putovní ceny pro vítěze posledního ročníku od ing. Kadery – zajistí Z. Havlíček.
7) Konečné finanční vyúčtování soutěže provede ekonom klubu s pořadateli. Poté bude účetnictví
soutěže kompletně předloženo ke schválení výboru, vč. vyúčtování sponzorských darů a cen.
8) Výbor odsouhlasil jako ceny věnované ČMKCHB dvě sady barvářského řemenu a obojku. Hlasování

pro: 6, zdržel se: 1 (Havlíček).
9) V roce 2015 proběhne klubová výstava barvářů s bonitací dne 30.5.2015 - Lučiny, VLS K. Vary.
Vpředvečer výstavy proběhne členská schůze klubu. Hlasování: pro 7.
10) Navrhuje se rozšířit přihlášky za člena klubu o doplňující informace: Zda je uchazeč držitel
loveckého lístku a doporučení oblasti. Schváleno – pro: 7.
11) Internetové klubové stránky www.barvar.cz po telefonické dohodě povede i nadále M. Gora.
12) Z. Havlíček seznámil přítomné s dopisem z ČMKJ k vytvoření soutěžního řádu pro klubové soutěže
(SŘ). V diskuzi zazněly návrhy na úpravu SŘ, např.:
- neměnit znění platných pravidel pro soutěže na přirozené stopě poraněné zvěře, ale
- na Krušnohorském derby a Moravském poháru uvádět délku umělé stopy min. 1,5 km (místo 1.500
kroků) s vyhledáním nástřelu, nebo úplně převzít pravidla pro umělou stopu dle MFK SK
- vytvořit na soutěžích, kde budou pouze umělé stopy, 2 skupiny po 6 psech, viz. navrhovaná
podmínka chovnosti - umělá stopa dlouhá 2 km, stará 18h+, min. známka z provedení 3.
Návrhy k vytvoření soutěžního řádu (SŘ) musí být předloženy klubem do 31.12.2014. Očekáváme
návrhy z jednotlivých spádových oblastí !
13) Předložený seznam nových žadatelů o členství v klubu – nebylo zatím řešeno, nebyly k dispozici
jejich přihlášky – zajistí J. Jeřábek.
14) Byl dohodnut termín další výborové schůze na 18.11.2014 v 10.00 hod. Místo konání schůze bude
upřesněno.
15) Z. Havlíček předložil zápis ze schůze ISHV ve Slovinsku, zejména vznesené připomínky a důrazné
výtky směrované vůči ČMKCHB ohledně přijímání nových členů a vývozu štěňat. Veškeré náklady
spojené s účastí na této akci byly uhrazeny sponzorem (firma DVORAgro).
V 17.10 h se omluvil z jednání M. Adam – povinnosti při zajišťování kynologické akce OMS.
16) Poradce chovu L. Varvařovský k vývozu štěňat: Vzhledem k tomu, že náš klub byl na zasedání
poradců chovu ve Slovinsku kritizován za nepovolené vývozy štěňat do zemí ISHV, podali jsme dotaz
na poradnu ČMKU ohledně podmínek pro vystavení exportního razítka pro vývoz. Písemné stanovisko
je následující:
,,Obecně platí, že chovatelskému klubu není v podstatě nic do toho, kdo a kam štěně vyváží. Chovatel
za štěně nese zodpovědnost a chovatel také z příjmu za něj platí daně.
Výjimku mohou ale tvořit situace, kdy dojde k dohodě mezi chovatelskými kluby z více států. Takováto
dohoda platí např. u barvářů. V jejich případě, bez souhlasu chovatelského klubu, plemenná kniha
exportní PP opravdu nevystaví a pokud by to udělala, stát, do kterého štěně jde, jej bez příslušného
razítka nezapíše. Plemenná kniha pracuje na základě smlouvy s chov. klubem a pokud si členové klubu
podobné pravidlo odhlasují, respektuje jej.“
Stanovisko výboru a DR ČMKCHB: Hlasování: výbor pro 6 , DR pro 2.
Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů:
II. Chov a jeho řízení
7. Chov obou plemen barvářů je řízený ČMKCHB, který je garantem za regulérnost chovu barvářů vůči
ČMKU.
8. Speciální podmínky chovnosti určuje ČMKCHB. Tyto podmínky chovnosti jsou v souladu s předpisy
FCI a ostatními právními předpisy.
9. ČMKCHB poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu za předpokladu dodržování chovných
podmínek, nařízení výboru klubu, předpisy FCI, ČMKU a ISHV (mezinárodní klub barvářů).
XV. Export
1. Při prodeji mimo území ČR musí být průkaz původu pověřeným pracovníkem ČMKU označen :
- razítkem EXPORT PEDIGRE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
- jménem a kompletní adresou nového majitele
Vývoz do zemí ISHV musí být ještě opatřen červeným výkonnostním razítkem mezinárodního klubu s
číslem našeho státu pro ( HB – 6, BB -16).

2. Poradce chovu má právo požádat o předvedení vyváženého jedince do zahraničí.
3. Dovoz a vývoz psů v rámci zemí v ISHV podléhá souhlasu obou poradců chovu.
4. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že každý chovatel si při exportu štěněte do zemí ISHV zajistí souhlas
obou poradců chovu (zejména pro Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Maďarsko, Polsko) a ověří
si, zda zájemce o štěně z uvedené země je členem oficiálního klubu organizovaného v ISHV. V případě
vývozu na Slovensko bude tato situace projednána na nejbližší schůzce se Slovenskými kolegy poradci
chovu.
Poradce chovu L. Varvařovský dále poukázal na nutnost vytvoření seznamu barvářů v držení členů
klubu, protože na poradách ISHV pak uvádíme početní nesmysly !!! K současnému datu je letos
zapsáno 62 štěňat HB a 141 BB. Vzhledem k množství narozených štěňat navrhuje opětovné zavedení
klidu v chovu od 1.7. do 30.10. s platností od 1.1.2015 pro obě plemena barvářů. Hlasování: pro 6
přítomných.
17) Memoriál B. Gierszewskiego v Polsku – Z. Havlíček předložil žádost o vyslání soutěžícího a 2
rozhodčí. Po diskuzi přítomnými odsouhlaseno:
vůdce – M. Prchlík + HB, jako rozhodčí – M. Gora, ing. J. Jeřábek.
18) Zpráva ekonoma – klub nemá neuhrazené pohledávky, stav hotovostních finančních prostředků ke
dni je 352 tis. Kč + 550 tis. Kč vázaných na státních dluhopisech a výnosových účtech České Spořitelny
a.s.
Upozornil na nutnost vymáhat důsledně chovatelské poplatky schválené na konferenci klubu. Kdo
nebude mít vůči klubu poplatky uhrazené, nebude mu vystaven krycí list. Seznam dlužníků s částkou k
datu uvést přílohou k zápisu.
19) Výcvikář p. Kabát provedl vyhodnocení předběžných zkoušek barvářů za roky 2012 a 2013.
Konstatoval, že pouze 5% psů by splnilo podmínky pro udělení titulu CACT. Poukázal na chyby v
hodnocení rozhodčích (špatně vyplněné tabulky, početní chyby, chybné zařazení do cen apod.). Dále
bylo projednáno potrestání rozhodčího p. Procházky za porušení v době provedení zkoušky platného
zkušebního řádu. V případě, že posoudí psa či fenu na PB nebo IHB, nebude tato uznána pro chovnost
s platností do 22.8.2016 – Hlasování: pro 6.
20) Ing. Jeřábek poukázal na stále se zhoršující zdravotní stav u obou plemen barvářů, velmi slabou
ostrost či lépe ochotu při práci barvářů s živou zvěří. Výbor klubu se tímto, spolu s definicí chovných
podmínek a vytvořením SŘ, bude nadále intenzivně zabývat.
Schůze výboru a DR ČMKCHB 3/2014 byla ukončena ve 20.00 h.
Zapsal: D. Dvořák

