Českomoravský klub chovatelů
barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 3/2017,
která se konala dne 10. 8. 2017, od 10h v restauraci Myslivna v Pardubicích

Přítomni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Varvařovský Ladislav
Skácil Jiří ml.
Pelc Norbert
Princ Filip
Vodolan Luboš
Trojan Zdeněk
Buršík Ota

Za kontrolní komisi:
Ing. Martin Novotný
Ing. Miroslav Peterka

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Zdeněk Trojan, přivítal přítomné členy výboru a kontrolní
komise.
2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.

3. Výborem klubu byla projednána rezignace Zdeňka Trojana na předsedu
klubu, výboru a člena výboru. Zdeněk Trojan svou rezignaci oznámil a
vysvětlil osobně členům výboru na této schůzi. Před konáním schůze byl
členům výboru zaslán rezignační e-mail. Zdeněk Trojan i výbor souhlasí, že
rezignace bude účinná ke dni konání tohoto zasedání výboru, tedy ke dni 10.
8. 2017.
4. V souvislosti s odstoupením Zdeňka Trojana, jakožto člena výboru, byl v
souladu s čl. 4. bodem 3. písm. f) stanov ČMKCHB ze dne 22. 3. 2017
kooptován do výboru klubu Ota Buršík z oblasti 1, jakožto první náhradník
vzešlý z voleb do výboru, konaných na mimořádné konferenci klubu dne 22.
3. 2017 v Havlíčkově Brodě.
5. V souvislosti s odstoupením Zdeňka Trojana, jakožto člena výboru a
předsedy výboru a klubu, byl v souladu s čl. 4. bodem 3. písm. f) stanov
ČMKCHB ze dne 22. 3. 2017 navržen na nového předsedu Ing. Norbert Pelc,
který kandidaturu přijal. Byly dále navrženy změny funkcí členů výboru, a to
že člen výboru Ing. Luboš Vodolan opustí funkci výcvikáře a bude navržen
do funkce jednatete, Ota Buršík bude navržen do funkce výcvikáře. Všichni
kandidáti do nových funkcí kandidaturu přijali. Hlasováno o návrzích, kdo je
pro, aby:
a) z funkce jednatele byl odvolán Ing. Norbert Pelc, do funkce předsedy byl
zvolen Ing. Norbert Pelc.
Pro návrh hlasovalo 5 z 6 přítomných členů výboru, 1 se zdržel. Ing. Norbert
Pelc byl tedy odvolán z funkce jednatele a byl zvolen do funkce předsedy.
b) z funkce výcvikáře byl odvolán Ing. Luboš Vodolan, do funkce jednatele
byl zvolen Ing. Luboš Vodolan.
Pro návrh hlasovalo 5 z 6 přítomných členů výboru, 1 se zdržel. Ing. Luboš
Vodolan byl tedy odvolán z funkce výcvikáře a byl zvolen do funkce
jednatele.
c) do funkce výcvikáře byl zvolen Ota Buršík.
Pro návrh hlasovalo 5 z 6 přítomných členů výboru, 1 se zdržel. Ota Buršík
byl tedy zvolen do funkce výcvikáře.
Schválené změny ve výboru klubu budou navrženy ke změně zápisu ve
spolkovém rejstříku.
6. Dále bylo pokračováno v programu konání výborové schůze. Výbor by rád
zlepšil komunikaci mezi výborem a spádovými oblastmi. Tuto činnost bude
mít na starosti hlavně jednatel klubu Ing. Luboš Vodolan, na něhož se mohou
aktivisté i ostatní členové obracet se svými podněty.
7. Byly projednány organizační podrobnosti ke Speciální výstavě barvářů se
zadáním CAC, která se bude konat dne 9. září 2017 v Rekreačním zařízení

VLS OLŠINA, Polná na Šumavě. K této problematice byl na pozdější hodinu
přizván Ing. Jiří Mostecký, který byl pořádáním výstavy za klub pověřen.
Bonitaci na výstavě budou provádět poradci chovu pro HB a BB Ladislav
Varvařovský a Jiří Skácil ve spolupráci s rozhodčím z exteriéru MUDr.
Tadeášem Maślankou.
8. Byla projednána problematika konání 22. ročníku Celostátní soutěže barvářů
pořádanou ČMKCHB „O putovní cenu“ s udělením titulu CACIT, CACT a
Vítěz ČR. Soutěž se bude konat ve dnech od čtvrtka 12. 10. do neděle 15. 10.
2017, OLŠINA RZ VLS ČR s.p. Také k této problematice byl na pozdější
hodinu přizván Ing. Jiří Mostecký, jakožto klubem pověřená osoba soutěže.
Výborem bylo schváleno, že soutěž bude na umělých stopách dle SŘ pro
soutěže barvářů (SOU), platného od 1. 1. 2015. Soutěž bude vypsána pro 10
barvářů, z toho 6 psů z ČR a 4 psi ze zahraničí. Při menším počtu psů ze
zahraničí, než je plánováno, budou soutěžící psi doplněni z ČR. V nejbližší
možné době budou připraveny a vyvěšeny propozice k soutěži tak, aby se
vůdci mohli hlásit a výbor následně vybrat účastníky soutěže.
9. Byla projednána regionální soutěž o Moravský pohár, která se bude konat
v návaznosti na kurz Jelenář, organizací byla pověřena oblast 6. Byly
schváleny dotace na pořádání kurzu i soutěže podle dříve schválených
pravidel. Veškeré dotace budou doloženy řádným vyúčtováním.
10.Byl projednán dopis ČMKJ, který bude pověšen na webové stránky klubu.
Jedná se zadávání pracovních titulů na zkouškách a soutěžích. Výbor klubu
nedoporučuje zadávat pracovní tituly při předběžných zkouškách barvářů.
11.Výbor schválil, že paní L. Rauchové z oblasti 9 bude zaslán barvářský set,
jakožto cena na Pb.
12.Byla projednána účast ČMKCHB na jednání ISHV ve Švýcarsku, které se bude
konat dne 4. 9. 2017. Na jednání jsou za klub vysláni oba poradci chovu, tedy L.
Varvařovský a J. Skácil. Výbor předpokládá, že na společném jednání všech
členských klubů ISHV bude otevřena otázka úpravy chovných podmínek tak,
aby v rámci IHb zkoušky bylo u psa prokázáno štvaní a stavění. V takovém
případě budou chovy uznány jako výkonnostní. Výbor se bude zabývat
problematikou projednanou na schůzi ISHV a případnou úpravou chovných
podmínek po návratu poradců chovu z jednání ISHV.
13.Ve 12,20h se dostavil na jednání výboru Miroslav Gora z důvodu zpoždění
vlaku.
14.Výbor přizval na své jednání hosty, a to člena klubu F. Koláčka a I. Kosinu.
Důvodem tohoto pozvání byla případná revize rozhodnutí výboru o nepřijetí
I. Kosiny za člena klubu. Svůj příspěvek přednesl nejprve F. Koláček, který
se týkal činnosti I. Kosiny a jeho práce s barváři. Následně vystoupil i I.
Kosina a byla vedena diskuse. V průběhu vystoupení se I. Kosinovi udělalo
zle a bylo nutné mu zavolat ZZS.

15.Miroslav Gora navrhl, aby z důvodu rezignace bývalého předsedy Z. Trojana
odstoupil celý současný výbor. O tomto návrhu bylo hlasováno a tento byl
zamítnut v poměru 6:1.
16.Výbor rozhodl o přihláškách k přijetí do klubu těchto uchazečů a vyhověl
jim: Radim Navrátil (oblast 6), Josef Ganzvohl (oblast 13), Karel Kotrc
(oblast 14), Vladan Březina (oblast 6), Jaroslav Šeliga (oblast 15), Rostislav
Krejzek (oblast 8), Petr Němec (oblast 6), Jan Kitzberger (oblast 11), Jindřich
Keller (oblast 9), Martin Benda (oblast 8), Michal Bělíček (oblast 6) a Ivan
Kosina (oblast 13).
17.Dostavili se hosté: kol. Mostecký a Keltner ve věci pořádání speciální
výstavy a celostátní soutěže. Kol. Mostecký seznámil výbor s tím, že
speciální výstavu bude kompletně organizovat Českobudějovický
kynologický klub z. s., Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice
(ČBKK), přičemž se jedná o zkušeného organizátora kynologických výstav.
Náklady na výstavu by dle odhadu kol. Mosteckého neměly překročit
uhrazené poplatky za přihlášky na výstavu, které inkasuje přímo ČBKK. Kol.
Mostecký následně výboru předloží vyúčtování výstavy.
V souvislosti s návštěvou kol. Mosteckého a Keltnera byly projednány a
odsouhlaseny podmínky a náležitosti celostátní soutěže barvářů. Tyto budou
zveřejněny v propozicích k soutěži. Bylo potvrzeno, že klub poskytne na
soutěž příspěvek ve výši 30.000,- Kč.
18.Kol. Mostecký a Keltner za oblasti 14 a 15 navrhli na klubové vyznamenání
in memoriam M. Penzeše a J. Vágnera. K tomuto byla následně vedena
diskuse. O návrhu bude rozhodnuto na dalším nejbližším jednání výboru.
19.Výbor souhlasí s doplněním stavu propagačního materiálu.
V Pardubicích, dne 10. 8. 2017

Zapsal: Filip Princ

