Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 3/2018,
která se konala dne 31. 8. 2018, od 10h v Penzionu Olympie, Telnice

Přítomni:
1)

Pelc Norbert

2)

Skácil Jiří ml.

3)

Princ Filip

4)

Vodolan Luboš

5)

Buršík Ota

6)

Miroslav Gora (odjel ve 13h)

7)

Ladislav Varvařovský

Za kontrolní komisi:

Martin Novotný

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Norbert Pelc, přivítal přítomné členy výboru a člena
kontrolní komise.
2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.
3. Program schůze byl stanoven písemnou pozvánkou ze dne 14. 8. 2018
Ad 2)

Kontrola úkolů

Nejbližší akce, které klub čekají:
- Do 15. 9. 2018 musí být nahlášeny na ČMKJ soutěže se zadáním titulů
CACT pro rok 2019.
- V březnu 2019 bude řádná konference klubu (volba nového výboru,
schvalování nových stanov a zápisního a chovatelského řádu).
- 13. Klubová výstava barvářů se bude konat v sobotu dne 25.5. 2019 v
Kolesách, Kladruby nad Labem, členská schůze den předtím.
- 4. Speciální výstava se bude konat v Rapotíně, okres Šumperk, v sobotu dne
14.9. 2019 na spádové oblasti č.5. Spádová oblast č.5 pozvala při této
příležitosti výbor klubu, aby zde uskutečnil výborovou schůzi.
Termíny konání obou výstav byly řádném termínu nahlášeny na ČMKU a
termíny byly potvrzeny.
- Celostátní soutěž barvářů „O putovní cenu“ se bude konat u OMS Karlovy
Vary, VÚ Hradiště - Lučiny v termínu 24.-27.10.2019.
- Regionální soutěž „O pohár statutárního města Chomutova“ se bude konat
u OMS Chomutov v termínu 13.-15.9.2019.
Ad 3)

Informace o uskutečněných akcích pořádaných klubem

Předseda výboru Norbert Pelc zrekapituloval proběhlé akce, zejména
klubovou výstavu s kladným hodnocením.
Ad 4)

Stav žalob podaných na klub

Klub v současné době nevede žádné soudní řízení s výjimkou exekučního, ve
kterém požaduje po p. Vichtovi náklady soudního řízení, které zbytečně
vyvolal.
Ad 5)

Nominace psa a vůdce na MFK 2018

Nominace vůdce a psa, kteří budou vysláni za ČMKCHB na Memoriál
Fridricha Konráda: Marián Pavelka a bavorský barvář Aron z Pánskej pažite.
Náhradník Roman Trojka a fena bavorského barváře Freya Klobušice.
Rozhodčí: Josef Kouba, Robert Fojtášek.
Náhradníci: Marek Kraus, Josef Venus.
Ad 6)

Žádost o projednání IHB podaná OMS Třebíč

Předseda klubu obdržel z OMS Třebíč žádost o vyjádření ke zkoušce IHB,
kterou posuzoval pan rozhodčí Zdeněk Veleba. Výbor souhlasí se
stanoviskem Kontrolní komise. Jedná se o vnitřní záležitost dvou OMSů,
přičemž se jedná o administrativní pochybení, které odnesl pes a vůdce, kteří
zkoušku zvládli. Klub se zde nedopustil žádného pochybení a nepřísluší mu
se do záležitosti vměšovat.
Ad 7)

Projednání podnětu p. Kosiny na prověření chovné feny Unesca
Osterwald

Pan Kosina podal žádost o informaci, zda předkové feny Unesca Osterwald
mají IHB. Všichni předkové této feny splnili chovné podmínky klubu Verein
Hirschmann. Předběžné zkoušky barvářů Verein Hirschmann jsou náročnější
nežli naše, bylo zde rovněž prokázáno štvaní a stavění při praktickém
dosledu. Tato fena splnila veškeré podmínky chovnosti ČMKCHB. Podnět
pana Kosiny byl shledán jako nedůvodný.
Ad 8)

Návrh nových podmínek pro zadávání titulu "Klubový vítěz"

Klubový vítěz bude určován podle pohlaví (pes, fena) ze 4 tříd (otevřená,
pracovní, šampionů a mladých). Vítězové těchto tříd s tituly CAC a CAJC
budou soutěžit o klubového vítěze. Rozhodčí musí být schopen udělit

Klubového vítěze pouze na základě exteriéru, protože k dalším informacím
nesmí mít přístup. Výbor klubu se tak chce vyhnout podávání stížností na
rozhodčí, jak tomu bylo v minulosti.
Ad 9, 10) Příprava konference klubu, březen 2019, setkání s aktivisty
oblastí
Setkání s aktivisty oblastí bude uskutečněno po skončení výborové schůze.
Na setkání bude jednáno o znění nových stanov a zápisního a chovatelského
řádu.
Ad 11) Stav matriky, přihlášky, přijímání členů
Výbor, na základě podaných přihlášek, rozhodl o přijetí do klubu těchto
uchazečů:
Petr Svoboda (12), Daniel Slovák (6), Tomáš Haničák (6), Jiří Šefl (9),
Michael Šmahlík (6), Ladislav Doležel (13), Lubomír Puža (13), Radek
Lubina (6), Alexander Harvan (13), Jaroslav Gryc (13), Richard Němeček
(13), Zdeněk Hudec (13), Zdeněk Petržela (13), Jitka Řehuřková (13), Jana
Jílková (6), Juraj Štěch (12), Zdeněk Kunčar(5).
Výbor, na základě podaných přihlášek, rozhodl o nepřijetí do klubu těchto
uchazečů:
Jiří Loufek (5) - chybí doporučení oblasti, Petr Hamouz (7) - chybí
doporučení oblasti, Zdeněk Pelc (7) - chybí doporučení oblasti.
Ad 12) Informace o stavu pokladny a účtu
Stav na bankovním účtu činí k dnešnímu dni je 792.028,59 Kč. Klub již
uhradil náklady řízení s německými žalobci.
13) Dotace kurzu Jelenář

Výbor souhlasí s dotací na kurz Jelenář 2018 ve výši 10.000,- Kč.
14) Speciální výstava
Výbor doporučuje do budoucna pořádat Speciální výstavu s minimálním
počtem alespoň 15ti psů.
15)

Seznam pověřených osob

Výcvikář klubu zkompletoval seznam pověřených osob, které se mohou
zúčastňovat běžných praktických dosledů neúmyslně poraněné zvěře k
dosvědčení schopnosti psů štvát a stavět. Všechny pověřené osoby vyjádřily
souhlas s uveřejněním seznamu na klubovém webu.

V Zadní Telnici dne 31. 8. 2018

_________________________
Norbert Pelc
Zapsal: Filip Princ

