Zápis ze schůze spádové oblasti č. 1 ve Velemíně ze dne 31. 1. 2020
Přítomni: Václav Rajniš, Ladislav Bečvář, Ota Buršík, Tomáš Hanousek, Břetislav Jemelka st., Břetislav
Jemelka ml., Josef Jeřábek, Daniel Linhart, Leoš Malypetr, Josef Němec, Miroslav Prchlík, Michal
Růžička, Miroslav Šíma, Martin Štefan, Veronika Viktorínová, Jiří Venclák. Schůze se zúčastnil nový
zájemce o přijetí Petr Lajbl.
Průběh schůze: Aktivista oblasti Václav Rajniš na úvod přivítal účastníky a konstatoval, že se sešlo 16
členů z 32. Poté informativně zhodnotil rok 2019.
-

Na členské schůzi v Kolesách navrhl za čestného člena klubu Jana Novotného, který byl
následně výborem klubu schválen.

-

Oblast uspořádala dva výcvikové dny na Milešovce a v Mikulově v Krušných horách.

-

Oblast uspořádala jedny PB v Mikulově (Na Vitišce), kterých se zúčastnilo šest psů z naší
oblasti.

-

Oblast uspořádala pod vedením Břetislava Jemelky ml. 4. ročník Doubické stopy.

-

Miroslav Šíma vykonal IHB na černé zvěři v 1. ceně.

-

Národní soutěže na Doupově se zúčastnilo šest rozhodčích z oblasti.

Plán akcí na rok 2020:
Výcvikový den Milešovka zajišťuje Václav Rajniš. Pro zájemce budou připraveny jak stopy na PB, tak
stopy soutěžní.
PB na tradičním místě na Vitišce v Mikulově v Krušných horách během 1. víkendu v září.
Doubická stopa 2020 proběhne v dubnu pod vedením Břetislava Jemelky ml. Počítá se s účastí 10
psů.
Členové oblasti mají přihlášeno 10 psů na IHB.
Ladislav Bečvář, pokladník oblasti, informoval přítomné o stavu financí oblasti k 31.1.
Bylo odsouhlaseno, že každý člen (včetně těch, kteří se neúčastní schůze) přispěje částkou 200 Kč na
rok na činnost oblasti, peníze bude vybírat pokladník oblasti.
Bylo odsouhlaseno, že účastnici výcvikového dne, kteří nejsou členy oblasti, uhradí 300 Kč za stopu.
Byl odsouhlasen příspěvek 3000 Kč na organizaci Doubické stopy.
Luboš Vodolán požádal oblast o seznam lidí ochotných jezdit na dosledy. Přihlásili se Honzík, Jemelka
ml., Rajniš, Šíma.

Zapsal Michal Růžička, 31. 1. 2020

