Zápis ze schůze výboru ČKCHABJ ze dne 13.1.2017 Jiřice
Přítomni výbor: Ing. Libor Hanzlík, Jana Oravcová, Milan Vysoudil, Jolana Michalcová, Ing. Jiří
Bradáč, Jiří Kavan, Eduard Mazanec
Předseda kontrolní a revizní komise: Milan Černý
Předseda kárné komise: Miroslav Mackovčin
Hosté: Věra Černá, Drahomír Michalec, Kateřina Kavanová, Petr Březina,
Předseda uvítal přítomné a upozornil, že výbor bude projednávat jen nejpodstatnější body
programu. Zprávy jednotlivých členů výboru budou prezentovány během konference. Dále
zhodnotil práci výboru. Výbor se sešel 2x a to v Kolesách a ve Zdobnici. Hlavními úkoly
výboru bylo finální zpracování FINANČNÍ SMĚRNICE a dokončení registrace klubu u Krajského
soudu v Klatovech.
- Výbor a předseda doplnil připomínky k finanční směrnici a spolu s rozpočtem ji
předloží ke schválení konferenci 14.1.2017.
- Klub je již registrován a zbývá dokončit registraci stanov. Předseda vyzve na
konferenci vedoucí oblastí, které ještě nedodali zápis o schvalovací schůzi k rychlé
nápravě. Vyhotoví jednotný zápis o schválení stanov, který bude doplněn
předepsaným tiskopisem a jednotlivými prezenčními listy. Poté jako statutární
zástupce dokončí registraci.
- Projednání stížností pana Šikuly a Machaly. Vzhledem k faktu, že nebyl porušen
zkušební řád, považuje výbor příslušné stížnosti za neopodstatněné. Předseda již
zaslal stanovisko výše uvedeným.
- Veškeré podklady do ročenky do 20. ledna 2017.
- K 20. výročí založení klubu bude vydána brožura. Realizaci zajistí předseda + redakční
rada.
- K 20. výročí založení klub udělí pamětní plakety čestným a zasloužilým členům,
jmenovitě p. Ing. Pivoňka, p. Ing. Kořínek, p. Matějka, p. Jon a p. Pena. Výrobu prověří
a zajistí Bradáč. Předání proběhne na květnové výstavě v Bohdanči.
- Prezentaci klubu k 20. výročí v možné spolupráci s ČMKJ prověří MilanČerný.
Poradkyně chovu seznámila výbor se stavem chovné základny za rok 2016.
- Narozeno 131 štěňat, z toho 65 psů a 66 fen.
- Uchovněno 6 psů a 11 fen.
- 10 zahraničních krytí
- Nadále málo černých jedinců v chovu. (se současným stavem, možnost krytí tak na
2 roky) Možné řešení spočívá ve výměně štěňat čistě zahraničního původu.
- Byl zaslán dopis Německému klubu týkající se problematiky krytí, výměny štěňat a
rozdílu cen.
- Návrh nákupu programu pro poradce chovu. Program nabízí německý klub, který
s ním aktivně pracuje. Z důvodu vyšší ceny zavolá Milan Černý p. Štanglovi na ČMKJ,
zda by o koupi tohoto produktu nemělo zájem více chovatelských klubů. Samostatný
vývoj takového programu v ČR přesahuje cenu toho německého.
- Zajistí umístění anatomického popisu ABJ na web. stránky.
- Upozornila na nedokončený převod vlastnictví web. stránek. Aktuální stav řeší
redakční rada.

-

Informace o semináři Genetika v chovu, kterou pořádá Beagle klub ve spolupráci
s p. Vl. Tichou. Zájemci o účast se domluví s poradkyní.
Seznámení s problematikou vychýlení I3. Po konzultaci s odborníky konstatováno, že
vychýlení I3 nemá vliv na celkový vývoj chrupu. Majitelé jedinců, kterých se tento
problém týká, mohou požádat bonitační komisi o bezplatné přebonitování.

Výcvikář seznámil výbor s problematikou tzv. náhradní leče, s posuzováním disciplín s tímto
spojených hlavně v souvislosti s podmínkami chovu. Po široké diskuzi bylo dohodnuto, že
výbor navrhne konferenci následující možnosti:
a) zachovat stávající podmínky chovnosti (tzn. do chovu pouze s naháněním divočáka).
b) zrušit pro chovnost nahánnění divočáka.
Dále:
- Návrh nominace rozhodčích na PGK na Slovensko (Košice). Nominováni jsou Kavan,
Březina, Blinka, Hanzlík
- Nominace psů na PGK. Nominaci určitě provést v rámci nějaké naháňky. Pokud bude
možno tak honitba Lesů města Znojmo.
- Otázka kde bude pořádán PGK v roce 2018? Ponecháno na konferenci.
- MBZ nejsou stále registrovány na FCI, pro to nemohlo být, na těchto zkouškách,
uděleno mezinárodní čekatelství práce.
- Rozhodnutí, zda Pohár Ing. Gustava Kořínka budeme posuzovat jako soutěž nebo jako
zkoušky. PGK bude soutěž, na které jsou zkoušeny disciplíny dle platného ZŘ. (tzn.
soutěžící pes, který obdrží 0, může pokračovat dále).
- Vedoucí oblastí, které pořádají zkoušky lov. upotřebitelnosti, zodpovídají za to, že
výcvikář dostane tabulky včas a řádné podobě.
Výcvikář oznámil úmysl rezignovat na svou funkci. Je si však vědom komplikované situace
s možným nahrazením, a proto počká, až na případné zvolení nového nástupce.

Jednatel informoval výbor o přípravě klubových výstav a bonitací.
- 6.5.2017 Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC, místo konání
BOHDANEČ, rozhodčí p. Šimek, při větším počtu MVDr. Mučobová, zajistí Libor
Hanzlík, vedoucí kruhu Bradáč, případně Mazanec, organizaci včetně zapisovatelek
zajistí Bradáč s Františkem Valou, poradkyně chovu zajistí potřebnou administrativu
- 7.5.2017 Bonitace místo konání BOHDANEČ, organizuje Bradáč, Vala a bonitační
komise
- 2.9.2017 Speciální výstava se zadáváním titulů Vítěz spec. výstavy a CAC + bonitace,
organizace Monika Čumbová a Zdeněk Jandl (zároveň vedoucí kruhu)

Ekonom po dohodě s výborem uvede v ročence a na web. stránkách doporučené ceny
jízdného a stravného.
Revizní komise provede zápis o provedené kontrole hospodaření klubu.

Dne 13.1.2017

zapsal Jiří Bradáč

