
 
 

Výroční členská schůze Klubu chovatelů holubů rakovnických kotrláků 
18.2.2016 Pecínov. 

 
 
program: 
1.zahájení 
2.pokladní zpráva za rok 2016 
3.revizní zpráva 
4.zpráva předsedy klubu 
5.přijetí nových členů. 
6.seznámení s plánem posuzování na SV 
7.diskuze 
 
Výroční členské schůzi bylo přítomno 15 členů klubu a 3 hosté. 
Prezenční listina je přílohou zápisu v papírové podobě. 
 
1. zahájení 
Schůzi zahájil předseda klubu Pavel Barna. 
-přivítání všech přítomných členů a hostů 
-předložení prezenční listiny k podpisům 
-předložení návrhu zapisovatele schůze – zapisovatelem navržen p. Roman Schwarz 
-předložení programu schůze 
hlasování: 15 pro 
usnesení: zpráva přijata jednohlasně 
 
2. pokladní zpráva za rok 2016  
Pokladní zprávu přednesl pokladník klubu p. Dušan Barcuch. 
pokladní zpráva je přílohou zápisu VČS 
hlasování: 15 pro 
usnesení: zpráva byla přijata jednohlasně 
 
3. revizní zpráva 
Zprávu revizní komise přednesl předseda komise p. Jan Dostál. 
-hospodaření klubu bylo shledáno bez závad 
hlasování: o zprávě nebylo hlasováno 
usnesení: zpráva byla vzata na vědomí a přijata předsedou klubu 
 
4. zpráva předsedy klubu 
-předložení zprávy o stavu členské základny v r.2017 
-klub má 28 členů,většina aktivních ( v rámci možností ) 
-předložení návrhu na vyloučení členů klubu p. Zusky a p. Janečky z důvodu neplacení čl.příspěvků 
 p. Zuzka bude vyzván k zaplacení, pokud uhradí dlužnou částku do konce března 2017, 

jeho členství zůstane nadále platné. 
p. Janeček – návrh na okamžité ukončení členství, neuhrazené poplatky za čtyři roky 

hlasování: 15 pro 
usnesení: zpráva byla přijata jednohlasně 
-zpráva o CV výstavě v Lysé nad Labem 

vystaveno celkem 60 holubů 
uznány 4 plemenné chovy 3x p Barcuch, 1x Ing. Jadrníček 
šampion p Barcuch črv.s, Čc p Barcuch bílý, p Piše črv. 
kvalita a posouzení v diskuzi 

-zpráva o závodech kotrláků na Slovensku 
J. Heržák se se svými kotrláky úspěšně zůčastnil soutěže v akrobacii na Slovensku.  



 
5. přijetí nových členů 
Návrh na přijetí nových členů klubu přednesl předseda klubu. 
-navrhováni jsou:  pánové Bohumír Matějek a Jan Vagner 
hlasování: 15 pro 
usnesení: noví členové byli přijati jednohlasně 
 
6. seznámení s plánem posuzování na SV 
Plán předložil předseda klubu. 
-návrh na výběr šampionů členy klubu podle předloženého vypracovaného manuálu 

ostatní ocenění by zůstaly jako doposud na posuzovatelích 
hlasování: 14 pro 0 proti  1 se zdržel 
usnesení: návrh byl přijat 
Metodika/manuál pro výběr šampiona bude zveřejněn na e.stránkách klubu. 
 
7. diskuze 
P.Barna - posuzování SV se děje bez účasti členů klubu. V návaznosti na předchozí bod schůze nemohou být z 

časových důvodů výsledky o přidělení titulu Šampion v katalogu výstavy uvedeny. 
hlasování: 15 pro 
usnesení: práva přijata jednohlasně 

P.Barna - Vzhledem k nejednotnosti posuzování RK se na školení posuzovatelů pokusit o sjednocení pohledu 
na posuzování RK. Posuzovatelům bude předložen grafický vzor, jako metodická předloha k posuzování 
tělesného rámce RK. Posuzovatelům bude předložena otázka problematiky posuzování, zejména pak 
jedinců se známkami meziplemenného křížení a otázky týkající se struktury peří posuzovaných holubů. 
Dále jim bude prezentován jednotný postoj a přání klubu v otázkách posuzování RK. Přítomní navrhují 
pověřit prezentací stanovisek klubu předsedu klubu P.Barnu. 
hlasování: 15 pro 
usnesení: zpráva byla přijata jednohlasně 

Ing. Jadrníček - navrhuje změnu ve funkci jednatele, 
členy byl navrhnut Roman Schwarz. 
hlasování: 15 pro 
usnesení: zpráva byla přijata jednohlasně 

Ing. Jadrníček - navrhuje obnovit vydávání klubového zpravodaje a to i v papírové podobě 
obsahovým zpracováním byl pověřen Ing. Jadrníček 
úpravou pro tisk a tiskem byl pověřen R.Schwarz 
hlasování: o zprávě nebylo hlasováno 
usnesení: zpráva byla vzata na vědomí a přijata předsedou klubu 

J.Dostál - uvádí možnost konání SV v areálu ZO Lužná, 
Ostatním členům přijde takové řešení krokem zpět. 
hlasování: o zprávě nebylo hlasováno 
usnesení: zpráva byla vzata na vědomí a přijata předsedou klubu 

M.Martinkovič - předložil návrh možnosti konání SV na výstavišti v Brně.  
 Většina členů nebyla proti této možnosti s tím, že je nejprve nutno prověřit podmínky konání výstavy. 

Nicméně všichni se shodli na tom, že místem konání SV pro rok 2017 bude opět výstaviště v Lysé nad 
Labem. O místě konání následující SV rozhodne příští VČS. 
hlasování: o zprávě nebylo hlasováno 
usnesení: zpráva byla vzata na vědomí a přijata předsedou klubu 

Příspěvek plynoucí ze všeobecné diskuze – P.Barna - byl pověřen jednáním s pořadateli výstav v Lysé 
o možnosti zkrácení lednové výstavy, popř. o možnosti uspořádat SV při CV v listopadu 2017. 
 

Prezenční listina je součástí zápisu. 
 
VČSchůze se konala v příjemném a stylovém prostředí selského dvora Pecínov. 
 
 
v Pecínově 18.02.2017   zapsal: Roman Schwarz 


