
Zápis z VČS KCHHRK ze dne 17.1.2016 v Lysé nad Labem 

 

Přitomni: 17 členů, 1 host, 2 omluveni (dle prezenční listiny)  

 

1/ v 10.15 hodin zahájil předseda klubu Pavel Barna výroční schůzi. 

2/ Přítomní uctili symbolickou minutou ticha památku zesnulých – J. Cintla a J. Čečrdleho. 

3/ Pokladní zprávu přednesl pokladník klubu Dušan Barcuch (viz příloha.) 

4/ Revizní zprávu přednesl předseda revizní komise Jan Dostál. 

5/ Dořešení otázky 10ti kusů pětimístných výstavních klecí, které jsou majetkem klubu a jsou 
uskladněny v ZO Lužná u Rakovníka. Klub nabídl klece k odkupu členům a vypracoval jmenný seznam 
zájemců za cenu 500 Kč za blok pětimístných klecí.  

6/ EV Méty – bylo vystaveno 59 kotrláků od členů klubu. Oproti ostatním plemenům značný počet 
(např. český stavák 12 kusů). 

Výsledky: nejlepší kolekce Dušan Barcuch - bílý 

  97 bodů Dušan Barcuh - červený sedlatý 

  96 bodů Dušan Barcuch - modrý sedlatý 

96 bodů Michal Martinkovič - černý sedlatý 

Jmenovitě se patří poděkovat vystavovatelům – Dušan Barcuch, Roman Barcuch, Pavel Barna, Jiří 
Turek, dr. Martin Kodl, Michal Martinkovič.  

Za další také děkujeme sponzorovi, díky kterému se podařilo vystavovatelům přispět na klecné (250 
Kč na kus).  

7/ CV Lysá nad Labem 2015 – bylo vystaveno 56 kotrláků, což je menší počet – kvůli EV konané o 
týden dříve.  

Výsledky: šampion Pavel Piše – červený sedlatý 

  Pohár pro nejlépe oceněného RK Pavel Barna – červený 

Čestná cena Dušan Barcuch – bílý, červený, červený sedlatý  

 

8/ Speciální výstava RK v Lysé nad Labem 15. – 17.1.2016 

Přihlášeno bylo 255 holubů, dodáno 247 holubů, nedodal M. Křenek.  

Výsledky: mistr klubu Pavel Barna – 956 bodů 

  Dušan Barcuch - 955 bodů 

Michal Martinkovič - 947 bodů 



Memoriál J. Haunera – Dušan Barcuch – červení sedlatí – 288 bodů 

Pavel Barna – žlutí – 288 bodů 

Pavel Barna – červení – 288 bodů 

Šampion M. Holeček – žlutý tygr – 95 bodů 

Dušan Barcuch – červený sedlatý – 97 bodů 

Pavel Barna – žlutý – 97 bodů 

Pohár pro málo chované rázy – Michal Martinkovič – stříbrný sedlatý – 95 bodů 

Čestné ceny – Roman Barcuch – žlutý sedlatý 

  Dušan Barcuch – bílý, červený bělohrotý 

Pavel Barna – červený, černý sedlatý, modrý sedlatý 

Pavel Piše – červený, červený sedlatý 

Jiří Turek – modrý černopruhý, modrý mramorovaný 

Michal Martinkovič – žlutý sedlatý 

Speciální chovy – Dušan Barcuch – bílý, červení, červení sedlatí  

Roman Schwarz – modří sedlatí 

Pavel Piše – červení sedlatí 

Ing. Jiří Jadrníček – černí sedlatí 

J. Konopásek – černí tygři 

 

9/ Diskuze: 

R. Schwarz – aktualizace našich stránek probíhá úspěšně, i co se týče návštěvnosti, vyzývá k doplnění 
fotografií i informací k modernizaci stránek. Předseda poděkoval R. Schwarzovi za úsilí při tvorbě 
těchto internetových stránek. Roman Schwarz jedná s městem Rakovník o dotaci na internetové 
stránky klubu RK pro jejich zlepšení v kvalitě a modernizaci -  cca 1000 Kč.  

Pavel Barna přednesl návrh změny soutěžních podmínek pro SV od roku 2016. Bude udělen Šampion i 
Haunerův pohár v rázech sedlatí, v rázech kde je vystaveno méně než 12 kusů a ve zbylých rázech. 
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželi se 2. Návrh byl přijat.  

J. Dostál a D. Barcuh přednesli návrh čtyř holubů do Haunerova poháru. Hlasování: Pro 6, proti 7, 
zdrželi se 4. Návrh nebyl přijat.  

Roman Schwarz přednesl návrh na změnu složení kolekce v Haunerově poháru na 2 výletky a 1 holub 
starší 1 roku. Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrželi se 3. Návrh byl přijat.  

J. Dostál přednesl návrh na zvýšení bodů na speciální chov ze 558 na 560. Hlasování: Pro 17, proti 
0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.  



J. Dostál přednesl návrh na změnu pravidel při získání speciálního chovu, a to minimálně 2 výletky 
v šestičlenné kolekci. Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.  

D. Barcuch upozornil na členy klubu, kteří neplatí členské příspěvky více než 2 roky a navrhl proto 
jejich vyloučení z členské základny. Jmenovitě jsou to p. Janoušek, p. Levora, p. Pospíšil.       
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.  

 


