Zápis ze schůze organizačního výboru Klubu chovatelů švýcarských
honičů, z. s. ze dne 15. 2. 2020
Místo konání: sídlo spolku
Přítomni:
předseda Michal Füleky, výcvikářka Bc. Nikola Füleky, poradkyně chovu Barbora
Dančová, hospodářka Mgr. Jana Višňovská
Pavel Jarolím omluven

1. Příprava členské schůze
Členská schůze se bude konat dne 4. 4. 2020 od 11. hodin. Pí. Barbora Dančová zamluví restauraci
Teodoro v Praze.
Předseda vyhotoví program, zašle ho pí. Višňovské, která ho rozešle e-mailem všem členům spolu s
pozvánkou.
Jednotliví členové výboru osloví co největší počet členů klubu, aby přišli na členskou schůzi.
Pí. Višňovská zašle e-mailem panu Levému, předsedovi revizní komise dotaz, zda bude revizní komise
kontrolovat rozpočet za rok 2019 a chovatelský servis.

2. Výsledky hospodaření 2019 a rozpočet na rok 2020
Mgr. Jana Višňovská připraví na členskou schůzi zprávu o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na
rok 2020. Dále zabezpečí podání DAP za rok 2019. Výbor klubu schvaluje odměnu ve výši 1 000, -Kč za
zpracování a podání DAP k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

3. Internetové stránky
Pí. Višňovská je ochotná webové stránky zpracovat, pokud jí pan Půlpán předá přístupová oprávnění.

4. Zpravodaj 2020
Bude zpracován za roky 2018 a 2019. Předseda klubu zašle do konce února 2020 Mgr. Višňovské úvodní
slovo. Paní Dančová jí zašle doplněný seznam vrhů za rok 2019, rovněž do konce února 2020. Poté pí.
Višňovská předá podklady panu Viktorovi Ferusovi pro grafické zpracování. Odměna za grafické
zpracování do max. výše 5 000,-Kč byla schválena již na loňské členské schůzi. Poté pí. Višňovská zašle
e-mailem zpravodaj všem členům klubu. Tištěnou verzi zpravodaje v počtu 15 kusů zabezpečí pí.
Višňovská.

5. Výstavy 2020
Speciální výstava KCHŠH se bude konat 13. 6. 2020 při Oblastní výstavě psů v Náměšti na Hané.
Posuzovat bude pí. Lenka Frnčová. Přihlašování na výstavu prostřednictvím Dogoffice.
Klubová výstava KCHŠH se bude konat dne 12. 9. 2020 v areálu Hotelu U sv. Václava ve Vysočanech
u Chomutova. Posuzovat bude paní Věra Dvořáková, přihlašování prostřednictvím Dogoffice.

6. Výstavy 2021
Speciální výstava KCHŠH se bude konat při Oblastní výstavě psů v Náměšti na Hané. Návrh rozhodčího:
Petr Řehánek, osloví ho předseda klubu.
Klubová výstava KCHŠH 2021 se bude konat ve Vysočanech u Chomutova dne 11. 9. 2021. Návrh
rozhodčího: Leoš Jančík, osloví ho předseda klubu.

7. Natura Viva
Uskuteční se ve dnech 26. – 31. 5. 2020. Klub se bude na výstavě prezentovat, zabezpečení jednotlivých
dnů bude upřesněno na členské schůzi.

8. Barvářské zkoušky honičů
Budou pořádány při OMS Chomutov 17. 10. 2020. Výcvikový den se v případě zájmu uskuteční čtrnáct
dní předem, tj. 3. 10. 2020.

Zapsala: Mgr. Jana Višňovská
hospodářka

Mgr. Michal Füleky
předseda
Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.

