Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com

Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů švýcarských honičů
Místo konání : Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 – Kunratice
Datum konání : 29.11. 2014, od 11:00 hodin
Přítomni
Omluveni
Schůzi vedla
Zapsala

:
:
:
:

4 členové výboru (presenční listina v příloze), 1 host - člen revizní komise
3 členové
Mariana Svobodová
Jana Nováková, v Praze 29.11.2014

Program dle pozvánky:
1. Zahájení a schválení programu schůze výboru
2. Zpráva předsedkyně
3. Zpráva poradkyně chovu
4. Zpráva výcvikářů
5. Zpráva hospodářky
6. Soutěžní řád
7. Výstavy a akce v roce 2015 a 2016
8. Zpravodaj 2015
9. Rozpočet 2014 a 2015
10. Došlá pošta
11. Zápisní řád
12. Hlasování
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr schůze výboru
1. Zahájení a schválení programu schůze výboru
- Schůze zahájena předsedkyní klubu.
- Program schůze doplněn o jeden bod - Projednání žádosti paní Ivany Herianové
o možnost individuální bonitace psa Dulcise Cervaria, jehož je majitelkou.
Program schválen ( pro 4 , proti 0 , zdržel se 0)
2. Zpráva předsedkyně
- Shrnutí událostí 2014, klubové výstavy a akce.
- Informace o nových dokumentech.
- Informace o stížnosti pana Fryčky.
- Informace o chov. pochybení paní Luběnové.

3.
-

Zpráva poradkyně chovu
Krytí a vrhy 2014.
Informace o chov. pochybení paní Luběnové.
Informace ke stížnosti podané panem Fryčkou.
Návrh na řešení problematiky výskytu nestandardně zbarvených jedinců
u bernských honičů - možnost testování genetické dispozice chovných jedinců
pro hnědé zbarvení.

4. Zpráva výcvikářů
- Výcvikáři omluveni, předané informace shrnuty, budou projednány na členské
schůzi.
5. Zpráva hospodářky
- Výdaje 40-50 tis. Kč v roce 2014 dodrženy, výdaje za 2014 jsou 32.636,- Kč.
6. Soutěžní řád
- Soutěžní řád dle názoru výboru, na předchozí doporučení hl. výcvikáře, není třeba
vytvářet.
7. Výstavy a akce v roce 2015 a 2016
Rok 2015:
-

duben 2015 - Kosova hora - setkání + výcvikový den
19. - 24. 5. 2015 - Natura Viva
6. 6. 2015 - Speciální výstava KCHŠH + bonitace – Kunratice (rozhodčí – pan
Beradze)
5. 9. 2015 - Klubová výstava KCHŠH + bonitace - Stará Fara Chržín (rozhodčí –
paní Staviarská)
výcvikový den před klubovými BZH – bude upřesněno na základě zájmu
11. 10. 2015 - Klubové BZH při OMS Chomutov
listopad 2015 – schůze výboru + členská schůze (termín schůze bude navržen
s předstihem, aby nekolidoval s aktuálně probíhajícími akcemi výstavní sezóny)

Rok 2016:
-

Kosova Hora - setkání + výcvikový den
Natura Viva
Speciální výstava KCHŠH
návrhy - místo : Červený Hrádek, Náměšť u Olomouce
návrhy - rozhodčí: p. Dvořáková, p. Vondrouš, p. Jančík
- rozhodne členská schůze

-

Klubová výstava KCHŠH
návrh - místo : Nová Živohošť
návrh - termín : první nebo druhá sobota v září
návrh - rozhodčí : p. Piskay, p. Vondrouš, p. Jančík

-

- rozhodne členská schůze
listopad 2016 - schůze výboru a členská schůze

8.
-

Zpravodaj 2015
Termín posílání příspěvků: do 15.1. 2015 (na mail redakce).
Redaktorka: Lýdie Jašová.
Tisk: ideálně u pana Karsche, jinak může zajistit pan Němec.
Vazba a dstribuce: Marianna Svobodová, Jana Nováková.

9.
-

Rozpočet 2014 a 2015
Rozpočet pro rok 2014 byl dodržen (výdaje pro 2014 40-50tis. Kč).
Dar od paní Wais – poděkování, použít na ceny pro vítěze na výstavách KCHŠH.
Návrh výdajů pro rok 2015 stejný jako pro rok 2014, tj. 40-50tis. Kč:
Kosova hora – nájem chaty.
Natura Viva – odměna za účast na stánku.
Speciální výstava KCHŠH v Kunraticích – ceny, rozhodčí, (veterinář).
Klubová výstava KCHŠH – Stará Fara Chržín – ceny, rozhodčí, (veterinář),
pronájem prostor.
11. 10. 2015 klubové BZH při OMS Chomutov – ceny.
Bankovní poplatky.
ČMKU, ČMKJ.
Režie KCHŠH.

-

10. Došlá pošta
- Stížnost p. Fryčka.
- Chov. pochybení paní Luběnová – projednáno a 17.10.14 předáno revizní komisi.
- ČMKJ – soutěžní řád.
- Žádost o projednání možnosti individuální bonitace – pí. Herianová – předběžně
shrnuto, bude podrobně projednáno na čl. schůzi.
- Příspěvky do diskuse paní Jašová.
- Nabídka prostor pro klubové akce – paní Kvasničková, pan Havránek.
- Nabídka organizace klubové nebo speciální výstavy – pan Řehánek.
11. Zápisní řád
- Shrnutí jednotlivých navrhovaných změn.
12. Hlasování
- Schůze výboru hlasovala na začátku jednání o doplnění programu o jeden bod:
projednání žádosti paní Herianové (viz bod 1. zápisu).
13. Diskuse
- Návrh – nové dokumenty - úkol výboru zpracovat do příští schůze:
stanovy, jednací řád, volební řád, bonitační řád, bonitační karta.
- Příspěvek do diskuse paní Jašové byl shrnut a bude projednán na čl. schůzi.
14. Usnesení
- Schůze výboru se usnesla na tom, že není třeba vytvořit soutěžní řád dle nabídky
z ČMKJ.

