Zápis ze zasedání organizačního výboru Klubu chovatelů švýcarských honičů, z.s.
konaného dne 9. 2. 2019 v 10.00 v sídle spolku
Zasedání organizačního výboru (dále též jen OV) Klubu chovatelů švýcarských honičů, z.s. (dále
též jen klub) svolal předseda klubu.
Přítomni: Mgr. Michal Füleky, Pavel Jarolím, Mgr. Jana Višňovská, Barbora Dančová, Bc. Nikola
Füleky (viz. Prezenční listina).
Zasedání OV bylo zahájeno v 10:00 a řídil jej předseda klubu.
Program:
1) Příprava členské schůze
2) Výsledky hospodaření 2018 a rozpočet 2019
3) Internetové stránky
4) Zpravodaj 2019
5) Výstavy a akce 2019
6) Změna zápisního řádu
K bodu 1)
Členská schůze bude svolána z důvodu nejsnadnější dostupnosti do Prahy, tradičně do restaurace
Teodoro na den 16. 3. 2019 na 11:00 hod.. Rezervaci restaurace zajistí paní B. Dančová. Pozvánku
na členskou schůzi včetně programu a zápis z dnešního zasedání OV napíše předseda klubu, rozešle
Mgr. J. Višňovská. Jednotliví členové výboru promluví s co největším počtem členů klubu za účelem
zajištění co nejvyšší účasti na členské schůzi. Je nutné zabezpečit účast administrátora klubových
webových stránek – pana M. Půlpána. Schůze bude volební, je nutné domluvit volební komisi
a zajistit písemné souhlasy s kandidaturou pana P. Jarolíma a Mgr. J. Višňovské.
K bodu 2)
Mgr. J. Višňovská připraví na schůzi výsledky hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
Dále zabezpečí podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018. Výbor klubu
souhlasí s odměnou ve výši 1 000 Kč pro Mgr. J. Višňovskou za zpracování a podání daňového
přiznání za rok 2018.
K bodu 3)
Výbor klubu po poradě s novým administrátorem stránek upustil od vytvoření nových webových
stránek klubu. Vztah s paní Černohubovou byl vypořádán, stránky pouze designově upraví původní

tvůrce stránek. Je nutné na členské schůzi vysvětlit členům klubu, že budou zveřejňovány
na webových stránkách klubu pouze výsledky z výstav Klubových, Speciálních, Národních
a Mezinárodních, tj. těch, u kterých se zadává titul CAC a z nichž se započítávají body pro udělení
titulu klubového šampiona, popř. klubového junior šampiona.
K bodu 4)
Příspěvky do zpravodaje za minulý rok budou zpracovány pouze členy organizačního výboru,
zpravodaj nebude v tištěné formě, pouze bude ve formě elektronické zaslán všem členům klubu do
e-mailu. V souvislosti s tím zašle Mgr. Višňovská p. Půlpánovi ke zveřejnění informaci, aby všichni
členové klubu, u kterých došlo ke změně kontaktních údajů, tj. příjmení, trvalého bydliště,
telefonního čísla nebo e-mailu, nahlásili změnu na e-mail jana.visnovska1@seznam.cz . Bude graficky
zpracován tak, aby jej bylo možno řádně vytisknout. Příspěvky členů organizačního výboru budou
dodány nejpozději do konce dubna 2019, tak aby mohl být zpravodaj co nejdříve zpracován. Je nutné
upozornit členy klubu na členské schůzi, aby v souvislosti s tímto termínem nahlásili p. Dančové
prostřednictvím e-mailu zveřejněného na stránkách klubu počty bodů pro splnění zadání titulu
klubového šampiona, popř. klubového junior šampiona ke zveřejnění ve zpravodaji a na webových
stránkách klubu. Mgr. Višňovská zašle p. Půlpánovi ke zveřejnění na stránkách klubu informaci pro
členy, kteří chtějí, aby byla fotografie jejich psa/feny zveřejněna spolu s gratulací k udělení
šampionátu ve zpravodaji, aby fotografii spolu s potřebnými údaji zaslali na e-mail p. Dančové
do konce dubna 2019.
K bodu 5)
Speciální výstava v Náměšti na Hané se bude konat dne 1. 6. 2019 včetně bonitace. Posuzovat
po dohodě s OMS Olomouc bude paní S. Janická.
Klubová výstava se po dohodě s ČMKU bude konat dne 14. 9. 2019 v areálu hotelu U sv. Václava
ve Vysočanech u Chomutova včetně bonitace. Posuzovat bude paní O. Dolejšová.
Speciální BZH SK a švýcarských honičů se zadáním titulu CACT a res. CACT se budou konat dne
31. 8. 2019 na Doupově. Před uvedenou akcí se bude jako každoročně na stejném místě konat
výcvikový den. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách klubu.
Klub se tradičně zúčastní výstavy NATURA VIVA ve dnech 22. – 26. 5. 2019. Za tímto účelem zpracuje
paní B. Dančová v co nejkratším termínu podklady pro výtisk propagačních letáčků.
K bodu 6)
Předseda klubu po poradě s organizačním výborem navrhne na členské schůzi změnu zápisního řádu
KCHŠH v čl. 2 bod 1 písm. e) kdy se doposud povinnost testu genových variant vztahuje pouze
na plemeno bernského honiče tak, aby se po změně tato povinnost vztahovala i na plemeno
švyckého honiče.

V Červeném Hrádku dne 9. 2. 2019
Zapsala: Bc. Nikola Füleky, výcvikářka klubu
Mgr. Michal Füleky
předseda KCHŠH

