Členská schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů
25.10.2009 od 1000 v restauraci Pod Kunětickou horou
– Kunětická hora u Sezemic. www.podkunkou.cz
Členskou schůzi vedla: Ing. Eva Vaňková
Zápis provedla: Ing. Eva Vaňková
1/Zahájení, doplnění a schválení programu členské schůze
Program:
1. Zahájení a schválení programu členské schůze
2. Zpráva předsedy – kontrola úkolů z minulé členské schůze, informace k přípravě nových
klubových dokumentů, informace k zpravodaji a výstavám v roce 2010.
3. Zpráva poradkyně chovu – informace z valné hromady ČMKU, informace o bonitacích v roce
2009, informace o chovu v roce 2009.
4. Zpráva výcvikáře
5. Návrh a schválení rozhodčích exteriéru na klubové akce pro rok 2010
6. Návrh a schválení poplatků pro rok 2010
7. Návrh a schválení delegáta na valnou hromadu ČMKU.
8. Diskuze
9. Závěr členské schůze
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Zdržel se
0

2/Zpráva předsedy – přednesla Ing. Eva Vaňková
Kontrola úkolů z minula:
Schůzka s JUDr. Menšíkovou na základě její žádosti o nahlédnutí do klubových dokumentů se
uskutečnila 19.4.2009. Zúčastnili se jí Ing. Eva Vaňková, Radoslav Levý, Zdeňka Levá, JUDr. Radana
Menšíková, RNDr. Miroslav Menšík. Při schůzce proběhla revize klubových dokumentů. Zápis ze
schůzky je k nahlédnutí u předsedkyně klubu.
Závěr schůzky: Přepracování všech klubových dokumentů – zejména stanov a zápisního řádu.
Členové KCHŠH tak dostávají jedinečnou možnost zohlednit všechny opodstatněné
připomínky k chodu klubu i chovu KCHŠH. Ing. Eva Vaňková navrhla následující postup:
Členská schůze jmenuje pracovní skupinu, která bude pracovat na přípravě klubových
dokumentů. Dále může čl. schůze doporučit postup, jak by měla tato skupina postupovat.
(nejprve diskuze, pak návrhy, znovu připomínky – konec či nejprve prvotní návrh s několika
variantami – pak diskuze co nejlepší – dopracování – konec)
Diskuze k navrhovanému:
RNDr. Menšík doporučil přijmout i harmonogram práce skupiny.
Členové pracovní skupiny:

JUDr. Radana Menšíková
Ing. Eva Vaňková

Pracovní skupina připraví po domluvě postup přípravy dokumentů a časový harmonogram
práce. O jednotlivých krocích budou členové klubu informováni na stránkách KCHŠH.
Výstavy: v roce 2010
Speciální výstava - v Náměšti na Hané – 26.6.2010
Klubová výstava - Litomyšli – 11.9.2010

Dále Ing. Eva Vaňková vyzvala členy k návrhům na místo ve středních či západních Čechách, kde by se
mohla konat příští speciální výstava.
Nově se objevilo na stránkách ČMKU pod řády FCI - Nový titul C.I.E – pro plemena, která podle FCI
podléhají zkoušce – zatím není známo, jak to zcela je a zda už bez problémů funguje i pod ČMKU –
viz příloha (text též na www.cmku.cz)
Zpravodaj- Bohužel trvají neustálé problémy s realizací klubového zpravodaje. Viz poslední zpravodaj
– od poskytnutí dat do vytisknutí uběhlo půl roku! I díky tomu chybí mnoho článků – zápisy
z členských schůzí, bonitační řád, zpráva od výcvikáře, chyby v titulcích atd.
Paní Dančová se omluvila za vzniklé problémy a oznámila, že spolu s manželem nemohou již nadále
zpravodaj připravovat.
Z toho důvodu se hledá nový redaktor pro zpravodaj (nouzové řešení zajištěno). Výzvu na klubových
stránkách zajistí Ing. Vaňková. Dále informuje členy v jakém formátu mají zasílat texty do zpravodaje.
Příspěvky do zpravodaje zasílejte do 30 .11 2009 na info@svycarskyhonic.com příspěvky se mohou
týkat vašeho života s honičem, lovu, sportu, výletů, chovatelství …. Všude lze najít nějaké zkušenosti.
Internet: Návštěvnost stránek během prázdnin trochu poklesla. Nově byly zveřejněny zápisy
z členských schůzí. Ing. Vaňková vyzvala k zasílání fotografií do galerie. Dále poděkovala za zasílání
výsledků výstav. Zveřejnění výsledků bonitace na internetu se pozdrželo vlivem větší časové
náročnosti na zpracování nové stránky a tabulky a díky nedostatku času Ing. Vaňkové. Ta přislíbila
toto napravit do 30.11.2009.
Ing. Vaňková poděkovala JUDr. Menšíkové a Jaroslavě Hůlkové za článek v časopisu Pes přítel
člověka.
3/Zpráva poradkyně chovu Ivany Herianové – přečetla Ing. Eva Vaňková
Vážení a milí členové Klubu,
Všechny vám srdečně zdravím a omlouvám se za svoji dnešní nepřítomnost. Jak většina víte, mám
doma nadílku bernských štěňátek a možná právě, kdy se bude číst tato zpráva, budu asistovat u
porodu naší fenky thajského ridgebacka.
1) Zpráva o krytí a uskutečněných vrzích v letošním roce 2009 k dnešnímu dni:
- bylo vydáno 12 krycích listů
- uskutečnilo se 9 krytí – 2 fenky nezabřezly, jedna se štěňátek již nedočkala-bohužel
(silný zánět dělohy a zemřela)
- uskutečnilo se 6 vrhů – 5 bernských a 1 švycký
- a to v CHS –
7.3.2009 Od Punkvy
3 psi a 4 feny
25.3.2009 Haniččina zahrádka 1 pes a 3 feny
9.4 2009 Lady Dorotte
3 psi a 4 feny
17.5.2009 Bencilla
4 psi a 3 feny
17.10.09 Bencilla
4 psi a 1 fen
Toto jsou vrhy bernských – celkem
15 psů a 15 fen = 30 štěňat
-

Dále 1 švycký – 17.10.2009 Haniččina zahrádka 3 psi a 6 fen = 9 štěňat

Momentálně je ještě jedna fena v očekávání a u dvou vydaných krycích listů zatím
krytí neproběhlo.
2) Bonitace
- 20.6.2009 se konala první BONITACE – přihlášeno bylo 9 BRH, bonitováno
bylo 8 BRH, 1 pes nenastoupil
Probíhala po skončení Speciální výstavy v Praze-Kunraticích, SV i bonitaci

Posuzoval pan J.Hejda
Bonitační karta obsahuje tři listy, v provedení originál+kopie, které po provedení
posouzení a zápisu, stvrdí podpisem rozhodčí a majitel posuzovaného psa. Majiteli byl předán
Originál BK a kopie zůstává uložena u poradce chovu. Po bonitaci psa bylo provedeno focení
jednotlivce v přirozeném postoji ze všech stran. Fotila paní Dančová Barbora. Stalo se, že dva majitelé
bonitovaných psů nějak opomněli své psy vyfotit.
Oba majitelé jsem kontaktovala a dodatečné focení je dohodnuto – Majitel psa Caspera Stříbrný
permoník se bude účastnit MVP V Praze-Letňanech a u té příležitostí je dohodnuto s paní Dančovou,
že bude přítomná a psa tam vyfotí. Druhý pejsek majitelů Šterclových – tam je dohodnuto, že focení
se provede po další dohodě někdy na jaře (momentálně jim to nedovolí zdravotní stav pana Štercla).
Bonitace není samozřejmě jediná podmínka pro zařazení do chovu, takže i po absolvování, pokud
chtějí do chovu, musí ještě někteří dodělat výstavy, věk a pak o chovnost zažádat poradce chovu.
Jedinci, kteří splnili „nové“ podmínky pro zařazení do chovu a již požádali, jsou zařazení mezi chovné
jedince i na našich web. stránkách, kde je uveden i jejich bonitační kód.
Všichni bonitovaní jedinci ze dne 20.6.2009 splnili po stránce exteriéru a povahy podmínky pro
možnost zařazení do chovu.
Můj názor na průběh: byla to naše první bonitace a byla ještě trochu nedořešena organizačně, paní
Dančová neměla jmenný seznam bonitovaných, proto došlo k tomu, že někteří „unikli“, mezi
výstavou a bonitací jsme museli čekat, až rozhodčí posoudí jiná plemena – byla to Oblastní výstava.
Také trochu tlačil i čas …Pan rozhodčí byl velmi rychlý a protože psy již posuzoval (Speciální výstava),
vycházel především z výstavních posudků. U zápisu, o který jsem byla požádaná já, chyběla však ještě
další osoba (stíhat provádět zápis, kontrolovat správné vyplnění kolonek, podpisů, rozdělení a
předání originálu,založení kopií, upozornit na focení…) Hlavně, pokud se bonitace bude provádět při
jiné výstavě!
Máme za sebou i druhou bonitací – proběhla 12.9.2009 v Litomyšli po skončení Klubové
výstavy. Absolvovalo 9 bernských a 1 švycký honič.
Posuzovala paní Janická Stanislava. Organizační nedostatky jsme ve výboru projednali a myslím, že
tato bonitace měla již hladký průběh. Na rozdíl od pana Hejdy, paní Janická psům věnovala mnohem
více času a pečlivosti v posuzování. Nikdo z bonitovaných neměl hrubé vady, aby nemohl být (po
splnění všech podmínek) zařazen do chovu. Jistě měl na hladký průběh i vliv komorního prostředí,
netlačil čas (posuzování jiných plemen, závěrečné soutěže..jak tomu bylo v Kunraticích apod)
Věřím, že se někdo zeptáte – a jsou k něčemu?. Zatím je určitě hodně předčasné dělat nějaké závěry,
zda ANO nebo NE. Já věřím že ano, určitě nám pomůže aspoň trochu více prověřit jednotlivého psa a
hlavně mít o něm podrobnější zápis, než je mnohdy posudek z výstavy.
Závěrem k tomuto tématu, bych ráda ještě zdůraznila toto:
Chceme co nejvíce prověřit kvalitu našich švýcarských honičů než se dostanou do chovu, ověřit jejich
exteriér, povahu, lovecké vlohy…Po absolvovaní výstav, bonitace budeme mít jakýsi „obrázek“, ale to
nestačí. Uchovněný pes může být po stránce exteriéru výborný, nositelem celé řady titulů,
šampionátů, ale pokud nevíme nic i o jeho sourozencích, zda byl opravdu celý vrh bez zdravotních
problému, vad apod. , pak i on nenese žádnou záruku , že jeho děti budou celý tatínek. Apelují proto
znovu na všechny chovatelé, kteří se nadále chtějí věnovat chovu tohoto plemene, že by mělo být
jejich povinností (alespoň poradci chovu) sdělit nejen počet, pohlaví a den narození, ale také
upozornit, že ve vrhu se vyskytly nějaké problémy, vady u některých štěňátek apod. Sledovat nadále
jejich vývoj, udržovat kontakt s novými majiteli . Z vlastní zkušeností vím, že je nutno při hledání

chovného páru vybírat nejen podle rodičů, jak oni vypadají, ale hlavně vědět i o jejich prarodičích a
prapra.. jaké eventt. vady měli jejich předci…. A to opravdu nezjistíme, když se o nich nebude mluvit.
Chov opravdu není jen v tom, odchovat výstavní šampióny. Každé krytí (pokud se o chovném páru
dopředu nic neví) je sázkou do loterie. Protože chov bernských honičů je chovem založený na
příbuznosti, těžko se pak hledá příčina případných „neúspěchů“ ve vrzích, po kom to je,….. Chov je
„běh na dlouhou trať“, je proto třeba nebát se i mnohdy riskovat, nakrýt i méně kvalitním psem,
umět se smířit a netajit se případnými nedostatky…
Samozřejmě nezáleží jen na psovi, ale i chovné feně a jejich předcích. Nepomůžou mám zde žádné
řády, předpisy, ale nejdůležitější jsou jen fakta, zkušenosti, sledovaní odchovů do dalších generací.
Toto je především záležitost zodpovědného chovatele, jak se k tomu postaví. Jednou se to povede,
v dalším vrhu třeba ne, vždyť jsou to živí tvorečkové a příroda je mocná čarodějka. Můžeme jí někdy
aspoň trochu napomoci. Proto jsme tady, ale je nutno opravdu otevřeně mluvit i o problémech
(zdravotních, exteriových, povahových) v chovu.
Měla jsem podobný příspěvek připravený už na minulou schůzi,(a myslím i předminulou) ale
důležitější bylo pouze řešení správných formulací našich předpisů a řádů, k chovu našich psů se
nedostalo. Jen řády a předpisy nám chov nezkvalitní ! (i když tímto nechci říci, že být nemusí!!!)
Důležitý je i přístup jednotlivých majitelů a chovatelů k sobě navzájem, používat i srdíčko, cit, vyhodit
z něj závist a sobectví, umět podat pomocnou ruku. A toto je velký lidský problém , který se jen tak
nevyřeší a kdo na to doplatí –zase jen ti naší neviní, čtyřnozí miláčci!!!!
K tomuto by se dalo diskutovat dlouho.(není to všechno, co bych chtěla říct) Budu ráda za vaše
připomínky, návrhy. Avšak pokud budou věcné, důvodné. Připomínky k mé osobě, s čím jste
nespokojeni , co se týká funkce poradce chovu…
Nyní k dalším novinkám – k rozšíření chovu SVH – dík patří paní Mynářové, která se postarala o
import pejska z Norska , který by měl být velkým přínosem pro další chov švyckých honičů a svou
fenku v Norsku nakryla – také to byla sázka do loterie, zda to vyjde, a VYŠLO – narodilo se 9
standardních štěňátek
Paní Krtkové děkuji za import švycké fenečky ze Švýcarska.
V letošním roce byli importovaní nejen švyčtí, ale také dva bernští honiči.
Fenku přivezla z Holanska paní Judr. Menšíková a já jsem ze Švýcarska dovezla psa.
Věřím, že všichni importovaní ušounci zdárně vyrostou v chovné jedince a oživí chov tohoto
ušlechtilého plemene.
Chov není jen –vystavovat, uchovnit, odrodit, prodat ! Děkují také paní Dančové za organizaci Setkání honičů v Praze. Ne všichni majitelé chtějí chovat, vystavovat, ale jsou moc rádi, když se
můžou sejít, popovídat si o svých mazlíčcích, předávat si své zkušenosti, vyzkoušet si co už ti jejich
dovedou a psi se řádně vyběhají, zaloví…
A není to nádhera vidět pohromadě smečku těchto ušounků!!??
I z těchto přátelských setkání vzešlo to, že i když to původně páničkové v plánu neměli-chodit po
výstavách…najednou jsou mezi chovnými jedinci.
3) Zpráva z konání Valné hromady ČMKU konané dne 18.4.2009 (viz příloha)
Zprávu, kterou jsem měla připravenou již na 12.9., kdy se měla konat členská schůze – přikládám
k tomuto příspěvku. – obsahuje program a stručný popis průběhu. A další přílohou je Usnesení. ( i
když vše naleznete na web. Stránkách ČMKU)
Jen stručně se chci vyjádřit a vyslovit názor na tuto schůzi Valné hromady. Nic důležitého, co by bylo
přínosem pro náš Klub jsem se tam nedozvěděla. V diskuzi jsem nevystoupila, nemyslím, že máme

problém, který by stál za projednání až na ČMKU a od nikoho jiného jsem žádný požadavek
nedostala.
Mnohé diskuze členů jiných Klubů byly zamítnuty, protože požadovaly „věci“, které jsou
v kompetenci vyřízení nejdříve jejich Kluby. A věřte, že se zase netýkaly plemen psů, ale jen problémů
mezilidských vztahů.
Něco z mých poznámek, co mě zaujalo – řešily se např. výstavy – nevyhovující velikost kruhů pro
některá plemena (byl dán návrh na přesné parametry), také velké počty posuzovaných v jednom
kruhu – rozhodčí pak má málo času se každému věnovat a i nějaké stížnosti na způsob posuzování.
Na rok 2013 podalo ČMKU žádost o konání Evropské výstavy v ČR
Další Valná hromada byla požadována, aby se konala do 15.3. 2010 z důvodů stanovení termínů
chovatelských a jiných kynologických akcí, aby nedocházelo k jejich křížení.
Navrhuji dnes, abyste na této schůzi navrhli a schválili nového delegáta, který se další Valné hromady
účastní.
Já navrhuji místopředsedu – pana Levého.

Děkuji vám všem za pozornost
PS: pokud jsou nějaké připomínky, které by bylo nutno řešit ihned, jsem na telefonu k dispozici –
máte-li někdo operátora O2, prozvoňte, napište SMS a já zpět zavolám – mám na O2 volání zdarma!
Přejí vám všem krásně strávený den – Herianová Ivana
Ještě připomínka a doplněk ke Zprávě mého hlášené poradce chovu.
Připravila jsem Hlášení o vrhu, kde bude podrobněji zapsáno – chovatelem o hlášení vrhu.
Samozřejmě platí, dle našich podmínek o hlášení vrhu, že chovatel je povinen poradci chovu ohlásit
vrh nejpozději do 7 dnů – datum, počet, pohlaví….
Přikládám k tomuto návrhu - zhotovenou Hlášenku.
Je to běžné v některých Klubech a mohlo by přispět k větší informovanosti a sledování zdraví, vady,
odchylky od standardu.
Věřím, že se k tomuto na dnešní schůzi postavíte kladně
Příloha: návrh formuláře hlášení vrhu.
Poznámka- o formuláři nebylo hlasováno a bude zapracován do nových dokumentů KCHŠH.
4/ Zpráva výcvikáře – přednesla Ing. Olga Vaňková
V roce 2009 se 7 bernských honičů a 1 švycký honič zúčastnili loveckých zkoušek. Jedenkrát to byly
zkoušky vloh, 1 x barvářské zkoušky malých plemen a 8 x barvářské zkoušky honičů. Dva psi se
zúčastnili dvou zkoušek. Neúspěch byl u dvou psů na barvářských zkouškách honičů. Celkem psi
obdrželi 4 x titul CACT, 4 x I. cenu, 1 x II. cenu a 3 x III. cenu.
Podrobnosti o vykonaných zkouškách:
V květnu proběhly klubové zkoušky v Blučině, zúčastnili se jich 3 bernští honiči.
Agatha z Moravských hájů, Atrey Lady Dorotte a Aron Lady Dorotte. Přihlášena byla ještě švycká
honička Connie Haniččina zahrádka, ale zrovna v termínu zkoušek hárala a nebyla připuštěna na
zkoušky.V tomto případě se startovné nevrací, musel by být náhradník, který by byl přítomen.
Všichni tři bernští honiči zkoušky absolvovali s úspěchem. Nejúspěšnější byl Aron s vůdcem panem
Špičákem. Disciplínu chování u kusu předvedl nejlépe ze psů. Obdržel titul CACT a 213 bodů. Atrey
skončil v II. ceně a Agatha ve III. ceně

Dále se ve Starých Splavech konaly zkoušky Klubu chovatelů honičů, také barvářské zkoušky
honičů, kde se ukázala švycká honička Connie Haniččina zahrádka a obdržela titul CACT a bernský
honič Endymion Olaska, který absolvoval zkoušky rovněž v I. ceně a s titulem CACT.
Další klubové zkoušky byly na okrese Beroun v Zadní Třebáni, kterých se neúspěšně zúčastnila
Aranka z Moravských hájů.
Další zkoušky pořádané Klubem chovatelů honičů se konaly na okrese Příbram. V honitbě
Lavičky – Orlík bernský honič Endymion Olaska obdržel I. cenu a titul CACT.
Zkoušky vloh, pořádané Obvodním mysliveckým spolkem Rychnov nad Kněžnou v Českém
Meziříčí, absolvovala ve II. ceně Bris od Punkvy.
Z barvářských zkoušek honičů, pořádaných OMS Blansko v Černé Hoře, vypadla Alfa od
Punkvy.
Barvářské zkoušky malých plemen pořádané OMS Blansko v Holštejně absolvovala Alfa od
Punkvy ve III. ceně.
Naši členové klubu se mohli zúčastnit výcvikového dne KCHH pořádaného 31.5. ve Starém
Ralsku, myslím, že se nikdo od nás nezúčastnil.
Na začátku září proběhl výcvikový den našeho klubu a protože mi pomáhala kamarádka
z KCHH, tak tato akce byla nabídnuta i KCHH. Bylo přihlášeno 6 BRH, ale den před akcí se 2 psi
omluvili. Dále přijeli 3 bassethoundi, 1 malý vendénský basset a 1 alpský jezevčíkovitý brakýř.
Z našich psů tam byla Czudla Stříbrný Permoník, Audrey Lady Dorotte, Casper Stříbrný
Permoník a Beta od Punkvy.
Úroveň psů byla horší než loňský rok. Bylo velmi poznat, kdo psa lovecky rozvíjel a kdo vůbec.
Z bernských honičů předvedla nejlepší práci Beta, teprve půlroční štěně. Bylo poznat, že je lovecky
vedena. U těchto psů bylo jasně vidět, že se majitel musí psovi věnovat od štěněte. Ve dvou letech,
kdy pes teprve začíná poznávat na co má nos, už je pozdě. Možná, že pes dovede být velkým
honičem, ale postrádá zájem o pečlivou práci na staré stopě.
Pes, který ani nedá hlavu k zemi, aby čuchl ke stopě je nevycvičitelný. U mladých psů musí
být vidět energie, zájem, chuť něco dělat s pánečkem.
Loni se výcvikového dne zúčastnilo plno odrostlých štěňat. Letos to bylo jen jedno. Loni bylo
vidět, že majitelé psa ke zkouškám chtějí vést už od mládí. I když pes nebude lovecky veden, tak bude
směřován k disciplínám, které nejsou vůbec náročné. Jinak se setkáváme s tím, že např. dvouletý pes
neumí chodit na řemeni vedle levé nohy pána. Tuto disciplínu totiž můžete cvičit již od štěňátka.
Dosled se cvičí z počátku hrou, stačí krátké vlečky třeba kůží z králíka. Výcvikem na starých stopách
v psovi nerozvíjíte honění, je to úplně něco jiného od práce na teplé stopě, kdy pes hlásí.
Poplatek za výcvikový den byl stanoven na 300 Kč za psa. Celý den mi pomáhali 4 kamarádi a
další členové mysl. sdružení. Poplatek byl využit na zaplacení jízdného a stravného.
Zatím se mi potvrzuje, že je lepší jít se psem na zkoušky hned jak to půjde. To znamená jak
pes dosáhne jednoho roku. U temperamentnějších psů se může stát, že díky větším zkušenostem
nebudou chtít sledovat starou stopu, budou už příliš velcí honiči. U klidnějších povah je těžké donutit
psa, aby se pes vůbec vzdálil od vůdce.
Příští rok jsou v plánu barvářské zkoušky honičů v Blučině – 8. 5. 2010, pak honičské zkoušky ve
Křtinách v září a opět BZ malých plemen a BZH v září ve Velkém Šenově v září.
Plán výcvikového dne zatím není ujasněn.
5/ Návrh a schválení rozhodčích exteriéru na klubové akce pro rok 2010
Speciální výstava a bonitace - v Náměšti na Hané – 26.6.2010
Klubová výstava a bonitace - Litomyšli – 11.9.2010
Navrhovaní rozhodčí: Ing. Jaromír Dostál DrSc. (speciální výstava)
MVDr. František Šimek (klubová výstava)
Petr Řehánek

Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Zdržel se
0

Delegaci rozhodčích zajistí Ing. Eva Vaňková.

6/ Návrh a schválení poplatků pro rok 2010
Členům byl předložen návrh shodný s výší poplatků v roce 2009.
p. Dančová – navrhla uvažovat o „neaktivním“členství pro lidi, kteří by měli zájem např. pouze o
zpravodaj. – bude možno zapracovat do nově připravovaných dokumentů klubu. Přesné podmínky
bude možno navrhnout v diskuzi k dokumentům.
RNDr. Menšík navrhl zvýšit poplatky na klubové výstavě o 50 Kč na každého psa. – návrh byl
zapracován do navržených poplatků.
JUDr. Menšíková – Navrhla snížit smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny klubu o
200Kč z toho důvodu, že tato částka (1000 Kč) není pro nečleny motivující k chovu švýcarských
honičů.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
2
5
3
Návrh nebyl přijat.

Poplatky pro rok 2010
Členský příspěvek
Členský příspěvek – další
rodinný příslušník (bez
nároku na zpravodaj)
Vystavení krycího listu
Bonitace
Za uchovnění jedince
Uzavření smlouvy o
poskytnutí chov. servisu

člen
500 Kč
200 Kč

nečlen
-

100 Kč
300 Kč
-

500 Kč
600 Kč
150 Kč
1000Kč

Výstavní poplatky pro klubovou výstavu 2010
člen
I.uzávěrka
II.uzávěrka
Za prvního psa
450,- Kč
500,- Kč
Za každého dalšího psa
350,- Kč
400,- Kč
Třída štěňat, dorostu,
150,- Kč
200,- Kč
veteránů a čestná
Soutěž o nejkrásnější pár
150,- Kč
200,- Kč
Soutěž chovatelské skupiny
150,- Kč
200,- Kč
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

nečlen
I.uzávěrka
II.uzávěrka
550,- Kč
600,- Kč
450,- Kč
500,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
150,- Kč

Zdržel se
0

200,- Kč
200,- Kč

7/Návrh a schválení delegáta na valnou hromadu ČMKU.
Na návrh p. Herianové byl doplněn tento bod do programu. Dále navrhla za kandidáty místo své
osoby pan Radoslava Levého. Ten kandidaturu přijal.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
9
0
1
8/Diskuze:
JUDr. Menšíková vystoupila s připomínkou k termínům konání členské schůze a valné hromady
ČMKU. Díky velkému časovému rozptylu mezi těmito jednáními, dochází dle ní, k velkému zpoždění
informací určených členům KCHŠH. V následné diskuzi Ing. Vaňková osvětlila volbu termínů členské
schůze.
Výsledek diskuze: Naše členská schůze bude vždy před VH ČMKU, aby mohli být delegátovi klubu
předány příspěvky do diskuze na VH ČMKU a stanoviska členské základny k projednávaným bodům
na VH.

9/Schválení usnesení a závěr členské schůze
Schválení usnesení
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Zdržel se
0

Poznámka:
Po skončení členské schůze byl předsedkyni klubu předán dokument Návrh na restrukturalizaci
funkce poradce chovu od J. Hůlkové.

Usnesení členské schůze KCHŠH
Kunětická hora u Sezemic , 25.10.2009
1. Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedkyně klubu, poradkyně chovu a výcvikářky.
2. Členská schůze schvaluje pro klubové akce v roce 2010 tyto rozhodčí exteriéru:
Ing. Jaromír Dostál DrSc. (speciální výstava)
MVDr. František Šimek (klubová výstava)
Petr Řehánek
3. Členská schůze schvaluje pro rok 2010 tyto poplatky ve výši:

Poplatky pro rok 2010
Členský příspěvek
Členský příspěvek – další
rodinný příslušník (bez
nároku na zpravodaj)
Vystavení krycího listu
Bonitace
Za uchovnění jedince
Uzavření smlouvy o
poskytnutí chov. servisu

člen
500 Kč
200 Kč

nečlen
-

100 Kč
300 Kč
-

500 Kč
600 Kč
150 Kč
1000Kč

Výstavní poplatky pro klubovou výstavu 2010
člen
I.uzávěrka
II.uzávěrka
Za prvního psa
450,- Kč
500,- Kč
Za každého dalšího psa
350,- Kč
400,- Kč
Třída štěňat, dorostu,
150,- Kč
200,- Kč
veteránů a čestná
Soutěž o nejkrásnější pár
150,- Kč
200,- Kč
Soutěž chovatelské skupiny
150,- Kč
200,- Kč

nečlen
I.uzávěrka
II.uzávěrka
550,- Kč
600,- Kč
450,- Kč
500,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
150,- Kč

200,- Kč
200,- Kč

4. Delegátem na valnou hromadu ČMKU v roce 2010 byl za KCHŠH jmenován pan Radoslav Levý.
5. Byla jmenována pracovní skupina k přípravě klubových dokumentů.
Členové:
JUDr. Radana Menšíková
Ing. Eva Vaňková
6. Členská schůze doporučuje, aby se členská schůze KCHŠH konala vždy před valnou hromadou
ČMKU.

