Klub chovatelů švýcarských honičů
www.svycarskyhonic.com

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů
Místo konání : restaurace U Krále Václava IV, V Praze - Kunraticích.
Datum konání : 19. 4. 2014, od 11 hodin.
Přítomni : 13 členů (presenční listina je v příloze, 1 člen se zpozdil, dorazil během zprávy
poradkyně chovu, 1 člen se omluvil).
Schůzi vedla : Mariana Svobodová, MBA.
Zapsala : Ing. Jana Nováková v Praze dne 19. 4. 2014.
Program :
1. Zahájení a schválení programu členské schůze.
2. Zpráva předsedkyně.
3. Zpráva poradkyně chovu.
4. Zpráva výcvikářů.
5. Výstavy a akce v roce 2014 a 2015.
6. Zpravodaj – náležitosti, možnost komercializace.
7. Hlasování o změnách.
8. Diskuze.
9. Usnesení.
10. Závěr členské schůze.
1. Zahájení a schválení programu členské schůze
Schůzi zahájila předsedkyně klubu.
Program doplněn o dva body.
Návrh na změnu adresy sídla klubu. Vzhledem k aktuálně probíhajícím legislativním
změnám byla původně navrhovaná varianta - sídlo ČMKJ, změněna na adresu aktuálně
úřadující předsedkyně klubu - Na Větrníku 61, Praha 6, 162 00.
Návrh na úpravu stanov klubu - odstavec 3, § 11.
Jedná se o aktualizaci stanov, vycházející z platné legislativy.
Program schválen (pro 12, proti 0, zdržel se 0).
2. Zpráva předsedkyně
Informace o probíhajících legislativních změnách a povinnostech vyplývajících z těchto
změn.
Zpravodaj 2014.
Poděkování všem, kdo do přípravy a výroby vložili svou energii, čas a prostředky:
- redakční práce – Ing. L. Jašová;

- tisk – Ing. P. Karš;
- kompletace a vazba – B. Dančová. Ing. J. Nováková.
Poděkování R. Janků za perfektní vedení webových stránek a jejich rychlou aktualizaci.
Vyjádření hospodářky ke stavu členské základny.
Členství v klubu bylo ukončeno pro nezaplacení příspěvků čtyřem členům.
Členové byli předem upozorněni.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.
3. Zpráva poradkyně chovu (v příloze)
- Informace o letošních vrzích a krytí.
- Informace o jedincích uchovněných v Polsku, kteří jsou ve spoluvlastnictví.
- Pozvánka na speciální výstavu s bonitací.
4. Zpráva výcvikářů (v příloze)
Ing. L. Jašová
- Informace o složených zkouškách.
- Zadávání lovecké upotřebitelnosti.
- Změny ve zkušebních řádech.
J. Němec
- Informace o výcvikovém dni na Kosově Hoře (aktuální informace budou k dispozici
na webových stránkách klubu začátkem června).
5. Plánované klubové akce 2014
- Natura Viva - Lysá nad Labem 21. 5 – 25. 5. 2014.
Hlasování o účasti na výstavě : pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Je nutné obstarat nový materiál pro výzdobu stánku (pí. Dančová) a domluvit přípravu
a obsazenost stánku.
-

Speciální výstava – Náměšť na Hané 14.6. 2014 ( rozhodčí p. Řehánek).

-

Setkání švýcarských honičů + výcvikový den - Kosova Hora 28. – 29.6. 2014.

-

Klubová výstava 13.9. 2014 – návrh: Javorová Skála – ( rozhodčí pí. Janická).

-

Členská schůze – návrhy na dvě varianty:
Uspořádat schůzi současně s klubovou výstavou.
Zvolit pro schůzi separátní termín na podzim jak bylo zvykem doposud.

Finální varianta nebyla zvolena.

Plánované klubové akce 2015 – návrhy
-

Setkání švýcarských honičů - Kosova Hora.

-

Natura Viva 2015.

-

Speciální výstava v Kunraticích - termín bude potvrzen v polovině května
Návrh rozhodčích : Beradze, Jančík, Němec.

-

Klubová výstava 2015 - Stará Fara Chržín - 5.9. 2015 (k dispozici stan, oplocený
pozemek).
Návrh rozhodčích: Vondrouš, Staviarská, Němec.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

6. Zpravodaj - náležitosti
-

Zaměření zpravodaje na příspěvky členů.
Informace o stanovách, zápisy ze schůzí, řády, atd. budou k dispozici na webových
stránkách klubu.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

-

Reklama ve zpravodaji.
Otištění reklamy je možností, jak snížit náklady na vydávání Zpravodaje.
Pokud bude předmět reklamy v souladu se zaměřením zpravodaje, je reklama vítána.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

-

Doplňkové výtisky pro zájemce budou zpoplatněny.
- Pro letošní rok stanovena cena 50 Kč / 1 výtisk.
- Do budoucna bude cena stanovena na základě kalkulace nákladů na tisk a vazbu.
- Členové budou mít možnost objednat si výtisky předem.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

7. Hlasování o změnách
1. Změna stanov
§1 Obecná ustanovení
Návrh na změnu názvu klubu - dle nového občanského zákoníku je třeba zakotvit do názvu
klubu informaci, že se jedná o zapsaný spolek.
Původní varianta : Klub chovatelů švýcarských honičů.
Navrhovaná varianta : Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Návrh na změnu sídla klubu - v souladu s aktuálně platnou legislativou.
Původní sídlo : Hillebrantova 1075/1, Praha 5, 158 00.
Nový návrh : Na Větrníku 61, 162 00 Praha 6.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh na změnu osoby pověřené vystupovat jménem organizace.
Původně : Radoslav Levý.
Nový návrh : předseda klubu.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.
§ 2. Úkoly klubu
Návrh na doplnění následující věty:
“Za účelem propagace a informovanosti svých členů má klub zřízeny vlastní webové stránky,
které jsou hlavním informačním kanálem členů klubu.“
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
§ 5. Povinnosti členů
Návrh na doplnění následujícího bodu :
“Členové jsou povinni nahlásit hospodáři klubu do 15 dnů změnu svých kontaktních údajů.“
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
§11. Ustanovení přechodná
Návrh na opravu chybného číslování odstavců.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Oprava bodu 3. (4. podle opravy číslování) dle platné legislativy.
Původní znění : “Tyto stanovy nabývají platnosti po registraci na MVČR a zveřejněním
v klubovém zpravodaji, popř. uvedením na webových stránkách klubu.“
Nové znění : “ Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí a účinnosti
dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.“
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Návrh na doplnění bodu vyplývajícího z aktuální částečné změny stanov.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
2. Změna svolávání členské schůze.
Návrh na doplnění věty ve stanovách klubu v § 6 odst. 2 :
„Svolává ji předseda, zpravidla 1x ročně, nejméně 30 dnů před konáním a to zasláním
pozvánky s programem schůze e-mailem a jejím zveřejněním na webových stránkách klubu.
Na vyžádání bude pozvánka zaslána poštou.“
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Pí. M. Cmutová navrhuje zveřejnění e-mailových kontaktů členů klubu na webových stránkách
klubu za účelem zjednodušení vzájemné komunikace mezi členy. Přítomnými členy nebyl
návrh podpořen.

Návrh na změnu zasílání zápisu z jednání členské schůze.
Z jednání členské schůze musí být vyhotoven zápis, který bude do 30 dnů po schůzi
rozeslán členům klubu e-mailem a zveřejněn na webových stránkách klubu. Na vyžádání
bude zaslán poštou. Zápis bude uložen u předsedy KCHŠH a předsedy revizní komise
KCHŠH.
Aktuálně jsou k dispozici e-mailové kontakty na všechny členy se třemi výjimkami.
Jednomu členovi z této skupiny bylo členství ukončeno (nezaplacený příspěvek),
zbývající dva členové budou informováni o změně a požádáni o sdělení kontaktních údajů.
P. R. Levý upozorňuje na vlastní špatné zkušenosti v bytovém družstvu, kde docházelo
ke stížnostem na tuto formu komunikace.
Ing. L. Jašová informuje o zavedené dobře fungující praxi v Klubu barvářů,
kde komunikace se členy jde přes webové stránky klubu.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Návrh na změnu zasílání zápisu ze zasedání výboru.
Jednací řád výboru, úprava bodu 8.
Z každého zasedání výboru i korespondenčního hlasování výboru bude zhotoven zápis z
jednání i hlasování členů výboru. Tento zápis bude do 30 dnů po schůzi rozeslán e-mailem
členům klubu a zveřejněn na webových stránkách klubu. Na vyžádání bude zaslán poštou.
Zápis bude uložen u předsedy KCHŠH a předsedy revizní komise KCHŠH.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Návrh na změnu místa pořádání klubové výstavy 2014.
Původní varianta: Kynologické cvičiště Litomyšl.
Nově navržená varianta: Kemp Javorová Skála, Ounuz 12, Jistebnice (www.najavorce.cz).
Důvodem pro změnu je nevyhovující zázemí v Litomyšli.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1.
8. Diskuze
1. Reklamní předměty.
Návrh na nové reklamní předměty (výtvarný návrh pí. Dančové).
- Klubová trička.
- Přívěsky s portrétem vlastního psa.
- Samolepky s na zeď s běžícími honiči.
- Výšivky na textil.
Podrobná nabídka bude zveřejněna na klubových stránkách.
Náklady na tyto předměty si budou členové hradit individuálně.

Přílohy:

Klub chovatelů švýcarských honičů
Hillebrantova 1075/1, 158 00 Praha 5
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com

V Praze dne 19.3. 2014

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Termín: 19.4. 2014, od 11:00 hodin
Místo: Restaurace U krále Václava IV., Kunratice 406, Praha 4
Příloha: Návrh změn k hlasování, 2 strany

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu členské schůze
Zpráva předsedkyně
Zpráva poradkyně chovu
Zpráva výcvikářů
Výstavy a akce v roce 2014 a 2015
Zpravodaj – náležitosti, možnost komercializace
Hlasování o změnách
Diskuse
Usnesení
Závěr členské schůze

Marianna Svobodová, MBA
předsedkyně klubu

Klub chovatelů švýcarských honičů
Hillebrantova 1075/1, 158 00 Praha 5
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com
V Praze dne 19.3. 2014

Příloha k pozvánce na členskou schůzi 19.4. 2014
Návrh změn k hlasování:
1. Změna stanov
§1. Obecná ustanovení
a) Změna názvu.
Návrh na změnu dle nového občanského zákoníku:
z Klub chovatelů švýcarských honičů na Klub chovatelů švýcarských honičů, z.s.
b) Změna sídla.
Návrh na změnu: z Hillebrantova 1075/1, Praha 5, 158 00
na Jungmannova 25, 115 25, Praha 1
c) Změna osoby pověřené vystupovat jménem organizace.
Návrh na změnu: z Radoslav Levý na předseda klubu
§2. Úkoly klubu.
Návrh na změnu: přidat větu: „Za účelem propagace plemene a informovanosti
svých členů má klub zřízeny vlastní webové stránky, které jsou hlavním
informačním kanálem členů klubu.“
§5. Povinnosti členů
Návrh na změmu: přidat bod 3. „ Hlásit do 15 dnů hospodáři klubu změnu svých
kontaktních údajů“
§11. Ustanovení přechodná
Návrh na změnu: opravit chybné číslování odstavců
doplnit bod vyplývající z aktuální částečné změny stanov
2. Změna svolávání členské schůze
Návrh na změnu: Termín a místo konání členské schůze musí být oznámeno členům
nejméně 30 dní před konáním schůze zasláním pozvánky e-mailem a zveřejněním na
webových stránkách klubu. Na písemné vyžádání bude pozvánka zaslána poštou.
3. Zápis z jednání členské schůze
Návrh na změnu: Z jednání členské schůze musí být vyhotoven zápis, který bude do 30
dnů po schůzi rozposlán členům klubu e-mailem a zveřejněn na webových stránkách
klubu. Na písemné vyžádání bude zápis zaslán poštou. Zápis bude uložen u předsedy
KCHŠH a předsedy revizní komise."
4. Jednací řád výboru
Bod 8. Z každého zasedání výboru i korespondenčního hlasování výboru bude
zhotoven zápis z jednání i hlasování členů výboru. Tento zápis bude zveřejněn na
internetových stránkách klubu do 30 dnů a v následujícím zpravodaji. Zápis bude
uložen u předsedy KCHŠH a předsedy revizní komise."

Návrh na změnu: Z každého zasedání výboru i korespondenčního hlasování výboru
Bude zhotoven zápis z jednání i hlasování členů výboru. Tento zápis bude do 30
dnů po schůzi rozposlán členům klubu e-mailem a zveřejněn na stránkách klubu.
Na písemné vyžádání bude zaslán poštou. Zápis bude uložen u předsedy KCHŠH
a předsedy revizní komise."
5. Klubová výstava 2014
Návrh na změnu místa z Kynologického cvičiště v Litomyšli na Kemp Javorová skála,
Ounuz 12, 391 33 Jistebnice. www.najavorce.cz

Poznámka: Jak uložila členská schůze ze dne 23.11. 2013, budou dokumenty klubu
přepracovány dle nového občanského zákoníku k 30.6. 2014 a budou zveřejněny na webových
stránkách klubu k připomínkování.

Marianna Svobodová, MBA
předsedkyně klubu

Zpráva poradkyně chovu
V tomto roce je plánovaná řada zajímavých vrhů švýcarských honičů, uvidíme ale až
koncem roku, jak vše dopadne, jsme přeci jen teprve na začátku.
Letošní rok úspěšně zahájil zatím nejpočetnější vrh švyckého honiče v chovatelské stanici
Lady Bardotte. Fence Amareně, dovezené ze Švýcarska, se narodilo neskutečných 14 štěňat a
celý vrh se také podařilo odchovat. Všechna měla velmi pěknou váhu, nebyli to žádní drobečci,
ale vitální zdravá štěňata. V dobách dávno minulých by byl chovatel nucen více jak polovinu
takového vrhu utratit, rozhodnout, které ze zdravých štěňat bude žít a které ne, muselo to být
opravdu strašné. Toto nesmyslné nařízení naštěstí již neplatí, ale odchov takového početného
vrhu rozhodně není pro chovatele žádná hračka, ať už je to hlídání štěňat, aby fena některé
omylem nezalehla, či nutné přikrmování speciálním štěněčím mlíčkem z lahvičky. Vynaložené
úsilí však rozhodně stojí za to, jak můžeme vidět na tomto právě odchovaném krásném a
vyrovnaném vrhu.
Další švycká štěňata se očekávají od Rachel v CHS Bencilla a Peewee v CHS z
Cukrovaru, obě fenky byly na krytí za různými psy ve Švýcarsku.
Mám však i smutnou zprávu, minulý měsíc bohužel zemřel mladý chovný švycký pes
dovezený z Norska - Bonny. Otrávil se a veterinář mu již nedokázal pomoci. Bonny měl právě
před krytím Rachel Bencilla, které se již nemohlo uskutečnit, a tak se Rachel nakonec kryla ve
Švýcarsku.
Budeme držet švyckým fenkám palce a pokud se štěňata povedou, bude mít toto
plemeno, co se týče chovu do budoucna, již pěkně našlápnuto.
Bernští honiči se mohou zatím pochlubit dvěma březnovými vrhy. V CHS Haniččina
zahrádka se narodila čtyři štěňata a v CHS z Hulínského lesa se povedl početnější vrh deseti
štěňat, ale fenka během prvních dvou dnů dvě štěňátka nešťastně zalehla. O svých osm
pokladů, však vzorně pečuje. Letos byly nakryté ještě další dvě fenky, jejichž březost zatím
není potvrzená. Několik dalších bernských fenek krytí plánuje.
Od paní JUDr. Radany Menšíkové mi přišlo oznámení o změně vlastnictví jejího
šestiletého psa Alabastra Bohemia Hill, který je nyní ve spoluvlastnictví paní Anny
Szustakiewicz a paní Menšíkové. Po změně vlastnictví byl zapsán v Polsku jako krycí pes bez
omezení. Chovné podmínky v Polsku splnil i další pes paní Menšíkové ve spoluvlastnictví
Anny Szustakiewicz - Celer Cervarius. Tito psi nesplnili chovné podmínky v České republice.
Součástí uchovnění švýcarského honiče v ČR je absolvování bonitace a poměrně náročné
splnění výstavních či pracovních podmínek nutných k chovnosti. Podmínky chovnosti najdete
nyní nově v samostatné rubrice na webových stránkách klubu.
Dovoluji si vás pozvat na naší SPECIÁLNÍ VÝSTAVU s bonitací v Náměšti na Hané,
která se bude konat 14. června 2014. První uzávěrka na výstavu je již 1. května, propozice i
přihláška jsou na stránkách klubu. Přihlášku na bonitaci pošlete prosím na moji adresu.
Přihláška na bonitaci je také ke stažení na webových stránkách KCHŠH. Vašemu honiči
po výstavě také pořídím sadu fotografií na bonitační kartu. Čtrnáct dní před výstavou
zveřejníme na klubových stránkách seznam všech psů přihlášených na bonitaci.
Zatím mi přišly dvě přihlášky:
1. Sussane Bencilla
2. Sophie Bencilla
Těším se, že se letos opět sejdeme na speciální i klubové výstavě v hojném počtu!
Barbora Dančová

