K LUB CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ
Hillebrantova 1075/1, CZ 158 00 Praha 5
info@svycarskyhonic.com, www.svycarskyhonic.com, levy.r@seznam.cz

Praha dne 6.března 2011

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů
konané 6. 3 2011 od 11:00 v restauraci Pod Kunětickou horou
Schůzi vedl: Radoslav Levý
Zápis provedla: Hana Kramlová
Přítomni: 13 členů( z toho 4x plná moc – Janků, Karsch, Herianová, Vaňková O.)
Program:
1. Zahájení a schválení programu členské schůze.
2. Zpráva předsedy
3. Zpráva matrikáře-pokladníka, pí Janků
4. Zpráva revizní komise k hospodaření klubu, pí. Kramlová
5. Zpráva poradkyně chovu – přehled krytí
- bonitace v r. 2010
- plán krytí v r. 2011
- DKK v r.2010
6. Zpráva výcvikáře – akce v r. 2011
7. Internetové stránky – informace pí. Janků (Herianová)
8. Redakce a zhotovení zpravodaje 2011 a příprava 2012
9. Příprava setkání štěňat z vrhů 2010 – kemp Mělník
10. Návrhy rozhodčích a místa pořádání klubové výstavy v roce 2012
11. Zpráva prac. skupiny, dokumenty – odhlasování změn jednacího řádu, bonitačního
řádu, bonitační karty
12. Diskuse – sponzoring
13. Usnesení
14. Závěr členské schůze
1. Zahájení a schválení programu členské schůze
K programu nebyly žádné námitky.
Bylo dohodnuto, že se bude členská schůze konat 1x za rok, během října.
Jarní členskou schůzi nahradí zpravodaj.
2. Zpráva předsedy
Změna bonitační karty v kolonce E – slova ektropium, entropium nahrazena
českými slovy vychlípení a vchlípení víčka.
Změna bonitačního řádu ve znění zaslaném všem členům klubu.
Změna jednacího řádu ve znění zaslaném všem členům klubu.
Výše uvedené dokumenty byly konzultovány s pí. V. Tichou, jednatelkou ČMKJ,
mezinárodní rozhodčí z exterieru a tiskovou mluvčí ČMKU.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., OP Příbram, č.ú.: 0529339389/0800

Návrh rozpočtu na rok 2011- výdaje 38 – 40 tis. Kč
5 tis. Kč internet
2,6 tis. Kč webhosting
2,2 tis. Kč bankovní poplatky
2 tis. Kč ČMKU, ČMKJ
14 tis. Kč bonitace, výstavy
12 tis. Kč režie KCHŠH
Výstavy 2011 – Speciální výstava 7. 5. 2011 v Hlučíně, posuzuje paní Ahrens
Klubová výstava v Litomyšli 10. 9. 2011, posuzuje pan Vondrouš
U obou výstav proběhne bonitace.
Výstavy 2012 - Rozhodčí na rok 2012 je třeba zajistit už nyní.
Návrh konání klubové výstavy v Litomyšli na podzim ( rozhodčí: 1.
p.Václavík, 2. p.Šimek, 3. pí.Ubrová, 4. Pí Dvořáková)
Speciální výstava v květnu: 1. Červený Hrádek, 2.Lysá nad Labem,
3. Litoměřice
3. Zpráva matrikáře – pokladníka – ve zpravodaji
4. Zpráva revizní komise – v příloze zápisu z členské schůze
5. Zpráva poradkyně chovu – ve zpravodaji a v příloze zápisu členské schůze
6. Zpráva výcvikáře – ve zpravodaji, klubové lovecké zkoušky v roce 2011:
7. 5. 2011 BZH Blučina (CACT, Res.CACT)
1. 10. 2011 BZH Černá hora (CACT, Res.CACT)
22.- 23. 10. BZH Velký Šenov (CACT, Res.CACT)
výcvikový den 9.4. na Orlíku
lovecké zkoušky klubu honičů
16.4. MBZH Orlík- okr. Příbram
10.9. MBZH Dřevohostice- okr. Přerov
26.11. MZH Konojedy- okr. Praha východ
7. Internet – pochvala pí. Janků za vedení webových stránek
uveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na webu
8. Zpravodaj – pochvala sl. O.Vaňkové za přípravu a redakci posledního zpravodaje
- zpravodaj 2012: O.Vaňková, R.Kašpar, R.Levý, B.Dančová
- upozornění na pečlivější korekturu textů před vytištěním
- upozornění na zasílání příspěvků do konce roku 2011 !!!
9. Setkání štěňat – Přátelské setkání příznivců švýcarských honičů Kemp Mělník
Návrhy termínů: 16. - 17.4.
28. – 29.5.
11. 12. 6.
Program – návrhy: 1. Setkání štěňat
2. Sekce pro děti
3. Výstavní sekce
10. Výstavy – viz bod 2.
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11. Hlasování o změnách: jednacího řádu, bonitačního řádu, bonitační karty:
Nové znění jednacího řádu, bonitačního řádu a bonitační karty, bylo zasláno všem členům
klubu současně se zpravodajem a pozvánkou na členskou schůzi. Z přítomných neměl
nikdo žádné připomínky. Jediná připomínka přišla e-mailem z 3.3.2011 a byla přečtena.
Hlasování:
- jednací řád: 9 + 4 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
- bonitační řád: 9 + 4 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
- bonitační karta: 9 + 4 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
12. Diskuse, sponzoring – p.Kašpar zjistí možnosti výroby odznaků
- návrh na výrobu propagačních materiálů ( trička,samolepky)
- návrh odměny 50,- Kč za materiál na jednu bonitační kartu
- možnosti zakoupení čtečky čipů
13-14.Usnesení - závěr
Členská schůze schválila dokumenty:
-jednací řád s platností od 1.4.2011,
-bonitační řád s platností od 6.3.2011
-bonitační karta s platností od 6.3.2011
Členská schůze schválila rozpočet na rok 2011 ve výši 40 000,-Kč.
Členská schůze schválila úhradu 50,-Kč pro fotografa za materiál na každou bon.kartu.
Členská schůze schvalila konání schůzí jednou za rok na podzim v říjnu.
Členská schůze schválila pořadí návrhu rozhodčích pro rok 2012.
Příští schůze bude v říjnu 2011 Pod Kunětickou Horou.
KCHŠH na valné hromadě ČMKU 12. 3. 2011 v TOP hotelu Praha bude zastupovat
předseda klubu pan R.Levý.
Členská schůze schválila zakoupení čtečky čipů pro potřeby klubu.

Přílohy: prezenční listina
zpráva poradkyně chovu
zpráva revizní komise
plné moce: Karsch, Herianová, Janků, O.Vaňková (přiloženy pouze u originálu
zápisu)
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