K LUB CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ
Hillebrantova 1075/1, CZ 158 00 Praha 5
www.svycarskyhonic.com, levy.r@seznam.cz
Pod Kunětickou horou 28.10.2012

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských
honičů
konané 28. Října 2012 v restauraci Pod Kunětickou horou

Schůzi vedl: Radoslav Levý
Zapsala: Hana Kramlová
Přítomni: 14 členů, 18 x plná moc

Program:
01) Zahájení a schválení programu členské schůze.
02) Zpráva předsedy, p. Levý.
03) Zpráva matrikáře - pokladníka, pí. Janků.
04) Zpráva revizní komise klubu, pí. Kramlová.
05) Zpráva poradkyně chovu, pí. Herianová.
přehled krytí 2012,
bonitace v r. 2012,
plán krytí v r. 2013,
DKK v r. 2012,
návrhy nových chovných podmínek, viz. příloha pozvánky.
06) Zpráva výcvikáře – akce 2012, plán 2013, Ing. Vaňková.
07) Internetové stránky, pí. Janků
08) Redakce a zhotovení zpravodaje 2013 a příprava 2014.
09) Příprava třetího setkání v Mělníce - předběžný termín
13.(20.) dubna 2013.
10) Návrhy rozhodčích a míst konání klubové a speciální
výstavy v roce 2014.
11) Diskuze – sponzoring.
12) Usnesení.
13) Závěr členské schůze.

Zahájení a schválení programu členské schůze.
Program byl schválen.

Zpráva předsedy, p. Levý.
Klubová výstava a bonitace Litomyšl 2012:
- některé nedostatky (předání poháru a kartičky s titulem) bylo napraveny
dodatečně
- bonitační karta zůstane beze změny, MVDr.F. Šimek bude vyzván
k posouzení bonitační karty z pohledu rozhodčích
- zadávání titulů na klubové výstavě:
- oficielní karty které se předávají CAJC ,CAC,Res.CAC ,BOB
- ostatní v rámci klubu BOJ,BIS jun., BIS,
u veteránů (fena,pes) BOV nejlepší veterán plemene
- na bonitaci nebyla míra, je objednaná, p.Herianová sdělila, že má míru už
3 roky doma, avšak nepředala jí paní Dančové, kterou pověřila
zastupováním na bonitaci
- při bonitaci nebylo vyvěšeno na tabuli, jak jdou psi za sebou
- na bonitaci nebyly předány originály bonitačních karet majitelům a nebyl
proveden zápis do PP
-

Uskutečnila se II. přehlídka mladých jedinců -Setkání štěňat Mělník 2012,
posouzení pí. S.Janická

-

Výstavy 2013:
speciální výstava – Kačina – rozhodčí MVDr.F.Šimek (potvrzeno)
klubová výstava Litomyšl 13.9.2013
jako rozhodčí navržena p.Dvořáková, případně p.Janická

Návrh rozpočtu na rok 2013 : 40 – 55 tis.Kč
3 000,- bankovní poplatky
600,- ČMKU, ČMKJ
15 000,- bonitace, výstavy
5 000,- III.sraz štěňat
10 000,- režie KCHŠH
15 – 20 000,- zpravodaj
Návrh rozpočtu schválen .
Zpráva matrikáře – pokladníka
- pí. Janků nepřítomna zprávu přečetl předseda
- plné znění příloha zápisu z členské schůze a ve zpravodaji
- účet zůstává u České spořitelny, bylo zřízeno internetové bankovnictví
- platební karta u předsedy
Zpráva revizní komise klubu
- revize účetnictví bude provedena ke dni 31.12.2012
- příloha ve zpravodaji
Zpráva poradkyně chovu
- příloha zápisu z členské schůze a ve zpravodaji
- obnovit na internetových stránkách formulář Chovatelský servis
- návrh změn chovných podmínek (v pozvánce na členskou schůzi a na webu)
Návrh prodiskutován a podmínky chovnosti upraveny takto:

II. Podmínky chovnosti
1/a)bez změny
1/b) 2 výstavy od dvou různých rozhodčí na výstavách pořádaných
v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto
titulu), z toho jedna výstava pořádaná klubem (speciální, nebo klubová),
minimálně jedna ve věku od 15 měsíců, nejhůře se známkou velmi dobrá,
zkoušky BZH v I.- III. ceně, bonitace.
Nebo,
4 výstavy se známkou výborná od minimálně třech různých rozhodčích na
výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC
(nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna pořádaná klubem (speciální, nebo
klubová), z toho 3 výstavy minimálně ve věku od 15 měsíců, bonitace.
1/c) skus nůžkový či klešťový, chybění jednoho nebo dvou premolárů je
možné. M3 nejsou brány v potaz.
1/d) ruší se
1/e) mění se na d) text zůstává
2. třídy chovnosti se ruší
3. mění se na 2. text zůstává
4. mění se na 3. text zůstává
5. ruší se
6. mění se na 4. text zůstává
Nový bod 5. Pokud psi již uchovnění na jedno krytí splní dodatečně podmínky
platné od 1.1.2013 a doloží posudkové listy, budou přeřazeni mezi chovné psy
bez omezení počtu krytí.
7. mění se na 6. text zůstává
8. mění se na 7. text zůstává
9. mění se na 8. text zůstává
10. mění se na 9. text zůstává
Změnou podmínek chovnosti se zásadně mění i Zápisní řád KCHŠH. Dle
stanov klubu §6 bod 2 se členská schůze usnáší prostou většinou hlasů
přítomných členů zejména:
- schválení stanov klubu a změn stanov
– schválení podmínek pro zařazení plemen švýcarských honičů do chovu.
Hlasování o změnách v zápisním řádu
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Platnost nového znění Zápisního řádu od 1. Ledna 2013

Zpráva výcvikáře
- návrh výcvikáře pro oblast Čech p.Němec, bude osloven
- termín nahlášení zkoušek na rok 2013 do konce října 2012
- klubové zkoušky 5.10.2013 Černá hora, okr.Blansko

Internetové stránky
- bude opraveno sídlo klubu, chyba vznikla zřejmě při změně stránek

Redakce a zhotovení zpravodaje 2013 a příprava 2014
- přípravy zpravodaje se ujme Olga Vaňková
- termín pro zasílání příspěvků do 15.1.2013 na adresu olga.van@email.cz
- předběžně schváleno 15 – 18 tis.Kč na zhotovení zpravodajů
- tisk ( ing. Karsch prověří možnost tisku), zadání tiskárně cca 18 000,-Kč
- kompletace, vazba a rozeslání R.Levý
Příprava třetího setkání v Mělníce
- bylo navrženo, aby se setkání uskutečnilo jinde
- jednotlivé návrhy Kladruby, Chržín Stará fara budou prověřeny
Návrhy rozhodčích a míst konání klubové a speciální výstavy v roce 2014.
- návrh rozhodčích musí být nahlášen do 15.8.2013
- místo konání speciální výstavy Náměšť na Hané, nebo Hučín
- klubová Litomyšl
- návrhy rozhodčích p.Dvořáková, p.Řehánek, p. Štefík (SK)
Sponzoring
- p.Kašpar se pokusí zajistit levnější tisk zpravodajů
Usnesení:
Členská schůze se usnesla na změně podmínek chovnosti v zápisním řádu
s platností od 1. ledna 2013.
Členská schůze schválila návrhy na místa pořádání výstav.
Členská schůze schválila návrhy rozhodčích na výstavy pořádané klubem.

Přílohy:
Zpráva matrikáře pokladníka – rekapitulace hospodaření k 30.9.2012.
Zpráva poradkyně chovu.

Radoslav Levý
předseda klubu

