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

Zápis členské schůze KCHŠH
Termín: 23.10.2011 v 11,30 hod.
Místo: restaurace Pod Kunětickou Horou , Ráby
Přítomno :10 členů ( viz prezenční listina přílohou )
1 člen omluven
4x plná moc ( pí Mynářová K. , pí Levá , pí Kramlová, pí Luběnová – viz přílohy )
Program :
- Viz pozvánka
Ad2)
– Úkoly minulá schůze neuložila.
– Rozpočet na 2012 :
35 až 40tis.Kč – scháleno.
Per 09/2011 54tis.Kč – ( překročení nákladů: zakoupena čtečka čipů 3848,odznaky 3000,- nové webové stránky 5000,- reklama Mělník 1920,-).
Schválen nákup velkokapacitní externí paměti pro pokladníka – matrikáře.
Schválena úhrada vícenákladů na klubové stránky.
Schváleno vytvoření přístupu k bankovnímu účtu klubu pro pokladníka matrikáře.
Schváleno zavedení internetového bankovnictví k bankovnímu účtu klubu a
vydání platební karty pro předsedu klubu.
o Úkol : předseda a pokladník zjistí bankovní podmínky a zajistí co nejdříve možný
přechod na internetové bankovnictví a vydání platební karty k bankovnímu účtu
klubu.
– Termíny výstav :
o Speciální výstava - Červený Hrádek u Jirkova 12.5.2012 ( rozh. pí Ubrová)
o Klubová výstava - Litomyšl 15.9.2012 ( rozh. zatím není stanoven , výběr
pí Černohubová, pí Janická , pan Piskaj .. )
o Plán 2013:
Spec.výstava Lysá n.L. ? / Vyškov ? ( rozh. Mašlanka / Černohubová ?)
Klubová výstava Litomyšl (dtto)??
o Setkání štěňat „ Mělník II „ dne 14.4.2012 Autokemp Mělník
– Úkol : na webových stránkách klubu zveřejnit informaci o odznacích, tričkách a o možnosti
jejich pořízení pro členy a přátele KCHŠH.
–

Poděkování všem kdo se účastnili a pomohli při zajištění klubových akcí v Mělníce a
Litomyšli.

Ad3)
-

Zpráva matrikáře – pokladníka ( viz. příloha )
o Per 09/2011 - 53 platících členů a 6 neplatičů
o Členské příspěvky musejí všichni uhradit do konce 03/běžného roku. Pokud
nebude příspěvek uhrazen pošle pokladník v průběhu 04/ roku upomínku

s výzvou zaplatit do 30.4., pokud nebude uhrazen do 30.4., pozbývá člen své
členství v KCHŠH ( viz stanovy KCHŠH ).
o V případě zahraniční účastni na klubové akci/ výstavě , platí zahraniční účastník
v Kč na místě a to ve výši jako při II. přihlašovacím termínu.
o Přihlášky na veškeré akce pořádané klubem musejí jít v kopii na pokladníka –
kontrola plateb.
Ad4)
-

Zpráva revizní a kontrolní komise : bez negativního nálezu ( viz příloha ).

Ad5)
-

Zpráva poradkyně chovu ( viz příloha ).
Úkol : pí Herianová dá na stránky klubu pokyny pro chovatele.

Ad6)
Ad7)
Ad8)
-

Ad9)

Zpráva výcvikáře klubu ( viz příloha ).
o Upozornění na nové Zkušební řády BZH.
Na webových stránkách chybějí bonitace ( nejsou k dispozici fotografie ).
Každý, kdo se účastní výstav mimo klub, může zasílat výsledky ke zveřejnění.
Je nutno aktualizovat pozvánky.

Zpravodaj 2012
o Při přípravě Zpravodaje 2011 nebyl dodržen žádný termín! To je třeba změnit!
o Je nutno zasílat příspěvky v otevřených formátech !!!!!!!
pí O. Vaňková provede redakci.
p. Kašpar zajistí tisk.
p. Levý zajistí distribuci Zpravodaje.
o do 30.12.2011 nutno zaslat veškeré příspěvky e-mailem na redakci!
viz bod 2)

Ad10) zatím není stanoveno viz. bod 2)
- v roce 2013 - 20 let KCHŠH (zakládající členská schůze 7.3.1993)
Ad11)
Diskuse :
- Pí Herianová otevřela téma nedostatku kvalitních a hlavně nepříbuzných chovných psů a
jak zajistit jejich chovnost v návaznosti na požadavek zkoušek BZH.
- Diskuse byla ukončena bez závěru .
-

Konec schůze v 13,30hod.
Zapsal Petr Karsch.
Radoslav Levý
předseda klubu

