Zápis z náhradního zasedání členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů, z.s.
konané dne 24. 3. 2018 ve 13.00 v restauraci Teodoro v Praze Kunraticích

Náhradní zasedání bylo svoláno mailem a zveřejněním na internetových stránkách klubu.
Přítomno: 8 členů (viz. prezenční listina)
Zasedání bylo zahájeno ve 13.00 a řídil jej předseda klubu .

Program členské schůze
1) zahájení
2) schválení programu schůze
3) zpráva členů výboru
4) rozbor nákladů v r. 2017, návrh rozpočtu na r. 2018
5) změna poplatků klubu
6) výstavy a akce 2018, 2019 a 2020
7) zpravodaj 2018 – formát, obsah
8) klubové internetové stránky
9) úprava klubových řádů
10) sociální sítě a dodržování etiky členů klubu
11) komunikace s výborem klubu

Předseda zahájil náhradní členskou schůzi a nechal hlasovat o programu náhradního zasedání.
Všemi přítomnými členy byl program schůze jednomyslně schválen.

K bodu 3) a 4)
Zpráva poradkyně chovu:
pí. Dančová informovala přítomné členy o počtu krytí a vrhů v uplynulém roce.
Dále informovala o pořádání světové výstavy psů v roce 2021 v ČR, o zákonu proti „množírnám“ a o
problémech, které vidí ČMKJ v uzavírání smluv o poskytování chovatelského servisu s chovatelskými
kluby .
Zpráva výcvikářky:
pí. Füleky informovala o loveckých akcích v předchozím roce (výcvikový den, zkoušky).
V roce 2017 složilo zkoušky lovecké upotřebitelnosti celkem 5 švýcarských honičů.
Dále informovala o konání Klubových BZH dne 25. 8. 2018 při OMS Chomutov v honitbě VLS divize
Karlovy Vary, a o přípravě výcvikového dne před konáním těchto zkoušek. V případě zájmu je možno
domluvit i individuální lovecký výcvik.
p. Jarolím (člen klubu z Vimperku) nabídl pomoc s loveckým výcvikem švýcarských honičů, pokud
budou mít členové klubu zájem, je možné se obrátit i na něj.
Zpráva hospodářky:
pí. Tomášková informovala přítomné členy o hospodaření v roce 2017 – klub vykázal plusové
hospodaření ve výši 16 231,25 Kč a pro rok 2018 bylo předloženo ke schválení navýšení rozpočtu ve
výši 55 000,- až 70 000,- Kč (navýšen z důvodu přípravy nových klubových webových stránek).
Všemi přítomnými členy byl hospodářský výsledek za rok 2017 a návrhu rozpočtu pro rok 2018
jednomyslně schválen.
Zprávy všech členů výboru budou podrobně k nahlédnutí v klubovém zpravodaji 2018.
K bodu 5)
Byla navržena a všemi přítomnými členy jednomyslně schválena změna poplatků klubu:

Poplatek

Člen KCHŠH

Nečlen KCHŠH

Členský příspěvek
Členský příspěvek rodinného příslušníka (bez
nároku na zpravodaj)
Vystavení krycího listu

500,- Kč

300,- Kč

*

Bonitace

300,- Kč

600,- Kč

Uchovnění jedince

-

300,- Kč

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu

-

2.000,- Kč

200,- Kč

Výstavní poplatek pro
klubové výstavy

Člen KCHŠH

Nečlen KCHŠH

I. uzávěrka II. uzávěrka I. uzávěrka II. uzávěrka

Za prvního psa

450,- Kč

500,- Kč

1000,- Kč

1100,- Kč

Za každého dalšího psa
Třída štěňat, dorostu,
veteránů a čestná
Soutěž Nejkrásnější
chovatelský pár

350,- Kč

400,- Kč

800,- Kč

900,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

250,- Kč

300,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

220,- Kč

300,- Kč

Soutěž Nejlepší chovatelská
skupina

*musí být uzavřena smlouva o poskytnutí chovatelského servisu

K bodu 6)
Výstavy 2018:
 Speciální výstava 2018 se bude konat v Náměšti na Hané dne 16. 6. 2018
Posuzovat bude p. Jančík.
 Klubová výstava 2018 se bude konat ve Vysočanech u Chomutova dne 8. 9. 2018.
Posuzovat bude p. Řehánek
Všichni přítomní členové souhlasí, aby i pro příští roky se vždy speciální výstava konala na Hané při
příležitosti oblastní výstavy psů všech plemen kolem poloviny června a klubová výstava ve
Vysočanech u Chomutova na začátku září.
Výstavy 2019:
Pro posuzování byli navrženi:
Speciální výstava: pí. Dolejšová, pí. Janická, pí. Dvořáková
Klubovou výstavu v roce 2019 bude posuzovat p. Piskay
Výstavy 2020:
Pro posuzování byli navrženi :
Speciální výstava : p. Jančík, p. Matyáš, p. Řehánek
Klubová výstava: pí. Dvořáková, pí. Staviarská, pí. Wais
Předseda pověřil místopředsedkyni klubu pí Dudlovou, aby se pokusila na nejbližší výstavě domluvit
s pí. Dolejšovou na posuzování speciální výstavy v příštím roce.

Zkoušky 2018
Klubové BZH se konají 25. 8. 2018 při OMS Chomutov.
Předseda prověří možnost organizace mezinárodních klubových BZH v roce 2019.
Akce 2018
Účast na Natura Viva ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2018. ČMKJ byl poskytnut zdarma výstavní prostor,
který v jednotlivých dnech budou zabezpečovat členové výboru.
Všemi přítomnými členy bylo konání výstav včetně návrhu rozhodčích pro výše uvedená období,
zkoušek a akcí jednomyslně schváleno.
K bodu 7)
Klubový zpravodaj budou připravovat členové výboru.
Za koordinaci přípravy zodpovídá pí. Dančová, p. Füleky prověří možnost vytištění zpravodaje,
eventuálně pí. Tomášková (dle výhodnosti nabídky).
Zpravodaj bude zpracován a vytištěn tak, aby byl již na speciální výstavě v Náměšti k dispozici a mohl
tam být předán členům, kteří se budou této výstavy účastnit.
K bodu 8)
Všichni přítomní členové klubu jednomyslně odsouhlasili, aby nové internetové stránky klubu
vytvořila a spravovala pí. Černohubová.
Za koordinaci a poskytování materiálů ke zveřejnění zodpovídá místopředsedkyně klubu.
K bodu 9)
Spolu s pozvánkou na členskou schůzi byly všem členům předloženy změny v bonitačním řádu,
zápisním řádu a ve stanovách klubu.
Přítomní členové změny odsouhlasili beze změn, tak jak byly navrženy a jsou přílohou tohoto zápisu.
Předseda klubu zavede a povede registr smluv o poskytnutí chovatelského servisu.
K bodu 10)
Byla probrána problematika nevhodného chování a napadání vedení klubu či „konkurenčních“ CHS na
sociálních sítích či na výstavách a důsledky tohoto chování (viz. změna stanov KCHŠH - čl. 6 bod 5).
K bodu 11)
Pro komunikaci členů klubu s výborem byl založen e-mail svycarskyhonic@gmail.com.
Náhradní zasedání členské schůze bylo ukončeno v 16,00 hod.
V Praze dne: 24. 3. 2018
Zapsala: Bc. Nikola Füleky, výcvikářka klubu
Mgr. Michal Füleky
předseda KCHŠH

