
Shrnutí informací z členské schůze v prosinci 2016 

- schůze proběhla 10.12.2016 v prostorách brněnského zámečku v Lužánkách při 8. vánoční 

výstavě potkanů 

- na schůzi byly prezentovány informace z ústřední odborné komise morčat a jiných drobných 

hlodavců ÚOK CHMH:  

o od 1.1.2017 se mění výše poplatků za registraci zvířat: 30 Kč registrace potkana s PP 

ČSCH, 90 Kč registrace potkana bez PP ČSCH, 110 Kč registrace potkana bez PP ČSCH 

a s vydáním PP 

o v roce 2017 se otevře přijímací řízení adeptů na posuzovatele, podmínky budou 

zveřejněny v únoru 2017 

o posuzovatelé mají nově možnost získat titul mezinárodní posuzovatel, podrobnější 

podmínky budou zveřejněny na potkani.rodent.cz 

 

- platba členských příspěvků na rok 2017 musí proběhnout do 31.1.2017 

- členům, kteří budou pomáhat na výstavách (nosiči, zapisovatelé atd.) nebo s jinými 

potřebnými věcmi pro klub, bude poskytnuta v dalším roce sleva na výstavních poplatcích na 

všech výstavách pořádaných SOCHP; sleva se řídí odpracovanými hodinami (10 hodin = 5% 

sleva, 20 hodin = 10% sleva); odpracované hodiny potvrzují posuzovatelé, pořadatelé výstavy 

nebo zadavatel práce pro klub 

- SOCHP by rádo podpořilo úspěšné vystavovatele, aby reprezentovali český chov v zahraničí, 

za tím účelem poskytne na dvě vybrané výstavy v zahraničí finanční příspěvek na cestu; 

reprezentační skupina se bude vybírat na základě výsledků v loňském roce; agendu a 

podrobnosti má na starosti Helena Hanusová Lužná 

- nově budou na výstavách SOCHP zpoplatněny změny a dohlášky vystavovaných zvířat a to 

tak, že změna či dohlášení 1 zvířete bude zdarma, 2. zvíře za 20 Kč, 3. za 40 Kč, 4. za 60 Kč a 

tak dále. Částky se sčítají, takže změna či dohláška 4 zvířat vyjde na 120 Kč, 5 zvířat na 200 Kč, 

6 zvířat na 300 Kč... (bude uvedeno ve výstavních propozicích) 

- veškeré podmínky a omezení chovu na zvířatech, které chovatel předává novému majiteli, 

mají být předem písemně domluveny a vyznačeny do poznámek v PP/VP, nový majitel 

zvířete musí s podmínkami souhlasit 

- v roce 2017 by SOCHP rádo uspořádalo odborná školení, která by probíhala mimo výstavy, 

témata školení, jejich termín a podrobnosti budou upřesněny na základě diskuze s členy 

(nejlépe ve FB skupině) 

Plánované výstavy v roce 2017: 

25. 3. 2017 výstava potkanů v Rychnově n. Kněžnou 
29. 4. 2017 6. ročník výstavy Česká myš, Praha 
27. 5. 2017 potkan Jana Žižky, Tábor 
12. 8. – 13. 8. 2017 13. speciální výstava potkanů, Praha 
4. 11. 2017 6. podzimní výstava, Praha 
prosinec 2017 (bude upřesněno) Vánoční výstava v Brně 
 


