
Zápis z 11. výborové schůze KCHB dne 1.6.2017  

v restauraci KOI v Praze 9 Běchovicích. 
 
Přítomní: Ivana Slapničková, Lenka Staňková, Mgr. Olga Dmejchalová, Ladislava  

                  Hörzenbergerová, Mgr. Jana Nováková (za revizní komisi) 

 

Omluveni: Jaroslav Čermák, Gudrun Štěpničková, MUDr. Renata Chmelová. 

 

Program: Zprávy od jednotlivých členů výboru, splnění závazků z minulé schůze, různé.  

 

Paní Slapničková informuje: 

                        -     řádná členská schůze KCHB, z.s. se bude konat dne 10.6.2017 v restauraci               

                              KOI v Praze 9 Běchovicích. Začátek v 10.00 hodin. 
- 5.3.2017 se klub stal prozatímním členem ČMKU 

- připravila návrhy dat pro konání klubových výstav pro příští rok 2018 tyto 

následně odsouhlasí členská schůze 

- probíhá jednání s představiteli Moravskoslezského klubu chovatelů 

maltézských a boloňských psíků na uzavření společných chovných 

podmínek pro plemeno boloňský psík 

- odeslala na ČMKU hlášení o proběhlé klubové výstavě v Rychnově nad 

Kněžnou 

- příprava na KV bez zadávání klubových vítězů výstavu bišonků a 

boloňských psíků a speciální výstavu pro barevná ruská bolonka v září 

v hotelu Svornost  
- informovala přítomné o proběhlé KV v Rychnově nad Kněžnou 

- bude jednat o termínech a rozhodčích na klubové akce v roce 2018 

 

 

Paní Dmejchalová informuje: 

- připraví a rozešle pozvánky na řádnou členskou schůzi (elektronicky 

hromadnou poštou, kdo nevlastní nebo neudal e-mailovou adresu, obdrží 

pozvánku poštou. 

- připraví prezenční listinu 

- zveřejní pozvánku na členskou schůzi i na webových stránkách klubu 
s tím, že návrhy a podněty budou brány v potaz do 5.6.2017 (viz. 

informace na pozvánce 

- v nejbližší době zveřejní propozice a přihlášku na výstavu v září 2017 

včetně zprovoznění on-line formuláře 

- rozešle potvrzení o uhrazení členského příspěvku aktivním členům, kteří 

řádně uhradili členský příspěvek v roce 2017 

 

 

Paní Staňková informuje: 

- uzavřela účetně rok 2016 

- na základě dohody členů výboru si sjednala si schůzku s účetní paní 
Žohovou Kamilou, která bude zpracovávat kompletní účetní agendu pro 

klub 

- spolupracuje s pí Slapničkovou, pí Dmejchalovou a pí Štěpničkovou 

ohledně finančích úkonů spojených s klubem 

 



 

Paní Hörzenbergerová  informuje: 

- zajistí prostory pro konání řádné členské schůze na 10.6.2017 
 

 

 

Zapsala: Slapničková Ivana 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


