
Zápis ze šesté výborové schůze KCHB, z.s. dne 17.5.2016 v restauraci KOI 

v Praze 9 Běchovicích 

 
Přítomni: Ivana Slapničková, Jaroslav Čermák, Mgr. Olga Dmejchalová, Lenka Staňková,  

                  Ladislava Hörzenbergerová, MUDr. Renata Chmelová 

 

Omluveni: Gudrun Štěpničková 

 

 

Program: -  Informace od jednotlivých členů výboru 

- Schválení klubové výstavy 2017 

- Příprava na členskou schůzi 21.5.2016 

 

 

Paní Slapničková informuje: 

- klubová výstava se velmi vydařila, členové klubu a vystavovatelé velmi kladně 

hodnotili výborné zázemí tj. dostatečně parkovacích míst, možnost nocování, čisté a 

dostatečné množství toalet, v budově restaurace výborné občerstvení a podávání 

nápojů, velký prostorný sál pro dostatečně velký kruh a zázemí vystavovatelů se psy a 

všemu co k výstavám patří, opravdu byli nadšeni z cen za umístění, dále pozitivně 

reagovali, že každý vystavovaný pejsek dostal kokardu, hladký průběh při bonitacích, 

platbách a zápisech do průkazů původů. 

- poděkovala všem členům realizačního týmu výstavy za její hladký průběh 

- zaslala katalog, výsledky a hlášení o výstavě na ČMKU 

- informuje o termínu 2. Klubové výstavy 15.4.2017 - navrhovaný rozhodčí pan 

Řehánek Petr může delegaci přijmout. Je znám svojí vstřícností a přijemným 

přístupem jak k pejskům, tak i k jejich majitelům. 

Dává hlasovat: pro - 6,  ne - 0 , proti - 0 - návrh schválen 

- informuje, že ke dni 5.5.2016 byly podány kandidátky:  

- do výboru klubu:  Slapničková Ivana, Čermák Jaroslav, Mgr. Dmejchalová Olga, 

Staňková Lenka, MUDr. Chmelová Renata, Ladislava Hörzenbergerová, Štěpničková 

Gudrun 

- do revizní komise: Mgr. Jana Nováková, Ladislava Kalužová, Březinová Magda 

- informuje, že vzhledem k termínu pro zasílání kandidátek, na další nebude brán zřetel. 

- materiály, které předala paní Kohútová, jsou pro klub bezcenné, jedná se pouze o 

evidenci členů a jejich korespondenci. Nebyly předány žádné účetní nebo daňové 

doklady prokazující hospodaření klubu za doby vedení paní Kohútovou. 

 

Paní Dmejchalová informuje: 

      -    Paní Kohútová předala paní Lence Červinkové zbylý majetek klubu. Paní Červinková  

           vše přivezla 16.4. do Rychnova nad Kněžnou. Použitelná je tiskárna a náhradní toner –  

           tiskárna funkční a v záruce, několik použitelných pohárů a medaili pro příští výstavy,  

           razítka použitelná při zápisu do PP, klubové razítko již nepoužitelné neboť má klub  

            nové logo  

- zpracovala pro sponzora výstavy firmu Fitmin zprávu z výstavy a fotodokumentaci a 

požádala o sponzoring na příští rok 

- zpracovala a zaslala všem členům klubu buď elektronicky nebo poštou v řádném 

termínu pozvánku na členskou schůzi 

- připraví a vytiskne volební lístky, prezenční listinu, volební řád, čestná prohlášení pro 

zvolené členy výboru a revizní komise 



- finálně zpracovala chovatelský, zápisní a bonitační řád a etický kodex a webmaster 

Dmejchal Marek jej zveřejnil na webových stránkách k připomínkování. Ke dni 

15.5.2016- byla jediná relevantní připomínka od paní Noskové v zápisním řádu 

ohledně jmen u různých plemen, kterou opravila v souladu se zápisním řádem ČMKU. 

 

 

Paní Hörzenbergerová informuje: 

      -   ve spolupráci s paní Štěpničkovou částečně přepracovaly chovatelský, zápisní a  

           bonitační řád a kárný řád a zaslala paní Dmejchalové k finálnímu zpracování a přepisu. 

- že zajistila místo pro konání členské schůze, které je tradičně v restauraci KOI v Praze 

9 Běchovicích. 

 

Pan Čermák informuje: 

- zpracoval pozvánku na členskou schůzi a zaslal k finální úpravě paní Dmejchalové. 

 

Paní Staňková informuje: 

- členové v hojné míře začali využívat pro placení plateb klubový účet 

- informuje, že do členské schůze 21.5.2016 zpracuje konečné účetnictví od 4.10.2015-

31.12.2015. 

 

 

Předmětem další výborové schůze bude volba členů nově zvoleného výboru klubu do 

jednotlivých funkcí. 

Objednání termínu a místa konání 2. Klubové výstavy ve velkém sálu Sporthotelu Weldis 

v Rychnové nad Kněžnou  

Schválení termínu a místa speciální výstavy pro Ruské barevné bolonky v roce 2017 

Schválení termínu a místa pro klubové výstavy bez zadávání titulu klubový vítěz pro plemena 

bišonek a boloňský psík 

Úkoly,  které budou plynout z doplnění a schválení stanov, nové registrace atd… 

 

 

 

Zapsala: 17.5.2016  Slapničková Ivana 

 

 

 

 

 

 

 

 


