
Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi  

KCHN ČR, z.s. 

Datum: 13.8.2016 
 
Místo konání: Hotel Villa Eden 
17. listopadu 5259/8 
586 01 Jihlava 
www.villa-eden.cz 
 
 
 
Začátek: 9:30 
 
Zahájení 
Schválení programu schůze 
Volba komisí 
Schválení jednacího řádu 
Schválení volebního řádu 
Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 
Zprávy členů výboru  
Zpráva externí účetní 
Volba členů revizní komise 
Schválení plánu práce na rok 2017 
Schválení rozpočtu na rok 2017 
Úprava stanov 
Úpravy klubových řádů 
Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů 
Příspěvky členů KCHN ČR 
Diskuse 
Schválení usnesení členské schůze 
Závěr 

 
 
Žádáme všechny, aby z časově úsporných důvodů zasílali své příspěvky, případně 
připomínky či návrhy týkající se klubových záležitostí,  stanov a řádů předem poštou nebo e-
mailem jednatelce klubu Ing. Šťastné a to nejpozději do 31.7.2016. E-mail: 
janastastna.kchn@seznam.cz 
Aby nedocházelo ke zbytečným výdajům ohledně občerstvení pro tuto neplánovanou akci, 
žádáme všechny, aby svou případnou účast potvrdili ekonomce klubu, Ing. Lucii 
Moskalenkové na e-mail: lucynka@post.cz  
Pokud někdo opravdu nemůže nechat svého pejska doma, může ho vzít s sebou. V tom 
případě ale prosíme, aby majitelé dbali na čistotu svých pejsků uvnitř i venku a nenechali je 
nikde volně pobíhat. Stejně tak je třeba na výše uvedený e-mail ekonomky klubu zaslat i 
počty psů, které si budou členové brát případně s sebou, požaduje to vedení hotelu. Termín 
pro zaslání obou informací je: 6.8.2016. Děkujeme za pochopení. 
 
 
Klubový šampion – pokud má váš pes či fena splněné podmínky pro přiznání titulu Klubový 
šampion, můžete si nyní zažádat o oficiální diplomy, které se vystavují k datu Členské 
schůze, kde budou i předávány. Další možností je zaslání oficiálního diplomu na dobírku. 
Pokud si budete chtít o tento diplom zažádat, odešlete kompletní podklady nejpozději do 



31.7.2016 příslušné poradkyni pro chov.  Návod „Jak na to“ a aktuální tabulka jsou součástí 
tohoto zpravodaje. Nadále si pak můžete během celého roku při splnění podmínek pro 
získání tohoto titulu zaslat žádost o prozatímní diplom. 
 
Současně všechny žádáme o dochvilnost, aby schůze mohla začít podle časového 
plánu a nedocházelo ke zbytečnému zdržení. Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
Těšíme se na vaši účast! Výbor KCHN ČR 
 
 
 
 

Jak se dostat do hotelu? 

Hotel Villa EDEN v ulici 17. listopadu se nachází v blízkosti Autobusového nádraží a 
jihlavského pivovaru Ježek. Hotel je snadno dosažitelný ze všech směrů.  

Od Prahy a Havlíčkova Brodu 

Po dálničním přivaděči směr Centrum, u Autobusového nádraži na světelné křižovatce (v 
pořadí 3.) doprava (po trolejbusové lince) a po 300m vlevo přijedete k Hotelu Villa EDEN.  

 
 

Od Brna 

Dálniční sjezd Veký Beranov, směr Jihlava, rovně přes tři světelné křižovatky a na čtvrté (u 
pivovaru) odbočit doleva do Vrchlického ulice a před parkem odbočit vpravo. Hotel Villa 
EDEN je 20m za křižovatkou na pravé straně.  

Od Znojma/Vídně 

Na první světelné křižovatce za mostem vlevo, směr Praha. Na druhé světelné křižovatce (u 
pivovaru) odbočit doleva do Vrchlického ulice a před parkem odbočit vpravo. Hotel Villa 
EDEN je 50 m za křižovatkou.  

Od Pelhřimova 

Na první světelné křižovatce odbočit doleva, po 300 m na kruhovém objezdu první odbočka 
vpravo, pak rovně a po 500m na křižovatce vlevo. Hotel Villa EDEN je na pravé straně 50 m 
za křižovatkou.  

 


