
Pozvánka na členskou schůzi KCHN ČR 

 

Datum: 19.10.2019 

Místo konání: Hotel Luna 

Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
GPS: 49°38’18″N; 15°17’57″E; 
49.638N, 15.3E  
 

Začátek: 10:00 
 

Program:  
Zahájení 
Schválení programu schůze 
Volba komisí 
Schválení jednacího řádu 
Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze 
Zprávy členů výboru a revizní komise 
Zpráva externí účetní 
Schválení plánu práce na rok 2020 
Schválení rozpočtu na rok 2020 
Úpravy klubových normativů (pokud budou návrhy doručeny v daném termínu) 
Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů 
Příspěvky členů KCHN ČR (pokud budou doručeny v daném termínu), losování křížovky 
Diskuze 
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 paní Danuši Šnajdrové a 

to nejpozději 30.9.2019. E-mail: d.snajdrova@email.cz 

 
Pokud někdo nemůže nechat svého pejska doma, může ho vzít s sebou. V tom případě ale prosíme, aby majitelé 

dbali na čistotu svých pejsků uvnitř hotelu i v jeho okolí a nenechali je nikde volně pobíhat. Současně všechny 
žádáme o dochvilnost, aby schůze mohla začít podle časového plánu. Děkujeme za pochopení.  

 
Na místě bude možno objednat si oběd z několika nabídek. Občerstvení v podobě kávy a čaje bude zajištěno. 
 
 
Informace o příjezdu k hotelu: 
POZOR – objížďka! 
Bohužel je z důvodu rekonstrukce kanalizace aktuálně uzavřen průjezd obcí Kouty. Navigace zohledňující 
dopravní omezení (např. Google Maps) objížďku registrují a doporučují správnou trasu do našeho „Konferenčního 
hotelu Luna“ přes obec Horní Paseka. Prohlédněte si nejrychlejší trasu s objížďkou ve směru od Prahy a ve 
směru od Brna.  
Cesta od Prahy netrvá ani hodinu. Dálnici D1 opusťte exitem 66 a jeďte na Ledeč nad Sázavou. Cestou si můžete 
užít krásný výhled z mostu nad přehradou Želivka. Asi 1 km před Ledčí zahněte doprava na Jihlavu. Ještě před 
první obcí odbočte u fotbalového hřiště a rybníka doleva na Kouty a pokračujte rovně. Po projetí obcí Kouty 
přijedete k rybníku, u kterého uvidíte hotel Luna. 
Cesta od Brna je ještě snazší. Sjeďte z D1 na 81. kilometru a jeďte na Ledeč nad Sázavou. Hned za obcí 
Kamenná Lhota u rybníka a fotbalového hřiště odbočte doprava na Kouty a pokračujte rovně. Po projetí obcí 
Kouty přijedete k rybníku, u kterého již uvidíte hotel Luna. 
Pro nalezení ideální trasy odkudkoliv z České republiky doporučujeme využít plánovač trasy. 
Veřejná doprava Přímo před hotelem LUNA je autobusová zastávka „Kouty, Stavoservis, IPS“. Spojení 
doporučujeme vyhledat v IDOSu. Nedaří-li se Vám nalézt optimální spoj, můžete hledat i variantu do Ledče nad 
Sázavou (cca 8 km) či Světlé nad Sázavou (cca 14 km) či Humpolce (cca 15 km) a odtamtud jet taxíkem. Pro 
velké akce lze objednat i soukromý autobus na sjednaný čas. 
 
Aktuální informace najdete na www.hotelluna.cz 
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