
Pozvánka na členskou schůzi KCHN ČR 

Datum: 31.10.2020 
 

Místo konání: Mlýnhotel 1 

Vílanec  (nedaleko Jihlavy)       
Místo: Mlýnhotel 1/hlavní budova u mlýnského 
kola u čerpací stanice 
Parkoviště u hotelu 
 

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 2021 
Schválení rozpočtu na rok 2021 
Úprava klubových normativů (pokud budou návrhy doručeny v daném termínu) 
Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů 
Příspěvky členů KCHN ČR (pokud budou doručeny) + losování křížovky 
Diskuse 
Schválení usnesení členské schůze 
Závěr 
(Změna pořadí programu vyhrazena) 

 
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 D. Šnajdrové a to 
nejpozději do 10.10.2020. E-mail: d.snajdrova@email.cz 

 
Součástí členské schůze bude i losování tajenky z křížovky, která je součástí pozvánky. Pokud vyluštíte tajenku, 
můžete její znění zaslat e-mailem tiskové referentce Monice Sógelové na email: monika.sogi@centrum.cz 
nejpozději do 25.10.2020. Losování proběhne přímo na členské schůzi. 1.místo  - členství na rok 2021, 2.a 3. 
Cena -1/2 cena za členství na rok 2021. 
 

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. Současně všechny 
žádáme o dochvilnost, aby schůze mohla začít podle časového plánu. Děkujeme za pochopení. 
 

Na místě bude možno objednat si oběd. Občerstvení v podobě kávy a čaje bude zajištěno. 
 
Těšíme se na vaši hojnou účast! Výbor KCHN ČR 
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- příští bonitace se bude konat v neděli, dne 29.11.2020 v hotelu Svornost, Novozámecká 
284, Praha 9. Přejímka: od 10:00 a začátek bonitace v 11:00. Přihlášku včetně kompletních 
podkladů potřebných k přihlášení zasílejte bonitační referentce paní Kateřině Šimčákové 
nejpozději do 15.11.2020 na ksimcakova.kchn@gmail.com 

 - pokud splnil váš pes nebo fena podmínky k získání titulu Klubový šampion a chtěli byste 
obdržet oficiální diplom na členské schůzi, okopírujte PP a veškeré přílohy k PP a výstavní 
posudky (vše by mělo být dostatečně čitelné). Tužkou potom k výsledkům připište i body a 
součet zvýrazněte. Pro lepší přehlednost můžete vypsat zvláštní list se získanými body a to: 
datum výstavy, název výstavy, dosažená ocenění a za ně získané body, celkový počet bodů 
za jednotlivé výstavy a celkový počet bodů za všechny výstavy. Tabulku pro bodové 
hodnocení najdete na webových stránkách v sekci „Stáhněte si“. K těmto kopiím dokladů 
napište svou adresu, případně telefon nebo e-mail a vše zašlete doporučeně příslušnému 
poradci chovu pro dané plemeno nejpozději do 10.10.2020. Titul Klubový šampion můžete 
nárokovat během celého roku, kdy vám bude vystaven prozatimní diplom a na členské 
schůzi budou pak slavnostně předány oficiální diploma pro titul Klubový šampion. Veškeré  

 

 


