Zápis z 9. výborové schůze KCHB dne 21.12.2016 v restauraci KOI v Praze 9
Běchovicích.
Přítomní: Ivana Slapničková, Jaroslav Čermák, Gudrun Štěpničková, Lenka Staňková,
Mgr. Olga Dmejchalová, Ladislava Hörzenbergerová, MUDr. Renata Chmelová
Program: Zprávy od jednotlivých členů výboru, splnění závazků z minulé schůze, různé.
Paní Slapničková informuje:
-

-

-

vzhledem k informaci, kterou jsme obdrželi z ČMKU o tom, že MVP v Praze má
změnu termínu a to na 15. - 16.4.20167 jsme byli nuceni změnit termín naší 2. klubové
výstavy v Rychnově nad Kněžnou z původního termínu 15.4.2017 na nový termín
1.4.2017. Změnu jsem nahlásila na ČMKU, která umožnila klubům změnu termínu,
pokud termín MVP v Praze kolidoval s klubovou výstavou. Rozhodčím zůstává pan
Petr Řehánek.
zaslala pí Dmejchalové upravený seznam krycích psů (mnoho psů již není mezi námi,
nekryjí a nebo jejich majitelé nejsou členy klubu a byli vyškrtnuti) zbytek seznamu,
který dodá paní Štěpničková zašle emailem paní Dmejchalové.
zajišťuje odchod z ČMKU - SKK pod přímé členství v ČMKU
zaslala v srpnu na ČMKU hlášení o průběhu Speciální výstavy 6.8.2016 v Kladně.
SV v Kladně proběhla na výbornou.
je potěšující, že členové klubu jsou velmi spokojení a zatím nevzešla do dnešního dne
žádná kritika, reklamace nebo zásadní připomínka k činnosti, což značí, že výbor
pracuje ke spokojenosti členů.

Paní Dmejchalová informuje:
-

-

-

vzhledem k tomu, že nový standard pro plemeno bišonek vešel v platnost 2.9.2016 a
do listopadu 2016 nebyl přeložen a zaktualizován na stránkách ČMKU vznesla dotaz a
připomínku, kdy bude standard přeložen. Na opomenutí ČMKU reagovalo velmi
rychle a 12.12.2016 zveřejnila oficiální překlad nového standardu. Tento byl
neprodleně zveřejněn na webových stránkách našeho klubu.
Spolu s p. Dmejchalem přes Vánoce dopracují sekci pro členy klubu s kompletním a
aktuálním seznamem krycích psů našich členů. Spuštěn bude 1.1.2017. Vzhledem
k tomu, že jsme několikrát členy vyzývali aby zaslali fotografie, šampionáty případně
výsledky testů na oči a patellu (které nejsou povinné) svých chovných psů (samců), se
až na několik výjimek nikdo s dodáním doplňkových informací neozval. Průběžně je
tedy možné zasílat tyto informace, jinak budou u psa zveřejněny pouze základní údaje,
tj. jméno psa, jména rodičů, dat. narození, číslo zápisu, výška a délka těla, u ruské
barevné bolonky též barva.
zajistila s manželem informaci na web klubu informaci o elektronických pokladnách
zajistila s manželem informaci na web klubu informaci z laboratoře Vemodia o
nebezpečí nepoznaných nákaz
zabezpečila změnu rezervace sálu pro klubovou výstavu 1.4.2017

Paní Štěpničková informuje:
-

v návaznosti na seznam krycích psů dodá mezi vánočními svátky zbytek seznamu a
zašle jej paní Slapničkové
chovatelé se naučili nový systém plateb a žádostí o krycí listy, najdou se zmatkáři, ale
vše se vždy vyřeší ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Paní Staňková informuje:
-

spolupráce s paní Štěpničkovou je příkladná
průběžně informuje paní Slapničkovou o stavu účtu a hotovosti v pokladně
v lednu 2017 zpracuje roční vyúčtování

Úkoly: finanční vyúčtování klubu, spustit seznam krycích psů, připravit propozice a přihlášku
na klubovou výstavu (on-line přihlášení přes webové stránky), zajištění sponzora klubové
výstavy
Zapsala: Ivana Slapničková

