
Zápis ze čtvrté výborové schůze KCHB dne 21.2.2016 v restauraci KOI v 

Praze 9 Běchovicích. 

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

                 Gudrun Štěpničková, Ladislava Hörzenbergerová 

 

Omluveni: MUDr. Renata Chmelová 

 

 

Program: Zprávy od jednotlivých členů výboru, splnění závazků z minulé schůze, různé. 

 

 

Paní Slapničková:  

- Informuje, že přišlo poštou na sídlo klubu 17.2.2016 schválení Klubu chovatelů 

bišonků, z.s.u soudu v Hradci Králové ze dne 9.2.2016. Po 15 dnech až dojde k nabytí 

právní moci, bude ihned založen bankovní účet - zajistí paní Staňková a pani 

Slapničková. 

- Informuje, že z důvodu změny loga, razítek a názvu klubu se musely změnit bonitační 

karty. Karty jsou propisovací. Částka 2.030,-- Kč, k proplacení odeslala ekonomka 

klubu paní Staňková . 

- Informuje, že souvislosti s klubem je třeba do 15 dnů od nabytí právní moci učinit 

registraci k dani z příjmů právnických osob. Lze učinit elektronicky - zajistí paní 

Dmejchalová. 

- Vytvořeno LOGO klubu paní Slapničkovou (logo je majetkem klubu a autora). 

- Po 3 urgencích a žádostech paní Kohútová Vladimíra (bývalá předsedkyně Klubu 

chovatelů bišonků) vydala předsedkyni revizní komise paní Lence Červinkové 

majetek bývalého klubu. Kontrola a předání od paní Červinkové (výbor klubu děkuje 

paní Červinkové za spolupráci) proběhne těsně před konáním 1.Klubové výstavy 

v Rychnově nad Kněžnou. 

- Jsou hotová razítka klubu - částka 4.035,- Kč, k proplacení odeslala ekonomka klubu 

paní Staňková.  

- Informuje, že z důvodu změny loga, razítek a názvu klubu se musely změnit přihlášky 

vrhu, žádanky o tetovací čísla a krycí listy. 

- Informuje, že k dnešnímu dni má klub dosud 112 členů, kteří zaplatili členský 

příspěvek na rok 2016. 

- Informuje o jednání ohledně delegace s paní rozhodčí Mgr. Brotánkovou Zuzanou na 

1. klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků z.s.. Paní Brotánková delegaci přijala. 

- Informuje, že zpracovala podmínky pro nové klubové tituly Klubový šampion dorostu, 

Klubový šampion mladých, Klubový šampion, Klubový veterán šampion, Klubový 

šampion šampionů a Klubový čestný šampion. 

- Informuje, že HPCH paní Štěpničková zpracovala aktuální seznam krycích psů a 

zaslala na její adresu. 

- Informuje, že přišlo poštou vyrozumění ve věci trestního oznámení, které bylo 

uzavřeno. 

 

Paní Dmejchalová:  

- Společně s manželem Markem Dmejchalem (webmaster) spustili 1.1.2016 novou     

            webovou prezentaci klubu. 

- Informuje, že upravila a zajistila nové přihlášky vrhů a nové žádanky o tetovací čísla,  

provedeno zdarma. Zasláno paní Štěpničkové. 



- Informuje, že upravila a nechala vyrobit barevné krycí listy s novým logem klubu- 

částka k proplacení 1.500,-- Kč odeslala ekonomka klubu paní Staňková. Krycí listy 

byly odeslány paní Štěpničkové. 

- Připravila propozice a přihlášku na klubovou výstavu, na webových stránkách 

k dispozici také on-line formulář pro přihlášení na výstavu. 

- Informuje, že vytvořila konečnou podobu klubových šampionátů podle návrhu paní 

Slapničkové. Podmínky k přidělení šampionátů se zveřejní na klubovém webu. 

- Informuje, že náš letitý sponzor firma DIBAQ (Fitmin) nám zůstává věrný a věnuje 

nám věcné ceny na klubovou výstavu v Rychnově nad Kněžnou 

- Na základě doručených přihlášek do klubu průběžně zpracovává novou databázi členů 

klubu. 

 

 

Paní Štěpničková: 

- Informuje, že chovatelé si zvykají na nový systém při vydávání krycích listů, což  

      znamená, že k žádosti o krycí list musí přiložit doklad o zaplacení. 

-     Spolupracuje s ekonomkou klubu při nejasnostech. 

      -    Informuje, že zpracovala a zaslala paní Slapničkové aktuální seznam krycích psů.   

 

 

Vzhledem k narůstající nové výstavní agendě týkající se klubových šampionátů, bylo 

navrženo paní Slapničkovou, aby výstavního referenta vykonávala paní MUDr. Chmelová. 

Tato zpráva bude přidána na web klubu. 

Jednohlasně schváleno. 

 

Návrh paní Dmejchalové. Na potvrzování členství v klubu. Ti, kterým se zpravodaj bude 

zasílat elektronicky, zároveň touto cestou obdrží potvrzení o zaplaceném členství na rok 2016, 

který si stáhnou a vytisknou. To samé potvrzení, v tištěné podobě bude přiloženo ve 

zpravodaji 1/2016 těm, kterým se zpravodaj bude posílat poštou. 

Jednohlasně schváleno. 

 

Současní nečlenové klubu, kteří nebudou mít členský poplatek na rok 2016 zaplacen do konce 

uzávěrky přijímání přihlášek tj. 25.3.2016 nemohou soutěžit o klubové tituly tj. KLUBOVÝ 

VÍTĚZ  a KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR . Mohou se zúčastnit bonitace, ale platba za bonitaci 

bude, jako pro nečleny klubu 800,-- Kč. Přijmutí přihlášky do klubu v den výstavy je možný, 

ale členem se dotyční stane následně po ukončení výstavy.   

 

Paní Slapničková v součinnosti s paní Dmejchalovou a webmasterem Markem Dmejchalem 

vypracuje seznam krycích psů. Bude zobrazeno plemeno, jejich jméno, rodokmen, foto, 

bonitace případně zdravotní vyšetření pokud jej mají udělané a výstavní tituly. Přes foto a 

rodokmen bude použit vodoznak s logem klubu, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Seznam 

bude po zpracování k nahlédnutí pouze členům klubu v členské sekci webu, která bude 

vytvořena. 

Je třeba oslovit ve zpravodaji, který vyjde do konce března, majitele chovných psů, aby dodali 

potřebné podklady o svých krycích psech. 

 

Všichni zúčastnění, kterých se to týká, potvrdili, že obdrželi klubové razítko. 

 

Slapničková Ivana - velké razítko s logem klubu + razítko PŘEDSEDA KLUBU 

Čermák Jaroslav - razítko MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU 



Dmejchalová Olga - razítko TAJEMNÍK KLUBU 

Staňková Lenka - razítko malé s logem klubu + razítko EKONOM KLUBU 

Štěpničková Gudrun - razítko malé s logem klubu + razítko HLAVNÍ PORADCE CHOVU 

 

Příští termín výborové schůze bude teprve určen. Kromě kontrol úkolů ze 4. výborové 

schůzky a přípravou zpravodaje 2/2016, bude hlavním bodem programu klubová výstava, její 

organizace a příprava. Prosím o účast všech členů výboru. 

 

 

 

Zapsala: Ivana Slapničková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


