Zápis schůze výboru KCHB, z.s. dne 30. 3. 2022
v restauraci KOI v Praze – 9 Běchovicích
Přítomni: Květoslava Hanzelínová, Ladislava Hörzenbergerová, Ing. Ivana Roubalová, Radka
Kejvalová (prostřednictvím plné moci)
Omluveni: Jitka Riesová
Za kontrolní komisi: Mgr. Jana Nováková
Zahájení: 15.00 h
Program: 1. Vyhodnocení KV dne 6. 3. 2022 v Lysé n/L.
2. Proces přípravy a koordinace činností na S V v hotelu Svornost dne 10. 9. 2022
3. Úkoly členů výboru a kontrola jejich plnění
4. Ostatní

1. Výstava v Lysé n.L. dne 6. března proběhla úspěšně. P.Hörzenbergerová požádala
rozhodčího p. Řehánka o zhodnocení klubové výstavy v Lysé. Ten ji zhodnotil jako
standardní a písemné vyjádření zašle mailem, abychom měli podklad pro informaci
členům klubu.
2. Rozdělení prací v rámci KV v hotelu Svornost

- Hanzelínová: přihlášky přes dogoffice, návrh propozic do 15. 5. 2022 – důrazně
vyznačit nemožné dohlašování skupin, párů a dětí na výstavě, pozvánku a
propozice dát na web/e-mailu členům 30. 5. 2022, uzávěrka přihlášek 10. 8. 2022,
zajistit tisk posudkových listů, diplomů, katalogů, richterbuchu, čísel, zajistit
vyplnění posudkových listů, seznam vystavovatelů na web do 15. 8. 2022, po
výstavě poslat na ČMKU hlášení o průběhu výstavy, richterbuch a katalog

- Hörzenbergerová: dárek pro rozhodčí – dárková karta za 1.000,- Kč, dárky pro
děti za cca 200,- Kč, zápis bonitací/paní Volšická, kompletace obálek – katalog,
diplom, posudkový list, číslo, oznámit SVS datum výstavy, vytisknout a rozmístit
v prostoru výstavy info cedule, pytle na odpad, suché a mokré ubrousky, přivézt
koberce, stůl, bednu s potřebami, případně desku na kokardy, potřeby poradce
chovu – přihlášky, KL, manuál, žádanky, přihlášky do klubu, bonitační listy, po
výstavě uložit do archivu katalog, posudky, Richterech

- Martina Slapničková: po domluvě s p. Hanzelínovou objedná poháry a samolepky,
zajistí dovoz do 4. 9. 2022 k p. Hörzenbergerové, pomocník v kruhu.

- Hanzelínová + Hörzenbergerová: poptají sponzora výstavy, v případě neúspěchu,
zakoupí klub po dohodě pro každého vystavovatele dárek v hodnotě cca 100,- Kč.

- Květoslava Hanzelínová = ředitel výstavy
- Zuzana Brotánková = rozhodčí SV pro všechna tři plemena
- Jiřina Volšická = bonitace pro všechna tři plemena

-

Ladislava Kalužová = vedoucí kruhu
Martina Slapničková = pomocník v kruhu/člen výstavního výboru
Ing. Eva Zimová = zapisovatel – domluví ing. Roubalová
Natálie Slapničková = pomocník (spojka výstavy) člen výstavního výboru

Ladislava Hörzenbergerová = zápis bonitací/člen výstavního výboru
3. Nevyřízené úkoly z minulých schůzí:

- sponzoři na výstavu (p.Riesová) – úkol přechází na p. Hanzelínovou +
Hörzenbergerovou.

- stánek s chovatelskými potřebami (p.Riesová) – zatím nemáme žádné informace
- dotazník členům klubu ohledně návrhů cen na výstavu – zda poháry, kokardy
nebo obojí atd. (p.Riesová) – neuskutečnilo se

- nevyřízená korespondence z klubového e-mailu (p.Riesová) – vyřídila a bude
vyřizovat p. Hanzelínová.

- zápis změn v OR (p.Riesová) – nevyřízeno a bude nutno zajistit vše znovu
4. Vyřízené úkoly:

- napsání a expedice Zpravodaje KCHB – p. Hanzelínová, Ing. Roubalová, p.
Kejvalová, p. Hörzenbergerová

-

Ing. Roubalová – soupis klubových šampionů.
p. Hanzelínová – delegace rozhodčí p. Brotánkové na výstavu dne 10. 9. 2022.
p. Hanzelínová – vyřizování korespondence z klubového e-mailu
p. Hanzelínová – rekonstrukce členské základny na základě stížností řadových
členů KCHB - vyřizuje/dohledává/doplňuje

- podání daňových přiznání – p. Hanzelínová + p. Hörzenbergerová
- oslovení rozhodčího pana Řehánka pro bonitace našich tří plemen – p.
5.
6.
7.
8.

Hörzenbergerová
Ing. Roubalová předá psací stroj p. Hanzelínové. Důvodem je zrušení její funkce
výstavního referenta.
Výbor KCHB rozhodl o znovuzavedení výstav povinných k uchovnění všech tří plemen
od 1. 5. 2022 – na vědomí ČMKU, KCHBF, MSKCHBMP.
Členové výboru schválili odměny na práci.
Informace o šetření kontrolní komise předložila a informovala Mgr. Nováková.
Kontrolní komise toto navrhuje řešit buď interně s p. Riesovou a nebo na nejbližší
členské schůzi.

Konec výborové schůze: 19.00 hodin
Zapsala: Ladislava Hörzenbergerová

