
 
ZÁPIS 

z výborové schůze výboru KCHČaN ze dne 8. 06. 2014 v Praze 
 
Přítomni :  

Výbor klubu : Alena Tvrzová, Jana Vandělíková, Hana Pertlová, Nikola Kozáková, Radek Veselý 
KRK: Lenka Veverková 
 
Kontrola usnesení:  
 
Bod 1) Účetnictví bylo předáno. V současné době je zpracováváno firmou ing. Jakubce. ( Veselý ) 
    
Bod 2) Účet bude zřízen v 07/2014 tak, aby platby od 08/2014 mohly přicházet na tento nový účet. Stávající 
účet u České spořitelny bude ukončen ke konci letošního roku. Z důvodu vysoké finanční nákladnosti bude 
platba složenkou na účet zrušena. Člen KCHČaN, který nemá vlastní účet, zašle platbu složenkou typu C na 
adresu hospodáře klubu – paní Kozákové. ( Kozáková, Veselý ) 
 
Bod 3) Splněno. 
 
Bod 4) Dne 7. 5. 2014 byl zaslán panu Vintrovi doporučený dopis s poslední výzvou k vysvětlení výběru 
peněz nebo jejich vrácení. Pan Vintr do dnešního dne nereagoval. Tento problém bude předán Policii České 
republiky k prošetření. ( Veselý )  
 
Bod 5) Výbor klubu rozhodl, že Speciální výstava KCHČaN se bude pořádat dne 9. 5. 2015 ve Sportovně 
rekreačním areálu v Hlučíně. Klubová výstava KCHČaN bude v 08/2015 v areálu Konopiště. Místo další 
klubové výstavy bude upřesněno. 
 
Bod 6) Průkazky klubu KCHČaN ( dotaz paní Pokorné ) 
Výbor rozhodl, že z ekonomických důvodů v roce 2014 nebudou průkazky klubu vydány. Na internetových 
stránkách klubu bude uveřejněn seznam členů, kde si každý může zkontrolovat, že je členem KCHČaN. ( 
Vandělíková ) 
 
Bod 7) Platba členského příspěvku na rok 2015 bude do 31. 12. 2014 a aktualizovaný seznam členů bude 
zveřejněn na internetových stránkách klubu do konce ledna 2015. Kdo nemá účet, zašle příspěvek složenkou 
typu C hospodáři KCHČaN paní Kozákové. V případě, že členský příspěvek nebude uhrazen do 31. 12. 
2014, členství v KCHČaN pozbývá platnosti a bude nutné podat novou přihlášku do KCHČaN. ( 
Vandělíková ) 
 
Bod 8) Změna termínu popisných svodů  
Plánovaný svod ze dne 26.7.2014 při Klubové výstavě v Brně je přeložen na MVP v Brně dne 22. 6. 2014 po 
ukončení posuzování. 
Plánovaný svod ze dne 6. 9. 2014 v Odolené Vodě je přesunut na 1. 11. 2014 na MVP Praha po ukončení 
posuzování.  
Změna termínu již byla uveřejněna na klubových stránkách. 
 
Bod 9 ) Základní informace pro členy KCHČaN ohledně uchovnění jedince ( Popisný svod ) vypracuje paní 
Nikola Kozáková ve spolupráci s paní Pertlovou. 
 
Bod 10) Ustanovení výstavního referenta- Dita Daňková, 
 ustanovení webového referenta – Diana Šulcová, 
 ustanovení referenta pro Klubového šampiona a Top čivavu – Zdena Kučerová 
 
Bod 11) Výbor dává k diskuzi zrušení výběrového chovu pro nezájem členské základny. 
 
Bod 12) Při získání titulu Klubový šampion je majitel jedince povinen předložit originál PP hlavnímu 
poradci chovu k zápisu titulu do PP. Dále výbor rozhodl, že titul Klubový vítěz může být zadán i nečlenu 



KCHČaN. 
            
Bod 13) HPCH paní Pertlová provedla dne 16.5.2014 kompletní kontrolu 2 vrhů u nečlena pana 
Kamenického. Kontrola bez závad. 
 
Bod 14) Ani přes opakované urgence paní Lenka Svobodová ( bývalá HPCH ) neuhradila dlužnou částku za 
krycí listy za období 2011- 2013. Výbor KCHČaN rozhodl o pozastavení členství v KCHČaN a současně o 
pozastavení veškerého chovatelského servisu  paní Lence Svobodové do uhrazení dlužné částky. 
 
Bod 15) Klubová výstava Brno 26. 7. 2014 
Rozdělení úkolů pro zajištění pořádání Klubové výstavy – zajištění prostor a zajištění výstavního kruhu    a 
funkce v kruhu ( Veselý, Šulcová, Kozáková ) 
Zajištění pohárů pro KV a Top čivava (  Daňková, Vandělíková ) 
Poháry pro Top čivava sponzorují paní Pertlová, Kučerová, Tvrzová a Vandělíková. 
Přejímka psů ( Vandělíková ) 
Katalogy a Dog office ( Veverková ) 
Sponzoři výstavy ( Veverková ) 
Zajištění cen pro vítěze ( Veverková, Daňková ) 
Všichni členové KCHČaN jsou srdečně zváni k účasti na Klubové výstavě v Brně.  
Rozhodčí – paní Spela Briski Cirman ( Slovinsko ). 
 
 
Zapsal : Ing. Radek Veselý – jednatel KCHČaN 


