ČLENSKÁ SCHŮZE 11.02.2012 OD 9,30 HODIN, HOTEL CHODOV,
PRAHA
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2012
(15-ti minutová pauza)
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2012
5) Zhodnocení činnosti našich členů od Australských ovčáků za rok 2012
6) Volby – ekonoma, výstavního referenta, hlavního poradce a poradce pro
Tervuereny a Laekenoise, poradce pro Malinoise a Australské ovčáky
7) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
8) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
9) Akce na rok 2012
10) Změny v řádech
a) povinná DOV (dědičné oční vady) pro BO
b) povinná DLK (dysplazie loketního kloubu) pro AUO a BO
c) změny v podmínkách pro selekci a Klubové championy
d) další změny v řádech
11) Iva Kuncmanová – znovu přijetí do klubu
12) Různé a diskuze

Kudy tam?
Hotel a restaurace CHODOV se nachází v Praze 11 (Praha 4), na ulici Mírového hnutí číslo 2137/7.
Hotel se nachází 3 km od vyústění dálnice D1 (z Brna), na spojnici mezi Chodovem, Hostivaří a
Měcholupy, nedaleko přírodního parku Hostivař a je součástí sportovního komplexu. GPS
souřadnice 50°2’24.215N, 14°30’21.258E
Veřejnou dopravou:
Trasou metra „C“ na stanici Chodov, kde přestoupíte na autobus číslo 154, směr Skalka, vystoupíte
na 3. zastávce „Brodského“.
Autem:
Z dálnice D1 Praha – Brno:
Při jízdě směrem z Prahy do Brna:
Odbočte z dálnice na Nákupní centrum Chodov (výjezd až za exitem č. 1). Na světelné křižovatce se
dejte doprava. Na ulici Mírového hnutí dojedete na kruhový objezd pod mostem, projedete ho rovně a
po několika stech metrech uvidíte na levé straně modrou budovu hotelu Chodov.
Při jízdě směrem z Brna (Českých Budějovic) do Prahy:
Použijte exit 2, směr stanice metra Opatov. Dále pokračujte až na kruhový objezd, který projdete
rovně směrem na Hostivař a budete pokračovat v jízdě až na druhou světelnou křižovatku, ne které
odbočíte vlevo a po cca. 200 metrech na pravé straně ulice Mírového hnutí se nachází hotel Chodov.
U hotelu je parkování zdarma
Více na www.hotelchodov.cz

