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Zápis z členské schůze konané v Benešově restaurace „Na Bejkárně“ dne 24.3.2018 

 

Schůze svolána p. Dagmar Semerádovou - předsedkyně 

Termín schůze 24. 3. 2018 

Přítomni/y 37 členů viz prezenční listina 

Omluveni Ing. Vlasta Lišková 

Program Přivítání,  zhodnocení činnosti roku 2017, vyhlášení šampionů 
(Klubový šampion, Klubový šampion práce a Top Sheltie 2017), 
seznámení s akcemi na rok 2018 a diskuse. 
Program byl doplněn v průběhu schůze dle aktuálních potřeb 

členů. 

Ověřovatel zápisu: p. Dagmar Semerádová 

Způsob zveřejnění: web klubu 

 

Program: 
 

Kooptace Ing. Viktorie Gallie do výboru klubu 

➢ odsouhlasena všemi členy členské schůze kooptace Ing. Viktorie Gallie do výboru klubu 

na místo slečny Kateřiny Pánkové, která přešla do kontrolního výboru na místo Aleny 

Fantové, jež odešla ze zdravotních důvodů  

 

Volba výboru klubu 

➢ členové byli vyzváni k nominaci dalších kandidátů do výboru klubu – nikdo další 

nominován nebyl 

➢ členové výboru: Dagmar Semerádová, MVDr. Eva Fialová, Ing. Vlasta Lišková, Hana 

Zavřelová, Ing. Viktorie Gallie, Eva Plíštilová a Ing. Lenka Bernardová 

➢ členové kontrolního výboru: K. Pánková, A. Žamberská a M. Matouš 

➢ všichni členové výboru souhlasí s prací ve výboru   

➢ všichni členové kontrolního výboru souhlasí s prací v kontrolní komisi 

➢ volba proběhla tajně prostřednictvím validních hlasovacích lístků 

➢ do komise pro sčítání hlasovacích lístků byly navrženy a členy schváleny paní 

Nekvapilová – předseda, paní Halotová a paní Tlapáková – členové 

➢ výsledky hlasování - (pro - 33, proti – 2, zdržel se - 2) – výbor byl schválen 

 

Zpráva o vyšetřování očí –  MVDr. Eva Fialová 

➢ MVDr. Fialová podala zprávu o vyšetřování očí. Podklady jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

Informace ke statistice odchovů a k doporučením k přeregistraci  za rok 2017 – paní Hana 

Zavřelová 

➢ doporučeno k přeregistraci bylo 41 jedinců, z toho 26 fen, 14 psů a jeden jedinec 

nebyl doporučen k přeregistraci 
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Zpráva o hospodaření klubu za rok 2017 – paní Eva Plíštilová 

➢ celkové hospodaření klubu je vyrovnané (p. Plíštilová podala informaci o finančním 

hospodaření klubu a o výši finančních prostředků na účtu klubu) 

➢ daně za rok 2017 byly podány v řádném termínu p. Semerádovou (bez daňového 

doplatku) 

 

Předány diplomy a poháry Klubový šampion, Klubový šampion práce a TOP sheltie 2017 

 

Klubový šampion 

Fine Design ze Skalní vyhlídky - majitel Jitka Rejnová 

Sandwick Turn Back Time at Highbrook – majitel Lesley and Keith Goodwin 

Olympia Oggi Manepo Ideál – majitel Helena Tlapáková 

Kalliope z Ďáblovy studánky – majitel Ilona Sorner 

 

Klubový šampion práce 

Carioca Sol Oriens – majitel Mgr. Petra Ocetková 

Eroica Sol Oriens – majitel Mgr. Petra Ocetková 

Ottelo z Vesničky u hranic – majitel Jitka Kuttelvašerová 

Hero Holmes Fort Fox – majitel Mgr. Nicol Bernardová 

Moonlihgt Queen in Black o the Highland- majitel Ing.  Vlasta Lišková a Ing. Lenka 

Bernardová 

 

TOP sheltie 2017 kategorie pes 

Sandwick Turn Back Time at Highbrook – majitel Lesley and Keith Goodwin 

 

TOP sheltie 2017 kategorie fena 

Kalliope z Ďáblovy studánky – majitel Ilona Sorner 

 

Předneseny podklady pro změny v Tabulce hodnocení TOP sheltie – paní Bernardová 

➢ KV/SpV přidat hodnocení nejlepší fena/pes (schváleno všemi členy) - návrh přijat 

➢ MNV/NV přidat hodnocení CAC ČMKU (pro 13, proti – 4) - návrh přijat 

➢ OV/Kraj. V přidat hodnocení Vítěz třídy (pro 31, proti 0) - návrh přijat  

➢ hodnocení EV/SV, které je násobeno koeficientem 3 a je uvedeno v podmínkách ke 

splnění kritérií v textu přepracovat do bodovací tabulky (pro 31, proti 0) - návrh přijat 

 

Stav členské základny k datu 24.3.2018 

➢ k datu konání členské schůze uhradilo členské příspěvky 95 členů 

➢ na dnešní členské schůzi bylo přijato 7 nových členů 

 

 

 



Str. 3 

Seznámení s akcemi na rok 2018 – paní Hana Zavřelová 

➢ Klubová výstava v Brandýse nad Labem 28. a 29. 4. 2018. V Brandýse nad Labem je 

dopravní omezení, MVDr. Fialová uveřejní na www a FB nejvhodnější cestu.  Paní 

Zavřelová bude vystavovat Emilku Barabel  Zatrishe ve třídě veteránů 28. i 29. 4. 2018 a 

Angela Blue Zatrishe ve třídě vítězů 29. 4. 2018. 

➢ Klubová výstava v Mladé Boleslavi 15. 7. 2018 

➢ Mistrovství  ČR šeltií v agility a Zámecké zkoušky v Litovli – Mladči 12. a 13. 5. 2018 

 

Diskuse: 

➢ sl. Pánková- návrh na  vyšetřování DKK, PT a DOV jako podmínku uchovnění  

➢ proběhla diskuze, kde jednotliví členové přednesli své připomínky 

➢ o návrhu sl. Pánkové, který měl 3 otázky bylo hlasováno 32 členy v tajném hlasování 

prostřednictvím validních hlasovacích lístků 

➢ do komise pro sčítání hlasovacích lístků byly navrženy a členy schváleny paní 

Nekvapilová – předseda, paní Halotová a paní Tlapáková - členové 

➢ otázky (návrhy) sl. Pánkové: 

 

Návrh 1) – DKK 

Platné od 1. 1. 2019 

Bonitační řád, článek 2, nový bod 

Varianta A 

Povinné oficiální vyšetření na DKK pro všechny jedince plemene sheltie při bonitaci. Pro 

jedince uchovněné před datem (doplňte datum schválení návrhu) platí: jeden z chovného 

páru bude mít vyšetření na DKK. Vyhodnocení provede veterinární lékař ČR, který je k 

tomuto úkonu schválený veterinární komorou. U zahraničního krytí/zapůjčení chovného 

jedince/koupě dospělého jedince ze zahraničí je možno použít výsledek z předchozí země 

pobytu psa. 

Výsledky hlasování - (pro - 6, proti – 26, zdržel se - 0) - návrh byl zamítnut  

 

Návrh 2) – vyšetření DOV 

Platné od 1. 6. 2018 

Zápisní řád, článek 7, bod 6 

Rozšíření o: „Zároveň musí být vrh vyšetřen na dědičné oční vady očním specialistou a 

výsledek očního vyšetření musí být doložen plemenné knize. „ 

Celé znění bodu 6: 

6. Kontrolu zdravotního i výživného stavu štěňat i chovné feny může provádět poradce 

chovu, nebo veterinární lékař. Identifikace štěňat se provádí dle Směrnice ČMKU. 

Zároveň musí být vrh vyšetřen na dědičné oční vady očním specialistou a výsledek 

očního vyšetření musí být doložen plemenné knize. 

Výsledky hlasování - (pro - 12, proti – 20, zdržel se - 0) - návrh byl zamítnut  
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Návrh 3) – vyšetření LP 

Platné od 1. 6. 2018 

Bonitační řád, článek 2, nový bod 

Povinné oficiální vyšetření na luxaci pately pro všechny jedince při bonitaci. Pro jedince 

uchovněné před datem 1. 6. 2018 platí: jeden z chovného páru bude mít vyšetření na LP. 

Vyhodnocení provede veterinární lékař ČR, který je k tomuto úkonu schválený 

veterinární komorou. U zahraničního krytí/zapůjčení chovného jedince/koupě dospělého 

jedince ze zahraničí je možno použít výsledek z předchozí země pobytu psa.  

Výsledky hlasování - (pro - 7, proti – 25, zdržel se - 0) - návrh byl zamítnut  

 

➢ V rámci diskuse bylo členskou schůzí doporučeno, aby chovní jedinci byli vyšetřováni 

na DKK, PT a CEA 

 

Žádost sl. Pánkové 

➢ o pomoc dobrovolníků při osvětě k vyšetření pohybového aparátu  chovných jedinců 

 

Usnesení členské schůze: 

Schvaluje zprávy jednotlivých členů výboru z oblastí, za které zodpovídají. 

Schvaluje kooptaci nového člena výboru. 

Schvaluje nový výbor. 

Ukládá výboru klubu realizovat plánované výstavy v roce 2018 a všechny plánované akce 

klubu 

Doporučuje členům klubu vyšetřovat chovné jedince na DKK, PT a DOV. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Lenka Bernardová  dne 24. 3. 2018 


