Zápis z členské schůze konané dne 20.6.2021 v Benešově – restaurace Benika
Schůze svolána

p.Dagmar Semerádovou –předsedkyně
dle stanov by se měla čl. schůze konat do 31.3., po uvolnění
epidemiologických pravidel se schůze konala 20.6.2021, o změnách byli
členové průběžně informováni na webu klubu

Termín schůzky
Přítomni/y
Program

20.6.2021
18členů viz prezenční listina
Zahájení a přivítání
Zprávy členů výboru a kontrolní revizní komise
Vyhlášení klubových soutěží
Návrhy změn zápisního a postupu zápisu vrhu štěňat
Plán klubových akcí na rok 2021
Návrhy členů a diskuse
Usnesení
Závěr a ukončení

Způsob
zveřejnění
Ověřovatel:

Web klubu
Dagmar Semeráková

Program:
Stav členské základny k datu 20.6.2021 – p. V.L.



K datu konání členské schůze uhradilo členské příspěvky 172 členů
K datu 31.3. uhradilo členské příspěvky 132 členů

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2019 – p. E.P(přečetla D.S.)






Celkové hospodaření klubu skončilo přebytkem (byla podána informace o finančním
hospodaření klubu, jednotlivých akcí a o výši finančních prostředků na účtu klubu) –
příloha zápisu
Kontrola hospodaření proběhla s výsledkem bez závad
Daně za rok 2020 byly podány v řádném termínu p Semerádovou
Výbor klubu děkuje p . A.Ž. za práci v KRK zejména při pečlivém v odpovědném
řešení podnět a stížnosti

Zpráva kontrolní a revizní komise


Od loňské členské schůze kontrolní revizní komise řešila dvě stížnosti Obě byly
řešeny v souladu se stanovami klubu v jedné bylo uděleno napomenutí p. H.Z (příloha
zápisu)

Informace o Databázi- p. H.Z.






Stále se opravují chyby u přetažených dat, některá data jsou doplňována ručně,
Aktuální zápisy odchovů probíhají průběžně. Pokud máte zájem o doplnění údajů o
Vašem psovi/feně zejména informace o vyšetření, zasílejte na
email:databaze.sheltie@gmail.com
Během schůze byla realizována praktická ukázka práce s Databází , během diskuse
byly probrány další možnosti zpřehlednění a zjednodušení užívání Databáze

Výstavy v roce 2020
Uskutečnily se 3 klubové výstavy Přestavlky září 2020, K.Szulz, 89 přihlášených psů
BOB Gold Fever z Ďáblovy studánky
BOJ Hot Hope z Arcamony
BOS Honey Bunny z Arcamony
BOV Looby Loo Fort Fox
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9.8, M.Krinke, 55 přihlášených psů
BOB, BOV Ottelo z Vesničky u hranic
BOJ, BOS
Hot Hope z Arcamony
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 8.8, J. Reslerová, 90 přihlášených psů
BOS Mr. Bombastic z Heřmanova dvora
BOJ Another Chance z Ďáblovy studánky
BOB Art Felicity Anna
BOV Klassic Beauty ze Skalní vyhlídky
Kompletní výsledky všech výstav jsou na webu
klubu
Poděkování patří sponzorům výstav – uvedeno na
webu klubu
Mistrovství agility
Z důvodu epidemických opatření termín přeložen na 2.10.2021
Zámecké zkoušky 3.10.2021
Propozice a přihlášky budou na www.kacr.info
Zpráva dílčí plemenné knihy:
Bonitace


Proběhly při klubových výstavách v Brandýse nad Labem a v Přestavlkách.



Statistické údaje:























Srpen 2020, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
celkem se zúčastnilo 37 jedinců + 1 rebonitace dle BŘ 2019
bonitace:
29 fen – bikolor 2, bluemerle 3, trikolor 9, zlatá 15
8 psů – trikolor 5, zlatá 3
Pouze 2 jedinci (feny) neměli žádné zdrav. vyšetření
46% jedinců (14 fen+3 psi) mělo neúplný chrup
Září, Přestavlky 2020
Celkem bylo „zbonitováno“ 28 jedinců
19 fen, z toho 4 import
9 psů, z toho 1 import
Chrup:
Úplný: 13 fen + 3 psi
Neúplný: 6 fen + 6 psů
Vyšetření:
DOV prostý 11 fen + 4 psi, ostatní nevyšetřeni nebo nepředložili výsledek
CEA DNA:
Normal: 1 fena + 2 psi
carrier: 5 fen
MDR1
Normal 4 feny
Carrier 3 feny+1pes
Affected 1 fena

odchovy 2020 jsou v Ročence 2020
Celkem se narodilo 214 štěňat zapsaných pod naším klubem
105 fen + 109 psů
Bi 10, blm 33, tri 62, zl 109
Na DOV bylo vyšetřeno 112 jedinců, tj. 52%
79 jedinců bylo po importovaném otci, 48 jedinců ze zahraničního krytí

Vyhlášení výsledků TOP SHELTIE p L.B

1.
2.
3.
4.

Kategorie pes
Benedetto z Nové Ameriky
Black Delight Pincode
Eastdale Just a Dreamstor
Copernicus Shetlandská hvězda


1.
2.
3.
4.

Kategorie fena
Diadem Adhara Dancing in the Wind
Fine Design ze Skalní vyhlídky
Reiki Von Schnappi Schnapp
Hot Hope z Arcamony

Vyhlášení klubových šampionů
Diadem Adhara Dancing in the Wind

Návrhy změny zápisního řádu
Jednotlivé návrhy byly diskutovány a bylo o nich hlasováno vždy úpravy jednomyslně
schváleny

Návrh změn v dokumentu postup zápisu vrhu štěňat
Jednotlivé návrhy byly diskutovány a bylo o nich hlasováno . Změny schváleny jednomyslně
Plán klubových akcí na rok 2021 -2. polovina roku




.
Podzimní klubová výstava v Přestavlkách 5.9.2021 posuzuje E.P. Zajištění přítomnosti
MVDr. Musila vyšetření patel, zástupců laboratoře Tillia
Mistrovství agility –2.10.2021
Zámecké zkoušky 3.10.202

Kooptace nových členek výboru klubu
Po odstoupení p. EF byla do výboru kooptována sl. K.D. , díky změnám v personálním
složení došlo ke změně gescí jednotlivých členek výboru, změny jsou uvedeny na webu klubu
Po ukončení práce v KRK p. A.Ž. byla do KRK kooptována paní I.B.
Výbor klubu děkuje oběma členkám za práci pro klub.
Diskuse: informace o připravované změně webu klubu – diskuse ke změnám a sestavení
námětů pro dotazník členům

Usnesení členské schůze
Schvaluje zprávy jednotlivých členů výboru z oblastí, za které zodpovídají
Schvaluje změny v dokumentech klubu (zápisní řád) a postupu zápisu vrhu štěňat
Kooptaci nových členek výboru a rozdělení gescí jednotlivých členek výboru

Zapsala Ing. Vlasta Lišková

