
Zápis z členské schůze konané dne 30.5.2020 v Benešově – restaurace Benica 

Schůze svolána p.Dagmar Semerádovou –předsedkyně 
schůze(původní termín 28.3.2020) byla oznámena na webu klubu26.2.2020 a 
v Ročence klubu-řádně dle stanov 
Z důvodu epidemiologických opatření nařízených vládou ČR byla schůze 
odložena na 9.5.2020 a změněno místo konání, opět nemohla být konána , 
po uvolnění epidemiologických pravidel se schůze konala 30.5.2020, o všech 
změnách byli členové průběžně informováni na webu klubu  

Termín schůzky 30.5.2020 

Přítomni/y 48členů viz prezenční listina 

Program Zahájení a přivítání 
Zprávy členů výboru a kontrolní revizní komise 
Vyhlášení klubových soutěží 
Návrhy změn zápisního a bonitačního řádu 
Plán klubových akcí na rok 2020 
Návrhy členů a diskuse 
Usnesení 
Závěr a ukončení 
Doplnění programu: Návrh MSKCHKS umožnění bonitace v nouzovém 
režimu 

Způsob 
zveřejnění 

Web klubu 

Ověřovatel: p. Šolc Karel (solck@seznam.cz) 

  

 

Program: 

Stav členské základny k datu 30.5.2020 – p. V.L. 

• K datu konání členské schůze uhradilo členské příspěvky 136 členů 

• Od 1.1.2020 se do klubu přihlásilo a bylo přijato 20 členů 

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2019 – p. E.P 

• Celkové hospodaření klubu skončilo ztrátou (byla podána informace o finančním hospodaření 

klubu, jednotlivých akcí a o výši finančních prostředků na účtu klubu) 

• Daně za rok 2019 byly podány v řádném termínu p Semerádovou 

Zpráva kontrolní a revizní komise 

• Od loňské členské schůze kontrolní revizní komise neřešila žádní podnět, stížnost od členů či 

výboru klubu 

• Jediné odvolání pro  nedoporučení k bonitaci řešil výbor a poté předsedkyně klubu 

s ČMKU 

 

 



Informace o Databázi- p. H.Z. 

• Stále se opravují chyby u přetažených dat, některá data jsou doplňována ručně. Poděkování 

patří p MVDr. Evě Fialové za pomoc s jejich vyhledáváním 

• 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 

Výstavy v roce 2019 

• Uskutečnily se  3 klubové výstavy -2 v Brandýse nad Labem-sobota přihlášeno 79 a v neděli 

73 psů, rozhodčí: Mrs. Karin Juto Hedberg a Mrs. Ingela Kyrlund – obě  Švédsko 

1 výstav v Přestavlkách, přihlášeno 69 psů, rozhodčí p. Alexandra Grygarová výsledky všech 

výstav jsou na webu klubu 

Mistrovství agility 

• Uskutečnilo se v Nových zámcích u Litovle, parkury stavěl p. Sasha Grunder (Švýcarsko) 

• Zúčastnilo se 24 sheltií small, 42 sheltií mediu a 7 veteránů 

• Uskutečnily se i Zámecké zkoušky 

• Výsledky jsou na webu klubu a kacr.info 

Bonitace 

• Proběhly v Benešově při členské schůzi 1pes a při klubových výstavách v Brandýse nad Labem 

38 psů a v Přestavlkách 18 psů 

• Celkem se dostavilo 38 fen a 19 psů 1 pes nedoporučen k přeregistraci-nečlen klubu, který 

podal odvolání na ČMKU – je v řešení 

• Statistické údaje: 

37% jedinců vykazuje neúplný chrup -21 jedinců 

56% jedinců bylo předloženo vyšetření na CEA DNA (18 normal, 14 carrier) 

49% jedinců bylo předloženo vyšetření na MDR( 8 normal, 18 carrier, 2 affected) 

33% jedinců bylo předloženo vyšetření na pately -19 s výsledkem 0/0 

 

Odchovy 2019  

jsou v Ročence 2019 

Krytí 

• 5 měsíců dost nakrytých fen, konkrétně 44 fen. Z toho do 8.4.2020 nezabřezlo 5 fen a 5 fen 

vstřebalo plody, nebo porodilo předčasně mrtvá štěňata. 

• Upozornění,  by bylo vhodné v případech nezabřeznutí , nebo potvrzeného vstřebání a 

předčasných porodů tyto feny nechat vyšetřit pro zjištění příčiny výše uvedených důvodů. 

Jako další důvod uvedla  p.MS psychiku březí feny. 

 

 



Vyhlášení výsledků TOP SHELTIE p L.B 

• Kategorie pes Akim Oriens Otevřené srdce 

• Kategorie fena Longrange skies the limit  

Vyhlášení klubových šampionů 

• Black Delight Maidenhead 

• Benedetto z Nové Ameriky 

• Longrange skies the limit 

• Rus Marlins Claudia form Bohemia Classic 

• Dee Dee z Arcamony 

• North Star Sparks of the Tempest 

• Reiki vom Schnappi Schnapp 

 

Zvolení sčítací komise pro hlasování: předsedkyně p. Z.N, členové: p.M.MH, H.T 

Návrhy změny zápisního řádu 

Jednotlivé návrhy byly diskutovány a bylo o nich hlasováno –příloha  

Návrh změn bonitačního řádu 

Jednotlivé návrhy byly diskutovány a bylo o nich hlasováno –příloha  

Plán klubových akcí na rok 2020 

• Klubové výstavy v Brandýse nad Labem – inf. P. E.F. 

• Podzimní klubová výstava v Přestavlkách 27.9.2020 

• Mistrovství agility – nový termín 12. a 13. září 2020 

Návrh MSKCHCS umožnění bonitace v nouzovém režimu tj. bez absolvování podmínek dle 

stanov klubu (výstavy)- návrh nebyl schválen 

Návrh KCHCS umožnění bonitace v nouzovém stavu tj. bez absolvování podmínek dle 

stanov klubu (výstavy) s časovým ohraničením do konce roku- návrh nebyl schválen 

Diskuse: 

• Diskuse o potřebnosti vyšetření DKK, DLK ( prospěšnost, zkušenosti z chovu…)  

Sl.KP: Přečetla článek od MVDr. R. S. o jeho zákrocích v jeho veterinární praxi. Je důležitá 

osvěta mezi chovateli a majiteli - inf.  jsou na webu klubu program zdraví 

• Návrh ing I P – provádět kontroly vrhu - zkušenosti z klubů ostatních plemen (dělení nákladů, 

kompetentnost provádění-poradce hodnotitel) Výbor klubu promyslí návrh, se kterým 

seznámí členy 

• Návrh p M.MH - informovat členy o členské schůzi více způsoby-web, email, FB 

Poděkování MVDr. Romanovi Vitáskovi Ph.D. za poskytnutí odpovědí na dotazy členů, najdete na 

webu klubu v rubrice zdraví 



 

Usnesení členské schůze 

Schvaluje zprávy jednotlivých členů výboru z oblastí, za které zodpovídají 

Schvaluje změny v dokumentech klubu (bonitační řád, zápisní řád) 

 

 

Zapsala Ing. Vlasta Lišková 


