Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne 14.3.
2015 v Kolíně
Schůze se zúčastnilo 27 členů s volebním a hlasovacím právem a 4 členové zatím
bez volebního a hlasovacího práva

Program:
1. Zahájení schůze a úvodní slovo předsedkyně
2. Schválení programu schůze
3. Volba volební a návrhové komise
4. Zpráva ekonoma
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Zpráva poradce chovu
7. Hodnocení výstav LK ČR jednatelem klubu
8. Vyjádření k dotazům členů
9. Volba nového poradce chovu
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Jednotlivé projednávané body programu:
1. Zahájení
Předsedkyně klubu paní Renata Cepková přivítala všechny přítomné členy, ve 13.30
zahájila schůzi a předala vedení schůze jednateli, panu Miloši Nulíčkovi.
2. Schválení programu schůze
Z důvodu rezignace paní Andrey Chlíbcové na funkci poradce chovu byl program
schůze rozšířen o volbu návrhové a volební komise a zařazen další bod schůze - 9.
volba nového poradce chovu.
Tento doplněný program schůze členové schválili jednohlasně.
3. Volba volební a návrhové komise
Byli navrženi členové návrhové komise ve složení - paní Adamcová, pan Čamek,
pan Ferenčík
Byli navrženi členové volební komise ve složení - paní Kobzová, paní Semeráková,
paní Vojtková
Návrhová a volební komise byla schválena jednohlasně.
4. Zpráva ekonoma
Ekonomka klubu paní Jana Nulíčková přednesla zprávu o hospodaření klubu za rok
2014.
Zpráva byla schválena jednohlasně.
5. Zpráva Dozorčí rady
Předseda Dozorčí rady pan Radek Vidmar přednesl zprávu Dozorčí rady LK ČR o

účetnictví klubu v roce 2014, ke kterému neměla DR žádné výhrady.
Druhá zpráva DR rady se týkala diskusí na sociálních sítích a etice v klubu. DR
doporučila neřešit klubové problémy na facebooku, nýbrž se vždy obrátit na DR.
6. Zpráva poradce chovu
Poradkyně chovu paní Andrea Chlíbcová přednesla zprávu poradce chovu za rok
2014.
7. Hodnocení výstav LK ČR jednatelem klubu
Jednatel klubu pan Miloš Nulíček zhodnotil klubové akce v loňském roce, a to
dvoudenní výstavu v květnu na Konopišti s účastí zahraničních posuzovatelů, dále
Klubovou výstavu v září na Potštejně a i Mimořádnou speciální výstavu při Evropské
výstavě v říjnu v Brně. V loňském roce klub pořádal čtyři klubové výstavy, bohužel
zájem nebyl velký. Klub se vrátí k obvyklé praxi pořádání jen dvou klubových akcí
ročně.
8. Vyjádření k dotazům členů
Členka klubu paní Doubravka Olšáková vznesla tři dotazy:
- zda bude LK ČR připomínkovat nově chystané změny ve Výstavním řádu ČMKU zákaz pamlsků v kruhu. Celá členská základna jednohlasně odsouhlasila, že klub
změny připomínkovat nebude.
- zda by bylo možné uspořádat klubovou akci pod záštitou LK ČR, na které by
mohly být předvedeny kurzy vodních sportů a záchranařiny. Členská základna
souhlasila jednomyslně a byl ustanoven organizační výbor - paní Kobzová, paní
Olšáková a paní Věchtíková.
- zda budou v příštím roce oslavy k 20.výročí založení LK ČR. Byla navržena
dvoudenní akce v Dolním Bušinově. V sobotu proběhne Klubová výstava a v neděli
kurz plavání. Zajistí paní Kobzová. Bylo schváleno jednomyslně.
Jednatel zodpověděl i písemný dotaz pana Kobzy ohledně Mimořádné speciální
výstavy při EV v Brně v říjnu 2014. Pan Kobza se pozastavoval nad tím, že na této
akci nebyly sponzorské dary a poháry. Jednatel pan Nulíček vysvětlil, že to byla již
čtvrtá výstava v roce 2014. Tři předchozí akce sponzoroval náš generální sponzor
firma Happy Dog, která již čtvrtou akci sponzorovat nemohla. Také z důvodů tří
předchozích výstav nebyly v klubu finanční prostředky na zhotovení dalších pohárů.
Toto bylo členům již dopředu avizováno. I tak má každý člen možnost sponzorovat
výstavu, jako to již řada členů léta dělá.
9. Volba nového poradce chovu
Z důvodu rezignace paní Chlíbcové na funkci poradce chovu byla do této funkce
navržena paní Eva Jiroutová Vendlerová, která se svojí nominací souhlasila.
Po sečtení volebních hlasů oznámila volební komise výsledek:
paní Jiroutová Vendlerová byla zvolena do funkce poradce chovu.
24 pro, 3 proti
10. Diskuse
- Předsedkyně klubu paní Cepková se vyjádřila k dotazům pana Bravence na ČMKU
ohledně bonitace jeho feny a nezaujatosti rozhodčího při posuzování.
- Z důvodu rozsáhlých debat na facebooku ohledně termínu schůze bylo rozhodnuto,
že v případě konání schůze mimo termín klubové výstavy bude termín schůze

oznámen členům dříve, než je určeno ve Stanovách.
- Paní Nulíčková oznámila, že bude ještě upřesněno místo konání Klubové výstavy
letos v Konopišti z důvodu změny majitele areálu. Speciální klubová výstava bude
19.9. 2015 v Telči v kempu Velkopařezitý.
- Paní Jiroutová Vendlerová navrhla změnu v Zápisním řádu, článek IX., bod 5, aby
bylo vyškrtnuto slovo „kalendářní“.
Hlasování: 22 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Změna byla přijata.
- Paní Gurinová navrhovala, aby byla do Stanov doplněna možnost nechat se na
schůzi zastupovat pomocí plné moci.
- Paní Jiroutová Vendlerová navrhovala změnu Zápisního řádu, aby mohli být opět
spárováni dva sazovití jedinci.
- Paní Čamková se vyjádřila opětovně k etice v klubu a diskusím na facebooku. Také
poděkovala jménem všech členů odstupující poradkyni chovu paní Chlíbcové za její
dlouholetou výbornou práci pro klub.
11. Usnesení
Členská schůze schvaluje body schůze 2. až 9. a změnu v Zápisním řádu, článek
IX., bod 5.
12. Závěr
Členskou schůzi ukončil v 17.00 hodin pan Miloš Nulíček. Poděkoval všem
přítomným za účast a podnětné návrhy.

USNESENÍ
Usnesení členské schůze LK ČR ze dne 14.3. 2015 v Kolíně
Členské schůze se zúčastnilo 27 členů s hlasovacím volebním právem a 4 členové
zatím bez hlasovacího a volebního práva
1. Zahájení schůze
pí. Cepková
- bere se na vědomí
2. Schválení programu schůze
- bere se na vědomí
3. Volba volební a návrhové komise
Návrhová komise - paní Adamcová, pan Čamek, pan Ferenčík
Volební komise - paní Kobzová, paní Semeráková, paní Vojtková
- bere se na vědomí
4. Zpráva ekonoma
- bere se na vědomí

5. Zpráva Dozorčí rady
- bere se na vědomí
6. Zpráva poradce chovu
- bere se na vědomí
7. Hodnocení výstav LK ČR
p. Nulíček
- bere se na vědomí
8. Vyjádření k dotazům členů
pí. Cepková a p. Nulíček
- bere se na vědomí
9. Volba nového poradce chovu
nový poradce chovu pí. Jiroutová Vendlerová
- bere se na vědomí
10. Diskuse
a) dotaz p. Bravence na ČMKU, odpověděla pí. Cepková - bere se na vědomí
b) pí. Nulíčková, termíny klubových schůzí - bere se na vědomí
c) pí. Nulíčková, bude upřesněno místo konání KV v Konopišti, SV bude v Telči 19.9.
2015 - bere se na vědomí
d) pí. Jiroutová Vendlerová, změna v Zápisním řádu, článek IX., bod 5 - bere se na
vědomí
e) pí. Gurinová, zvážení změny ve Stanovách o možnost zastupování na schůzích s
plnou mocí - bere se na vědomí
f) pí. Jiroutová Vendlerová, zvážení změny v Zápisním řádu o umožnění spárování
sazovitých jedinců - bere se na vědomí
g) pí. Čamková, etika v klubu a diskuse na FB, poděkování odstupující poradkyni
chovu pí. Chlíbcové - bere se na vědomí
11. Závěr
ukončení členské schůze, poděkování
dne 14.3. 2015 zpracovala Zuzana Čekalová-Selucká
Ověřovatelé: pan Vidmar, pan Vítek

