
 
 
Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu 17.9. 2016 
ve Zbraslavicích u Kutné Hory. 
 
Schůze se zúčastnilo 28 členů, 1 člen v průběhu schůze odešel. 
 
 
Program: 
 
1)   Zahájení 
2)   Schválení programu schůze 
3)   Volba návrhové a volební komise 
4)   Zpráva ekonoma klubu 
5)   Zpráva poradce chovu 
6)   Zpráva kontrolní komise 
7)   Volby do uvolněných funkcí 
8)   Schválení poplatků LK ČR pro rok 2017 
9)   Oznámení o klubových výstavách LK ČR na rok 2017 
10) Zrušení platnosti stávajícího Kárného řádu LK ČR 
11) Schválení nového Kárného řádu LK ČR 
12) Diskuse 
13) Usnesení 
14) Závěr 
 
 
Jednotlivé projednávané body programu: 
 
1) Zahájení 
Předsedkyně klubu paní Renata Cepková přivítala v 15.00 hod. všechny přítomné 
členy a zahájila schůzi. Všichni členové si připili na 20. výročí založení klubu. 
 
2) Schválení programu schůze 
Program schůze byl doplněn o dva nové body: 
2a) Udělení čestného členství pro manžele Čamkovi. 
2b) Paní Čekalová-Selucká oznámila, že odstupuje z funkce místopředsedy, ve 
volbách do uvolněných funcí se tedy bude volit i nový místopředseda. 
 
Doplněný program schůze byl jednomyslně schválen. 
 
2a) Čestné členství 
Manželé Čamkovi byli většinou členů zvoleni čestnýmí členy LK ČR.  
3hlasy se zdržely. 
 
3) Volba návrhové a volební komise 
Byli navrženi členové návrhové komise ve složení - paní Kučerová, pan Budiš, pan 
Nulíček 
Byli navrženi členové volební komise ve složení - paní Budišová, paní Chlíbcová, 
paní Matýsová 
Byli navrženi ověřovatelé zápisu ve složení - paní Gurinová, pan Kňourek 



Byla navržena zapisovatelka - paní Čekalová-Selucká 
 
Návrhová a volební komise, ověřovatelé zápisu a zapisovatelka byli jednomyslně 
zvoleni. 
 
4) Zpráva ekonoma klubu 
Ekonomka klubu paní Vojtková přednesla zprávu o hospodaření klubu za rok 2015.  
Sponzorské dary členů: 
paní Cepková 4.900 Kč 
manželé Nulíčkovi 12.000 Kč 
paní Věchtíková 100 Kč 
Zůstatek za rok 2015 činí 62.874 Kč. 
 
5) Zpráva poradce chovu 
Paní Cepková přednesla nejdříve zprávu předsedy klubu a zhodnotila uplynulých 20 
let činnosti klubu. Konstatovala, že v letošním roce máme nejvíce členů v historii 
klubu (71).  
Dále přednesla zprávu poradce chovu a zhodnotila chov za uplynulých 20 let. 
Nejvíce vrhů bylo v roce 2005. V letošním roce byly zatím vrhy 3. Bylo vydáno 9 
krycích listů, z toho byly 3 použity.  
Poradkyně chovu doporučila neopakovat stejná spojení a nekrýt stále stejnými psy.  
Dále apelovala na chovatele a majitele krycích psů, aby si nechávali dělat i 
nepovinná genetická vyšetření (DM a MD), a i negativní výsledky sdělovali poradci 
chovu.  
Paní Cepková se zúčastnila klubové výstavy DLC v Německu, kde jako rozhodčí 
posuzovala přes 80 landseerů. Musí konstatovat, že čeští landseeři jsou na velmi 
dobré úrovni.  
 
6) Zpráva kontrolní komise 
Paní MVDr. Peroutková přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2015. Byla 
provedena kontrola za uplynulé účetní období - vše je vedeno transparentně a 
ekonomická situace klubu je v pořádku.  
 
7) Volby do uvoněných funkcí 
Byli navrženi tito kandidáti do uvolněných funkcí: 
Poradce chovu - paní Cepková 
Místopředseda - paní Olšáková, pan Budiš 
Kontrolní komise - paní Matýsová, paní Věchtíková, pan Vidmar 
Po sečtení odevzdaných hlasů oznámila volební komise výsledek: 
Poradce chovu: paní Cepková (21 hlasů) 
Místopředseda: paní Olšáková (12 hlasů), pan Budiš (14 hlasů) 
Kontrolní komise: paní Matýsová (24 hlasů), paní Věchtíková (13 hlasů), pan Vidmar 
(15 hlasů) 
 
Poradcem chovu byla zvolena paní Cepková, místopředsedou pan Budiš. 
Do kontrolní komise byli zvoleni paní Matýsová a pan Vidmar.  
 
8) Schválení poplatků LK ČR na rok 2017 
Poplatky zůstávají stejné jako v letošním roce. 
Schváleno jednomyslně. 



 
9) Oznámení o klubových výstavách LK ČR na rok 2017 
Tajemník klubu pan Kobza vysvětlil členům, proč letošní podzimní speciální výstava 
nebyla v Dolním Bušínově.  
Klubové výstavy na rok 2017: 
Klubová výstava se zadáváním titulu CAC a klubový vítěz - 13.5. 2017 v Dolním 
Bušínově 
Speciální klubová výstava - 2.9. 2017 v Mladé Boleslavi 
Schváleno jednomyslně. 
Paní Kubů vznesla dotaz, zda by nemohla být klubová výstava při některé NVP nebo 
MVP, a zda by bylo možné někdy udělat speciální výstavu na jaře a klubovou 
výstavu na podzim. 
 
10) Zrušení platnosti stávajícícho Kárného řádu LK ČR 
pro zrušení 17 hlasů 
proti zrušení 10 hlasů 
Stávající Kárný řád byl zrušen. 
 
11) Schválení nového Kárného řádu LK ČR 
Návrh nového Kárného řádu byl zaslán členům a jimi připomínkován. Návrh Kárného 
řádu doplněný o připomínky členů byl znovu všem členům zaslán. Bylo také řečeno, 
že klub není povinnen Kárný řád mít.  
Hlasování o návrhu nového Kárného řádu: 
proti Kárnému řádu 26 hlasů 
zdržel se 1 hlas 
Nový Kárný řád nebyl přijat, tudíž se přešlo k hlasování o vypuštění bodu o Kárném 
řádu ze Stanov LK ČR. 
pro vypuštění bodu o KŘ ze Stanov LK 26 hlasů 
zdržel se 1 hlas 
 
12) Diskuse 
- paní Vendlerová vznesla dotaz, proč není na stránkách časopisu Pes přítel člověka  
oznámení o speciální výstavě LK ČR ve Zbraslavicích.  
- paní Kubů se zeptala, kdo z výboru má vlastně připravovat klubovu výstavu.  
- paní Olšáková oznámila, že pro časopis Pes přítel člověka nejsme spolupracujícím 
klubem, není podepsaná mezi klubem a časopisem smlouva o spolupráci, a proto v 
něm nemohou otisknout zprávu o plavání na Hartě. 
- paní Matýsová chtěla vědět, jak je to s oznámením o udělení klubového šampiona 
na klubových stránkách. Bylo jí sděleno, že je to děláno na základě žádosti majitele 
psa.  
- Pan Olšáková přednesla zprávu o akci Plav na Slezké Hartě!. Tato akce se konala 
pod záštitou LK ČR, který na tuto akci věnoval věcné dary pro účastníky. Této akce 
se zúčastnilo 36 psů, z větší části landseerů. 
- pan Vidmar se zajímal jak probíhal sponzoring akce Plav na Slezské Hartě od 
klubu. Mělo by se rozhodnout, zda budou pořádány další takovéto akce. Paní 
Olšáková si to nechá projít hlavou a dá vědět.  
- paní Kubů by chtěla již teď návrhy na klubové výstavy na rok 2018. 
Návrhy: 
klubová výstava na jaře - při MVP v Českých Budějovicích 
speciální výstava na podzim - Mohelnice 



 
 
13) Usnesení 
Paní Čekalová-Selucká přečetla usnesení, které podepsali ověřovatelé zápisu paní 
Gurinová a pan Kňourek.  
 
14) Závěr 
Členskou schůzi ukončila v 17.15 hod. předsedkyně klubu paní Cepková a 
poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
Zpracovala: Zuzana Čekalová-Selucká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


