Zápis z výroční členské schůze dne 26. 9. 2020 v Benešově
Účastníci za výbor: MVDr. Vladimír Fiala, Jitka Gogolínová, Kamila Davídková, Dagmar Laníková, Libuše Kucková
Účastníci za KRK: Mgr. Dana Fialová, Miroslav Hruška
Program:
1/ Zahájení
2/ Volba mandátové a volební komise
3/ Zpráva o činnosti klubu v roce 2019
4/ Zpráva matrikářky klubu do 8/2020
5/ Rámcový plán činnosti na rok 2020
6/ Volby výboru a kontrolní a revizní komise
7/ Návrhy členů klubu a diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr a ukončení schůze
Zahájení:
Schůzi zahájil p. předseda volbou mandátové a volební komise
Mandátová a návrhová komise: pí. Kucková, p. Davidek, pí. Duchoňová - schváleno
Volební komise: pí. Korábečná, pí. Davidková, pí. Vančová – schváleno
Návrhy z pléna: pí. Ivana Kudrová navrhuje, aby se kandidáti představili a řekli o sobě v krátkosti pár slov. Členská
schůze s návrhem souhlasí
Počet přítomných členů 49 + 1 host pí. Lenka Petrášková
Pí. Lenka Petrášková uvedla, že není na schůzi jako host, ale jako člen. Přihlášku řádně předala osobně 25.9.2020 a
členský poplatek řádně uhradila na účet klubu a dle stanov je řádným členem. Dále uvedla, že pokud bude výbor
klubu trvat na tom, že je na členské schůzi pouze hostem, bude žádat soud o zneplatnění členské schůze.
Matrikářka oponovala, že vzhledem k pozdnímu podání přihlášky, nebylo možné přihlášku zpracovat, přidělit členské
číslo a není zařazena v seznamu členů
Vystoupila pí. Mlada Svobodová, že i v minulosti bylo možné podat přihlášku až přímo na členské schůzi a i v tomto
případě byla daná osoba zařazena mezi členy.
Výbor klubu požádal členskou schůzi o 5 min přestávku na společnou poradu ke vzniklé situaci.
Členská schůze je na 5 min. přerušena
Výbor se během porady usnesl, že pí. Lenka Petrášková je dle stanov členem klubu a že vzhledem ke kárnému
řízení, které bylo vedeno v loňském roce proti pí. Lence Petráškové za porušení stanov klubu a zápisního řádu
navrhne členské schůzi její vyloučení dle článku 8 bodu 2. A taktéž se shodlo, že ze strany pí Lenky Petráškové
nemůže být v těchto věcech sjednána náprava a nelze uložit lhůtu k odstranění, proto předkládá návrh členské
schůzi jako nejvyššímu orgánu klubu KCHCS.
Členská schůze pokračuje.

Výbor uznává, že paní Petrášková je na základě stanov členkou. Přihlášku řádně podala a členský poplatek uhradila
na účet.
Přítomno členů: 50
Výbor klubu předkládá členské schůzi návrh na vyloučení pí. Lenky Petráškové dle článku 8 stanov bod 2. „Vyloučení
člena klubu za hrubé porušení stanov nebo zápisního řádu klubu. O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh
výboru.“
Výbor klubu informoval členskou schůzi i pí. Lenku Petráškovou o důvodech tohoto návrhu. S pí. Lenkou Petráškovou
bylo v roce 2019 vedeno kárné řízení za porušení stanov KCHCS, Zápisního řádu ČMKU i řádu KCHCS. Pí. Lenka
Petrášková v průběhu kárného řízení účelově ukončila členství, aby s ní jako s členem KCHCS, nemohlo být kárné
řízení řádně ukončeno. Vzhledem k povaze důvodů uvedených v návrhu, nebylo možné dát paní Petráškové lhůtu
k nápravě.
Paní Petráškové byla dána možnost podat vysvětlení. Pí. Lenka Petrášková vystoupila a členské schůzi vysvětlila, že se
jedná o lživé a účelové obvinění, kterého byla ve všech bodech nadřazeným orgánem tzn. ČMKU zproštěna a
odkazuje členy na zápis z ČMKU, který nabízí členům k dispozici k nahlédnutí. Dále uvádí, že se klub tímto způsobem
zbavuje nepohodlných členů a že členská schůze by měla toto zohlednit v nadcházejících volbách, protože zcela jistě
budou příště na řadě další členi.
P. Hruška upozorňuje členskou schůzi a výbor klubu, že členka MUDr. Lucia Nováková si pořizuje obrazový i hlasový
záznam (natáčí). MUDr. Lucia Nováková je upozorněna, že nedostala souhlas s natáčením členské schůze a že jedná
protiprávně. Členové i výbor klubu vyjádřili nesouhlas s natáčením. MUDr. Lucia Nováková uvádí, že záznam je
smazán

Výbor klubu žádá členskou schůzi o hlasování o vyloučení člena klubu na základě článku 8 stanov.
Hlasování bude tajné.
Pro vyloučení: 26
Proti vyloučení: 22
Zdrželi se: 2
Pí. Petrášková je na základě rozhodnutí členské schůze vyloučena z klubu KCHCS.
Pí. Petrášková bere na vědomí a zůstává přítomna jako host.
Přítomno členů: 49
Zpráva matrikářky klubu viz. příloha
Zprávu KRK přednesla pí. Mgr. Fialová – viz. příloha
Pan předseda MVDr. Vladimír Fiala, se na základě doporučení KRK omluvil pí. Svobodové

Představení kandidátů do výboru a kontrolní a revizní komise.
Během představování kandidátů vyzvala MUDr. Lucia Nováková pí. Jitku Gogolínovou ke stažení její kandidatury.
Jako důvod uvádí udělení napomenutí z ČMKU za její „napadení“ a vyloučení z klubu MSKCHCS.
Pí. Jitka Gogolínová nerozporuje vyloučení z MSKCHCS avšak uvádí, že její vyloučení souvisí s nesouhlasem KCHCS
pořádat bonitace bez dodržení minimálních podmínek během pandémie COVID. Dále uvádí, že slovo „ napadení“,
které uvádí MUDr. Nováková je zavádějící.
Po ukončení představení všech kandidátů do výboru a do kontrolní a revizní komise je přistoupeno k volbám do
výboru klubu a KRK.

Předsedkyně volební komise pí. Radka Korábečná informuje členskou schůzi o výsledku voleb:
Výbor klubu
Libuše Kucková - 40 hlasů
Ing. Martina Součková – 33 hlasů
MVDr. Vladimír Fiala - 29 hlasů
Mgr. Dagmar Laníková - 28 hlasů
Jitka Gogolínová - 27 hlasů
Helena Lindaurová - 27 hlasů
Tereza Knedlhans - 26 hlasů
Ivana Kudrová – 24 hlasů
Miroslava Duchoňová – 24 hlasů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hana Vacířová - 21 hlasů
Jaroslava Přibylová - 21 hlasů
Ivana Řeháková - 21 hlasů
Zuzana Valníčková - 20 hlasů
Zdeňka Seligerová – 19 hlasů
Šárka Dreslerová - 18 hlasů

Kontrolní a revizní komise
Miroslav Hruška - 40 hlasů
Mgr. Dana Fialová - 39 hlasů
Tomáš Knedlhans - 27 hlasů
Marcela Váchová - 20 hlasů
Eva Vávrová - 22 hlasů
Hlasovalo celkem 49 členů
Všechny volební lístky byly platné

Pan předseda zve členy na oběd. Schůze je na 45 min. přerušena

Pokračování členské schůze po obědě
Přítomných členů: 45
Po obědě vystoupila pí. Ivana Kudrová, pí. Duchoňová, pí. Lindaurová že odstupují z výboru klubu.

Pan předseda je vyzývá, aby své rozhodnutí přehodnotily, ty však na svém rozhodnutí trvají. Vysvětlují členské schůzi,
že by se současně zvoleným výborem nemohly spolupracovat a prosazovat svůj program a svoje vize.
Jsou osloveni dle počtu hlasů další kandidáti:
Pí. Vacířová, pí. Přibylová, pí. Řeháková, pí. Valníčková, pí. Dreslerová - z kandidatury odstupují
Pí. Seligerová nabídku vstoupit do výboru přijímá
Pan předseda informuje členskou schůzi, že nový výbor bude pracovat v počtu 7 členů. Z řad členů budou kooptováni
2 další členové, kteří budou příští členské schůzi předloženi ke schválení/neschváleni.

Projednání návrhů členů
1/ Paní Kudrová přednesla návrhy viz. Návrhy na webu. O návrzích se nehlasovalo. Hlasování nebylo
předkladatelkami navrženo.
2/ Projednání žádosti nečlenky klubu o zastřešení vrhu krátkosrstých kolií (oba jedinci s PP neuchovněni)
Žádost v příloze…
Členská schůze hlasuje o zastřešení vrhu klubem
Pro: 7 hlasů
Proti: 31
Zdrželi: 7
Zastřešení vrhu klubem NEBYLO schváleno
3/ Výstavní pes roku – návrh paní Součkové a paní Korábečné a návrh p. Bílého
a/Zrušení započítávání závěrečných soutěží v soutěži pes roku
Pro: 32
Proti: 2
Zdrželi se: 11
Návrh na zrušení BYL schválen
b/ současně s umístěním dodat odkaz na oficiální stránky s výsledky – o návrhu se vzhledem ke schválení
předchozího návrhu nehlasovalo
4/ Návrh pí. Kudrové a pí. Vacířové, že rodinní příslušníci nesmí být voleni do obou orgánů klubu současně
Pan předseda vyjádřil názor, že není možné bránit jakémukoliv členovi v možnosti kandidovat do orgánů klubu
Pí. Kudrová se vyjádřila, že o podaných návrzích nechce hlasovat.
Přítomných členů: 43
5/ Návrh pí. Terezy Knedlhans – návrh k osvobození členských poplatků u členů výboru a KRK
Pro: 10
Proti: 23
Zdržel:10
Návrh NEBYL schválen
6/ Návrh pí. Radky Korábečné – Klubový šampión veteránů

Pro: 43 členů
Proti: 0
Návrh BYL schválen
Podmínky pro udělení Klubového šampiona veteránů:


Udělení titulu ,,Klubový šampion veteránů" je podmíněno získáním 3x V1 ve třídě veteránů na klubových
výstavách KCHCS



Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠV je třeba kopií posudku z výstavy, na které byla známka udělena.
Možné zasílat i elektronicky garantovi (Dagmar Laníková - lenny.l@post.cz)



Klub stvrzuje přiznání titulu KŠV předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.



Noví KŠV budou slavnostně vyhlašováni každoročně na členské schůzi.



Titul nelze udělovat zpětně.



Řád pro udělování titulu KŠV nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2020
7/ Návrh p. předsedy na zrušení výstavního psa roku 2020
Pro: 0
Proti: 43

Návrh NEBYL schválen

Pí. Libuše Kucková předsedkyně mandátové komise přednáší usnesení:
1/ Členská schůze hlasovala o vyloučení pí. Lenky Petráškové s výsledkem vyloučena
2/ Členská schůze zvolila nový výbor a KRK, který bude ve složení MVDr. Vladimír Fiala, Libuše Kucková, Jitka
Gogolínová, Tereza Knedlhans, Mgr. Dagmar Laníková, Ing. Martina Součková, Zdeňka Seligerová
KRK ve složení Mgr. Dana Fialová, Miroslav Hruška, Tomáš Knedlhans
3/ Členská schůze hlasovala o návrhu zastřešení vrhu KK.Návrh nebyl sválen
4/ Členská schůze hlasovala o pí. Korábečné a paní Součkové – návrh byl schválen
5/ Členská schůze hlasovala o návrhu pí. Terezy Knedlhans – návrh nebyl schválen
6/ Členská schůze hlasovala o návrhu pí. Korábečné – návrh byl schválen

Závěr a ukončení schůze:
Na závěr pan předseda poděkoval za práci ve výboru klubu pí. Mladě Svobodové, pí Radce Korábečné a pí. Kamile
Davídkové a pogratuloval přítomným jubilantům. Zároveň poděkoval všem členům za účast na členské schůzi.

Zapsala: Jitka Gogolínová

Ověrila:

Zpráva matriky k 25.9.2020

Ke dni členské schůze konané den 25.9.2020 bylo 295 platících členů.
Podle údajů uvedených členy bylo 120 chovatelů kolií dlouhosrstých
70 chovatelů kolií krátkosrstých
98 chovatelů sheltií
7 členů neuvedlo žádné chované plemeno
Mezi těmito členy je započteno i 14 členů, kteří chovají dvě nebo všechna tři plemena zastoupena v
KCHCS . Tito členové jsou v součtu uvedeni, pod plemeny která uvedla jako první.
Od 1.1.2020 se k současnému datu přihlásilo 46 nových členů ,

za matriku L Kucková

Zpráva KRK
KRK, prošetřila obsah Vaší stížnosti, která se skládá z kopií vyjádřeních na
facebooku některých členů výboru našeho klubu, a konstatuje následující:

Plánovaná výstava v Humpolci byla odložená v důsledku coronavirové infekce a
vydaných obecných opatření o shromažďování osob na vhodný pozdější termín.
Stanovy klubu tím nebyly dotčeny ani porušeny.
Rezignace několika členek výboru, ve složité situaci narušila činnost výboru
klubu. Po pracovní videokonferenci zbývajících členů výboru, která se konala
dne 25.5.2020 (viz zápis na stránkách klubu), byla naplánována členská
schůze klubu na 6.6.2020 v Benešově. Pozvánka byla uvedena na stránkách
klubu a účast 38 členů byla početně obvyklá na pořádaných ročních členských
schůzích.
Revizní komise dle stávajících stanov nemá v náplni práce vyjadřovat se k
osobním vyjádřením členů klubu na facebooku.

RK přešetřila další stížnost př. Svobodové, která pociťuje nařčení ze strany
některých členek výboru, že porušovala řády klubu. Jednatelka klubu př.
Gogolínová vysvětluje na dotaz RK, že se nejedná o jmenovité nařčení či
nařčení př. Svobodové. Chybí však jakýkoliv odkaz či zápis z jednání výboru
klubu, který by předcházel zveřejnění vyjádření výboru klubu na webových
stránkách klubu.
Je třeba uvést, že veškerá jednání v letošním roce byla prováděna ve velmi
složité epidemiologické situaci a v době nouzového stavu vyhlášeného vládou
Je také třeba uvést, že k jednání v klubu nepřispělo odstoupení čtyř členek
výboru před ukončením volebního období, ať už z jakýchkoliv důvodů.
RK přesto doporučuje, aby stávající výbor před ukončením své činnosti
zrevidoval své postoje a uvedl celou záležitost na pravou míru.
RK opakovaně doporučuje, aby se výbor klubu, resp. některé členky výboru,
ve svých vyjádřeních na FB vyhl arogancím, urážkám, až vulgarismům a
nastolil přátelskou atmosféru tohoto zájmového klubu.
RK tímto uzavřela své vyjádření ke sporu mezi stěžovatelkami a výborem
klubu.
RK oceňuje a děkuje členům, kteří nerezignovali a svědomitě pracovali pro
klub.

