Zápis výroční členské schůze Shih – tzu klubu Evropa
Datum konání : 12.11.2011
Místo konání : restaurace Zámecká krčma , Paskov
Čas konání : od 10 do 12hodin
Přítomni : viz prezenční listina
Program : viz pozvánka na výroční čenskou schůzi
1/ volba volební komise : návrh p.Rudolf Matějka
Hlasování : Pro 6 přítomných členů
Zdržel se 1
Nikdo nebyl proti
2/ volba mandátové komise : návrh z pléna : Pavla Sněhotová
Hlasování : Pro 6 přítomných členů
Zdržel se 1
Nikdo nebyl proti
3/ volba návrhové komise : návrh : Žišková Nikola
Hlasování : Pro 6 přítomných členů
Zdržel se 1
Nikdo nebyl proti
4/ zpráva o činnosti Klubu za rok 2011
Zprávu zpracovala a přednesla předsedkyně Klubu paní Žaneta Žišková
· Počet členů ke dni konání výroční členské schůze je 32
· Klub pořádal tři úspěšné výstavy v roce 2011 a to :
Klubovou při Krajské výstavě v Hlučíně 8.5.2011
Klubovou 15.10.2011 v Paskově, posuzoval Rafal First z Polska
Speciální výstavu 16.10.2011 v Paskově , posuzovala paní Věra Veverková
· Výbor klubu se v roce 2011 sešel 6x a řešil činnost Klubu mezi členskými
schůzemi. Připravoval organizačně všechny výstavy Klubu. Připravoval
bonitace, ( termíny, místa, delegoval rozhodčí).
Výbor řešil členskou základnu ( aktualizoval počet členů dle nově
přihlášených, dle zrušení členství na žádost členů). Výbor odpovídal na
dotazy

zájemců o plemeno shih – tzu, informace o podmínkách členství v Klubu, o
podmínkách bonitování jedinců plemene v Klubu, o existenci klubů, které
také sdružují zájemce o plemeno shih – tzu.
5/ Hlavní poradkyně chovu, paní Olga Michlová informovala členy o udělení
Klubových šampionů v roce 2011.
HPCH zhodnotila chov shih tzu v držení našich členů jako velmi dobrý.
Mnoho jedinců v Klubu je aktivně úspěšně prezentováno na výstavách všech
úrovní.
HPCH odkázala všechny zájemce o chov na webové stránky Klubu, je tam
jmenný seznam chovatelských stanic našich členů s aktuálními odchovy a
odkazy na webové stránky jednotlivých chovatelů.
Je tam také počet odchovaných jedinců za letošní rok
6/ Bonitační a výstavní referentka a pokladní, paní Bc.Helena Fejkusová
informovala členskou schůzi o
· Počtu bonitovaných jedinců v roce 2011 u příležitosti národních i
klubových výstav
Celkem 3psi a 9 fen s celkově uspokojivým exteriérem, bez zásadních
exteriérových vad. Tito zmínění jedinci byli rozhodčími uznáni chovnými
s možností zařazení do chovu.
· Stav pokladny ke dni konání členské schůze Klubu je 5.340,-Kč
· Stav finanční částky na účtu Klubu ke dni konání členské schůze je
26.443,-Kč
7/ Členská schůze byla vyzvána k sestavení kandidátky na nový výbor
Klubu. Návrh z pléna ponechat stávající výbor ve složení: Žaneta Žišková,
Olga Michlová,Helena Fejkusová
Byla realizována tajná volba výboru Klubu.
Členka mandátové komise sečetla navržené hlasy s výsledkem :
Žaneta Žišková 7 hlasů, zvolena
Olga Michlová 7hlasů zvolena
Helena Fejkusová 7hlasů zvolena
8/ Výbor klubu sdělil členské schůzi, že paní Monika Olbrechtová ukončila
své členství v Klubu k 31.10.2011 a je třeba doplnit členy v kárné komisi.
Výbor Klubu tak učiní v co nejkratším termínu a seznámí členy na webových
stránkách Klubu.
9/ Předsedkyně Klubu navrhla členské schůzi jmenování čestného člena

Klubu
a to pana Rudolfa Matějku. Je a byl od založení klubu aktivním členem,
dlouhodobě pracoval ve výboru Klubu, zasadil se o to, aby Klub zůstal se
sídlem na severu Moravy.
Členská schůze v hlasování o čestném členství pana R.Matějky šesti hlasy
podpořila návrh.
10/ předsedkyně Klubu navrhla členské schůzi termíny klubových výstav
pro rok 2012 a to takto:
13.5.2012 KV se zadáním titulu Klubový vítěz v Paskově
13.10.2012 KV bez zadání titulu KV v Paskově
11/ návrh na delegování rozhodčích na klubové výstavy:
Navrženy byly: paní Jemelková, Klírová, Bernardis Karin a Hana
Arens.
12/ Bonitační a výstavní referentka Bc. Helena Fejkusová navrhla,aby
volební období bylo prodlouženo na 4 roky.
Hlasování : Pro 7 přítomných členů
Zdržel se 0
Nikdo nebyl proti
13/ Diskuse:
Paní Olga Michlová otevřela otázku ukončení zákazu členství v Klubu
pro paní Ivu Fremrovou. Zdůvodnila to nepotvrzením závadnosti v chovu
psů zmíněné chovatelky. Podezření na zásadní chyby v chovu psů paní
Fremrové vyřkla bývalá členka Klubu, která v průběhu roku 2011 na vlastní
žádost ukončila členství v Klubu. Závady v chovu psů paní Fremrové Okresní
veterinární správa nepotvrdila a tím pominuly důvody pro zákaz členství v
Klubu. Pokud bude mít paní Fremrová zájem obnovit členství v Klubu, nic jí
už nebude bránit.
14/ Členka návrhové komise přečetla návrh usnesení členské schůze
Hlasování: členská schůze sedmi hlasy odsouhlasila znění usnesení členské
schůze. Nezdržel se nikdo.
Předsedkyně Klubu ukončila členskou schůzi ve 12hodin.
Zapsala Bc.Helena Fejkusová

