
Zápis ze schůze výboru a revizní komise WELSH CORGI A KELPIE 
 
KLUBU CZ ze dne 6.4.2012 
 
Přítomní: Ing.arch.Bronislava Cejnarová, Jitka Cetlová, MVDr.Lenka Černá, Renáta 
Kinbergerová, Iva Kleinová,Vendula Kordulová, Milan Krinke 
Za revizní komisi: Jiří Tancer 
 
 
 

Nové složení výboru klubu: 

Předseda:                     Milan Krinke 
Místopředseda:            Jitka Cetlová 
Pokladník:                    Ing.arch.Bronislava Cejnarová 
Hlavní poradce chovu: MVDr.Lenka Černá 
Jednatel:                       Iva Kleinová 
Hospodář:                    Vendula Kordulová 
Garant pro sportovní 
kynologii:   Renáta Kinbergerová 
 
 

Revizní komise: 

Předseda: Jiří Tancer 
Člen:        Marta Fuglevičová 
Člen:        Mgr.Jana Rollo (Šipková) 
 

Redakční rada: 

MVDr.Lenka Černá,  
Renáta Kinbergerová 
Vendula kordulová 
Jiří Tancer 
 

Do příští výborové schůze si členové výboru připraví návrhy garantů pro 
jednotlivá plemena. 

 
-pokladník povede nadále evidenci členů 
-jednatel bude psát zápisy ze schůzí, komunikovat s pokladníkem a oslovovat nové     
členy……….. 
-členové výboru si navzájem předají agendu související s jejich novou funkcí 
-garant pro sportovní kynologii si vytvoří tým spolupracovníků 
-výsledky výstav bude dodávat za jednotlivá plemena: 
                                                                           WCC    V. Kordulová 
                                                                           WCP     R.Kinbergerová 
                                                                           AKE      J.Tancer 



Nové úkoly: 

-webově  stránky klubu – informovala MVDr.Černá 
                   firma Roden 
                   Stránky levně 
                   Aktiv media 
                   Klanica 
MVDr.Černá předá informace p. Kleinové a ta osloví poslední dvě jmenované firmy a 
výsledek přednese na příští výborové schůzi 
 
-nová klubová razítka zajistí p.V.Kordulová 
 
-nový výstavní stůl – přehled provede p.V.Kordulová 
 
- p.I.Kleinová napíše p.O.Vondroušovi do Mladé Boleslavy, že tam nebudeme letos pořádat 
klubovou výstavu 
 
-MVDr.L.Černá připraví návrh na začlenění rebonitace do Zápisního řádu 
 
-p.J.Cetlová připraví návrh formálních úprav Stanov klubu a Volebního řádu 
 
- p. M.Krinke se spojí s p. Klímovou a zajistí společné rozhodčí na NV Olomouc a MV Brno 
 
-do příštího výboru návrhy rozhodčích na příští KV a SV 
 

Speciální výstava na Křivonosce 21.4.2012 

Informoval p.J.Tancer 
 
Zastoupení plemen: 15 AKE, 10 WCC, 21WCP 
 
Sponzor firma TENESCO ve zpravodaji č.2 otiskneme reklamu 
 

Klubová výstava Slavkov u Brna 4.8.2012 

Výstavní výbor: p.I.Holková 
                           p.J.Cetlová 
                           MVDr.L.Černá 
                           p.I.Kleinová 
na příští výborové schůzi bude p.I.Holková informovat výbor o organizaci KV a připraví 
požadavek na zálohu na  výdaje spojené s KV 
 

Bonitace: 

23.6.2012 MV Brno – p.M.Krinke 
14.7.2012 Mladá Boleslav – Ing.I.Síbrtová 
 



Zprávy z ČMKU: 

Výstavy rok 2013 

Kluby budou dávat návrhy rozhodčích přímo organizátorovi výstavy a ten bude komunikovat 
s rozhodčími.  
Návrhy jmen rozhodčích na rok 2013: 
E.Soltezs, Ing.I.Síbrtová, de Guliani, M.Krinke, H.Wilberg, A.Kováčová, S.Hall, B.Kavčič, 
K.Nilsen, B.Czempas, T.Havelka, L.Jančík 
 

Evropská výstava rok 2014 

druhý den NV a ČMKU umožňuje klubům pořádat i svou speciální či klubovou výstavu – 
nevyužijeme 
 

Vyznamenání při příležitosti 20.výročí vzniku ČMKU 

k vyznamenání nikoho nenavrhujeme 
 
Následující schůze výboru s účastí předsedkyně výstavního výboru KV 
2012 se uskuteční v pátek 22. 6. 2012 v cca 18,00 hod v Brně. Místo bude 
jednatelkou pí Kleinovou upřesněno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                              
30. 4. 2012                                                                                      Jitka Cetlová 

                          

 
 
 
 
  


