
Zápis z členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ze dne 23. 3. 2013 v Čechticích 

Přítomni : 40 členů klubu dle prezenční listiny 

 

1) Úvod – členskou schůzí zahájil a všechny přítomné přivítal prezident klubu p. Milan Krinke. 
 

2) Minutou ticha všichni zúčastnění uctili památku nedávno zesnulé dlouholeté členky klubu pí 
Elišky Baňasové. 
 

3) Program členské schůze přečetla a celou schůzi řídila pí Jitka Cetlová. Znění programu :  
- Úvod 
- Hlasování o programu 
- Volba mandátové komise 
- Zprávy činnosti za rok 2012 (prezident, poradce chovu, pokladní, hospodář, sportovní 

ref., revizní komise) 
- Vyhlášení výsledků vystavovatelské soutěže 
- Přestávka 
- Diskuse 
- Bonitace 

               Program členské schůze byl jednomyslně schválen. 

4) Volba mandátové komise – byla schválena mandátová komise ve složní pí Lada Růžičková, pí 
Alena Srbová a pí Marcela Nováková. 
 

5) Zpráva prezidenta klubu p. Krinkeho – p. Krinke přednesl svou zprávu, zhodnotil činnost 
klubu v minulém roce a poděkoval všem za jejich práci a aktivitu. Zpráva byla členskou schůzí 
jednomyslně schválena.  
 

6) Zpráva hlavní poradkyně chovu pí MVDr. Černé – zpráva byla členskou schůzí jednomyslně 
schválena : 
Australská kelpie – zapsáno 31 jedinců, bonitováno 17 jedinců 
Welsh corgi Cardigan – zapsáno 14 jedinců, bonitováno 9 jedinců 
Welsh corgi Pembroke – zapsáno 51 jedinců, bonitováno 14 jedinců 
 

7) Zpráva pokladní klubu pí Ing. Arch. Cejnarové o hospodaření klubu v r. 2012 – zpráva byla 
členskou schůzí  jednomyslně schválena.  
Stav účtu k 31. 12. 2011 ……….. 118 320,84 Kč 
Celkové příjmy za r. 2012 …….. 161 976.46 Kč 
Celkové výdaje za r. 2012 …….  238 793,97 Kč 
Ztráta za rok 2012 -  ……………  – 76 817,51 Kč 
Stav účtu k 31. 12. 2012 ……….. 41 502,33 Kč 
 
 

8) Pokladní pí Ing. Arch Cejnarová přednesla návrh na zvýšení některých klubových poplatků 
s platností od 1. 1. 2014:  
- Zápisné při vstupu do klubu pro nového člena zvýšit z 50,- Kč na 200,- Kč, každoroční 

členský příspěvek zůstává 300,- Kč, tzn. nový člen zaplatí při vstupu do klubu celkem 
500,- Kč (200,- Kč zápisné + 300,- Kč členský příspěvek) 

- Kontrola vrhu 200,- Kč za štěně, při jednom štěněti ve vrhu paušální cena  400,- Kč (pro 
členy klubu platí 50 % sleva) 



- Bonitace 1 000,- Kč za psa (pro členy klubu platí 50 % sleva) 
Návrh schválen většinou hlasů (39 pro, 1 se zdržel). 
 

9) Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesla pokladní pí Ing. Arch. Cejnarová – návrh byl 
jednomyslně schválen.  
Rozpočet při stávajících poplatcích – příjmy za rok 68 000,- Kč, výdaje za rok 68 000,- Kč 
 

10) Zpráva hospodářky klubu  sl. Venduly Kordulové – při inventuře majetku k 31. 12. 2012 
nebyly shledány žádné rozdíly. Věci v majetku klubu byly řádně zapsány, očíslovány, uloženy 
a používány. V r. 2012 byl zakoupen za sponzorský dar od pí Kinbergerové druhý výstavní 
stůl, který byl řádně zaevidován do majetku klubu a je s dalším výstavním stolem a se třemi 
přístřešky, používanými pro potřebu Klubové výstavy, umístěn u pí Kleinové. Zpráva byla 
jednomyslně schválena. 
 

11) Zpráva sportovního referenta pí Kinbergerové – zpráva byla jednomyslně schválena. 
 

12) Zpráva revizní komise – zprávu přednesla pí Fuglevičová – revizní komise neshledala ve 
vedení účetnictví a v hospodaření klubu žádné nedostatky. Zpráva byla jednomyslně 
schválena.  
 

13) Vyhlášeny výsledky vystavovatelské soutěže za rok 2012 : 
- Celkem se zúčastnilo 40 psů všech tří plemen 

- Celkový vítěz  - AKE Royal Coctail Jumper Black – 546 bodů 

- Nejlepší AKE - Royal Coctail Jumper Black – 546 bodů – 8 zúčastněných kelpií 

- Nejlepší WCC – Alian Barbe Torte Shining Sirius – 428 bodů – 9 zúčastněných Cardiganů 

- Nejlepší WCP – Alfa Zimmi 17th Meridian – 480 bodů – 23 zúčastněných Pembroků 

 

14) Jednomyslně odsouhlaseno přesunutí DISKUSE před přestávku. 

 

15) Pí Kuklová přečetla zprávu o stavu přihlášených psů na Speciální výstavu na Křivonosce – 18 

kelpií, 14 welsh corgi Cardigan, 18 welsh corgi Pembroke 

 

16) Byl vznesen dotaz na nové soutěže Klubový šampion krásy a Klubový šampion práce – 

pravidla pro tyto klubové šampionáty jsou rozpracována a výborem klubu průběžně řešena. 

Jakmile budou pravidla uzpůsobena pro jednotlivá plemena (především šampionát práce) a 

vše dopilováno, budou členové informováni prostřednictvím klubového webu. 

 

17) Byl vznesen dotaz na možnost zasílání Zpravodaje v elektronické podobě. Návštěvníci 

klubového webu v podstatě tuto možnost mají (každé číslo je zde umístěno i v PDF formátu), 

ovšem představa je spíš taková, že klubová tiskovina by měla mít jakousi historickou a 

reprezentativní  hodnotu, proto je v plánu úprava Zpravodaje co do četnosti vydání i jeho 

obsahu a formy.  

 

18) Zájemcům z řad členů klubu byly rozdány průkazky zhotovené sponzorem (laboratoř 

Freston), na jejich zadní straně pokladní klubu každý rok po zaplacení příspěvků potvrdí, že 

majitel průkazky je i členem klubu. Některé kynologické organizace poskytují po předložení 

dokladu o členství v klubu slevy ze svých poplatků. Tyto průkazky jsou umístěny u pokladní pí 



Ing. Arch. Cejnarové a každému, kdo má o ni zájem, ji pí Cenjarová na vyžádání zašle.  

Potvrzovat na další roky si ji zájemci mohou nechat po zaplacení členských příspěvků buď 

opět na členských schůzích, nebo ji poslat poštou pokladní s žádostí o razítko na další řádek. 

 

19) Usnesení mandátové komise – pí Nováková přečetla usnesení mandátové komise :  

 

- Přítomno  40 členů klubu 

- Program schůze byl jednomyslně odhlasován 

- Zpráva prezidenta klubu p. Krinkeho – jednomyslně schválena 

- Zpráva poradkyně chovu pí MVDr. Černé – jednomyslně schválena 

- Zpráva pokladní pí Ing. Arch. Cejnarové – jednomyslně schválena 

- Zpráva hospodářky sl. Kordulové – jednomyslně schválena 

- Zpráva sportovní referentky pí Kinbergerové – jednomyslně schválena 

- Zpráva revizní komise přednesená pí Fuglevičovou – jednomyslně schválena 

- Návrh rozpočtu na rok 2013 – jednomyslně schválen 

- Návrh na zvýšení některých poplatků od roku 2014 (viz bod 8.) – návrh schválen 

poměrem 39 hladů pro, 0 proti, 1 se zdržel 

- Změna programu schůze přehození diskuse před oběd – jednomyslně schváleno 

 

Toto usnesení bylo členskou schůzí jednomyslně schváleno. 

 

20) Schůze byla řádně ukončena, vyhlášena přestávka a po přestávce proběhla naplánovaná 

bonitace. 

 

 

Zapsala : Iva Kleinová                                                                   Židlochovice, 5. 4. 2013  

 
 

 
 

 


