
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE WELSH CORGI A KELPIE KLUBU 

CZ ZE DNE 12. 10. 2013 V CHRŽÍNĚ 

Přítomni : Milan Krinke, Jitka Cetlová, Iva Kleinová, MVDr. Lenka Černá, Renáta Kinbergerová 

Revizní komise : Jiří Tancer, Marta Fuglevičová 

Omluveni : Ing. Arch. Bronislava Cejnarová, Vendula Kordulová 

1) Klubová výstava v roce 2014 ve Slavkově u Brna – termín 23. 8. schválen ČMKU. Návrh na 
ředitele výstavy – opět pí Irena Holková – jednatelka pí Kleinová ji osloví, zda s návrhem 
souhlasí. Další návrhy osob do výstavního výboru – pí Kleinová, pí Cetlová. Rozhodčí – WCC – 
pan Peter Clifton, GB, WCP + AKE – pí Anne Indergaard, NOR. Oficiální žádost na ČMKU 
týkající se schválení rozhodčích na KV zajistí p. Krinke. Výstavní výbor předloží do příští 
výborové schůze k odsouhlasení propozice a přihlášku na výstavu. 

2) Speciální výstava v roce 2014 na Křivonosce – termín 17. 5. schválen ČMKU – rozhodčí na 
výstavě bude pan Milan Krinke. 

3) P. Tancer informoval o vyúčtování Speciální výstavy 2013, MR v agility a klubového trialu 
v pasení – tyto akce byly pokryty ze zálohy 13 000,- Kč. P. Tancer zašle pokladní klubu 
vyúčtování do konce listopadu 2013. 

4) Návrhy na rozhodčí na mezinárodní a národní výstavy na ČMKU nebyly zaslány z důvodu 
toho, že klub bude rozhodčí řešit přímo s organizátory jednotlivých výstav.  Výbor klubu 
navrhuje snažit se přednostně využít následující zahraniční rozhodčí : pí MVDr. Kováčová, SK, 
p. Havelka, SK, pí Ridarčiková, SK, pí Soltesz, A, pí Barbara Müller, CH, pí Kavčič, SLO, pí 
Kremser, SLO, pí Livija Zizevske, LI 

5) Rozpočet klubu na rok 2014 připraví pí Ing. Arch. Cejnarová a zašle členům výboru a RK do 30. 
11. tohoto roku. 

6) Klubová výstava Mladá Boleslav 2013 – doúčtování nutno dořešit do konce listopadu 2013 – 
úkol pí Ing. Arch. Cejnarová 

7) Klubový šampion krásy – směrnice + tabulka schváleny a budou co nejdříve zveřejněny na 
klubovém webu – zajistí pí Kleinová. Výsledky a zpracování  bude zajišťovat pí Kordulová. 

8) Klubový šampion práce – tabulku stále ještě nutno přizpůsobit lépe pro plemena corgi – co 
nejdříve dopracuje pí Kinbergerová. 

9) Diplomy pro Klubové šampiony – výbor klubu zveřejní na webu výzvu členské základně o 
návrhy na reprezentativní diplom, který by šlo používat. Termín zaslání návrhů do 31. 12. 
2013 na jednatelku pí Kleinovou. Výbor klubu poté vybere vhodný návrh. 

10) Zajištění klubové platební karty – úkol trvá do 31. 12. 2013 – zajistí pí Ing. Arch. Cejnarová. 
11) Ekonomika klubu – na základě písemných informací od pokladní klubu výbor rozhodl, že 

nebude pořizovat nové investice pro rok 2014, kromě záložního disku v hodnotě cca 1 500,- 
Kč . Pořízení disku zajistí pí Kinbergerová. 

12) Změny v zápisním a bonitačním řádu, schválené na minulé výborové schůzi, zpracovala pí 
MVDr. Černá. Tento nový zápisní a bonitační řád byl výborem schválen. Vzhledem k rozsahu 
změn je ale návrh nutno odsouhlasit členskou schůzí. V případě odsouhlasení bude platnost 
změn od schválení návrhu (tedy od termínu členské schůze). Návrh změn zápisního a 
bonitačního řádu bude do členské schůze vyvěšen na klubovém webu. 

13) Na členskou schůzi zajistit anketu ohledně formy Corgitimes – zda si členové přejí jeho 
zasílání poštou, nebo zda by byl zájem o elektronickou podobu periodika. Anketu zajistí pí 
Cetlová. 

14) Výbor projednal upozornění pí Novákové týkající se opožděného a nedostatečného 
informování o krytí/vrzích na klubovém webu – odpoví pí MVDr. Černá. Výbor rozhodl, že 
osoby, které opožděně odešlou poradci chovu hlášení krytí či vrhu, budou zveřejněny 



v Corgitimes a na webu. Termíny a kontakt, do kdy a kam vše odeslat, je na krycích listech a 
žádosti o zápis štěňat jasně uvedeno. 

15) Úhrada za kontrolu vrhu – aby nedocházelo ke zmatkům při uhrazování poplatku za kontrolu 
vrhu, zajistí MVDr. Černá poznámku na formulář pro kontrolory vrhu,  kde bude jasně 
uvedeno, kolik peněz za kontrolu vrhu a v jakém termínu kontrolor oproti podpisu chovatele 
přijal a kolik tedy má proúčtovat s klubem. Všechny klubem určené kontrolory vrhu s tímto 
doplněním pí Černá seznámí. 

16) Úkol pro pí Kleinová – zveřejnit na webu nové výše poplatků schválené výborovou schůzí od 
1. 1. 2014 a zvýraznit placení členských poplatků do 31. 1. každého roku. Jestliže nebude čl. 
příspěvek uhrazen do tohoto termínu, bude vybírán k členskému příspěvku i poplatek pro 
nového člena 200,- Kč. 

17) Hlavní poradce chovu pí MVDr. Černá informovala výbor o dořešení žádosti pí Kinbergerové o 
zapsání neplánovaného vrhu – paternita potvrzena, kontrola vrhu proběhla, průkazy původu 
vrhu s ČMKU v řízení. Navrženo kárné opatření pro pí Kinbergerovou dle stanov klubu – 
odvolání z funkce kontrolora vrhů a garanta pro sport – kárné opatření výborem jednomyslně 
odsouhlaseno. Na základě této skutečnosti pí Kinbergerová abdikovala na funkci ve výboru 
klubu. Jednatelka pí Kleinová osloví p. Kánského, který byl na volební členské schůzi jako 8. 
kandidát do výboru se ziskem 18 hlasů, zda nahradí pí Kinbergerovou ve výboru klubu. 

PLÁN PRÁCE NA ROK 2014 : 

Termíny výborových schůzí :  

• 15. 2. – Mirošovice 

• 22. 3. – Jizbice (před členskou schůzí) 

• 14. 6. –  

• 11. 10. – Chržín (při klubovém víkendu) 

Corgi-víkend chržín : 11. – 12. 10. 2014 

Členská schůze : 22. 3. 2013 – Jizbice pod Blaníkem 

Bonitace :  

• 4. 1. (so) – Brno (při NV) – pí Ing. Síbrtová 

• 22. 3. (so) – Jizbice (při čl. schůzi) – p. Krinke 

• 17. 5.(so)  – Křivonoska (při SV) – p. Krinke 

• 24. 8. (ne) – Slavkov u Brna (po KV) – p. Krinke 

• 12. 10. (ne) – Chržín – pí Ing. Síbrtová 

Termíny vydání Corgi times : č. I. – začátek března, č. II. – začátek října 

Handbook : úkol pro pí MVDr. Černá - 

• do Handbooku britského welsh corgi Pembroke klubu navrženi CZECH XERA 17TH MERIDIAN 
a ARTUSH ROYAL CORGIS – majitelé budou vyzváni k zaslání fotografie do 20. 11., lepší foto 
bude vybráno a zasláno ke zveřejnění do handbooku (vzhledem k ceně polovina strany A5 a 
jen jedna fotografie) 

• do Handbooku britského welsh corgi Cardigan klubu vybráni pes CADWALLON CYMRO LUCKY 
VELES a fena AIMY KASMIR MORAVIA (vzhledem k příznivější ceně celá strana A5 a dvě foto) 

 

Zapsala : Iva Kleinová                  


