
Zápis z členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ze dne 15. 3. 2014 v Jizbici pod 
Blaníkem 

 

Přítomni : 41 členů klubu dle prezenční listiny 

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

 

2) Program členské schůze přednesla viceprezidentka klubu pí Jitka Cetlová. Člen klubu p. Josef 
Škůrek požádal o doplnění programu o bod „Změna v bonitačním řádu – bod 6“.  Hlasovalo se 
tedy o programu v tomto znění : 

• Zahájení 

• Hlasování o programu 

• Volba mandátové komise 

• Zpráva prezidenta klubu, pokladní, poradce chovu, hospodáře a revizní komise 

• Informace o klubovém zpravodaji a anketa o jeho zasílání 

• Informace o klubové výstavě ve Slavkově 

• Hlasování o schválení doplňujících podmínek pro chov AK 

• Hlasování o návrhu p. Škůrka – změna bonitačního řádu – bod 6 

• Přestávka 

• Předání diplomů klubovým pracovním a výstavním šampionům 

• Diskuze 

• Bonitace 

                  Program členské schůze byl jednomyslně schválen. 

 

3) Volba mandátové komise – byla schválena mandátová komise ve složení pí Lada Růžičková, 
pí Dana Pospíšilová a pí Jana Kuklová. 

 

4) Zprávy členů výboru : 
• 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. 

• Zpráva pokladní klubu pí Ing. Arch. Cejnarové o hospodaření klubu v r. 2013 – stav 
účtu k 31.12.2012 …………… 41 503,33 Kč, příjmy za rok …………. 89 702,69 Kč, výdaje 
za rok ……… 106 598,- Kč, stav k 31.12.2013 ………….. 24 608,02 Kč, ztráta za rok 2013 
………. – 16 895,31 Kč. Zpráva byla členskou schůzí jednomyslně schválena. 

• Zpráva hlavní poradkyně chovu pí MVDr. Černé : Australská kelpie – zapsáno 41 
jedinců, bonitováno 18 jedinců, welsh corgi Cardigan – zapsáno 28 jedinců, 
bonitováno 11 jedinců, welsh corgi Pembroke – zapsáno 82 jedinců, bonitováno 21 
jedinců. Zpráva byla členskou schůzí jednomyslně schválena. 

• Zpráva hospodářky klubu sl. Kordulové – při inventuře majetku k 31. 12. 2013 nebyly 
shledány žádné rozdíly. Věci v majetku klubu byly řádně zapsány, očíslovány, uloženy 
a používány. V roce 2013 nedošlo ke koupi žádného nového majetku. Zpráva byla 
členskou schůzí jednomyslně schválena. 



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

 

5) Informace o klubovém zpravodaji přednesla pí MVDr. Černá – obecně se zvyšují náklady na 
tisk a především na poštovné, které činí téměř polovinu nákladů na vydávání zpravodajů. 
Zazněl návrh na zasílání zpravodajů elektronickou poštou, mezi přítomné členy klubu byly 
rozdány anketní lístky, zda by byl zájem o zasílání zpravodaje touto formou. Při distribuování 
zpravodaje elektronicky se zde otevírá možnost jeho většího obsahu co do textů i do 
kvalitních fotografií.  Výbor klubu vyhodnotí anketu a bude poté členskou základnu 
informovat.  

 

6) Informace o klubové výstavě ve Slavkově přednesla ředitelka výstavy pí Holková – vše běží 
zatím dle plánu, v nejbližší době budou na webu vyvěšeny přihlášky a propozice a další 
informace. Pí Holková také požádala účastníky členské schůze o sponzorské příspěvky na 
klubovou výstavu. Příspěvky je možno zasílat na účet klubu nebo se dohodnout o jejich 
předání s členy výstavního výboru pí Holkovou, pí Cetlovou a pí Kleinovou. 

 

7) Hlasování o schválení doplňujících podmínek pro chov australských kelpií – podrobnější 
informace přednesla pí MVDr. Černá. Doplňující podmínky byly několik měsíců vyvěšeny na 
klubovém webu k připomínkování. Tyto doplňující podmínky byly členskou schůzí schváleny. 
 

8) Návrh na změnu bonitačního řádu – bod 6 – tento návrh přednesl p. Škůrek – navrhl změnu 
bonitačního řádu – bod 6 – v tomto znění (změna vyznačena červeně): „ Pro zařazení do 
chovu je možné chybění maximálně dvou zubů v rozsahu P1, P2 nebo M3…“. Před 
hlasováním o tomto návrhu několik členů klubu opustilo místnost. Poté proběhlo hlasování 
následovně : pro návrh – 13 hlasů, proti návrhu – 11 hlasů, zdrželo se – 6 hlasů. Návrh byl 
většinou přítomných hlasujících schválen. 
 

9) Přestávka. 
 

10) Předávání diplomů pro Klubové šampióny práce  : 
 

• WCP - Alfa Zimmi 17th Meridian – maj. Josef Škůrek 

• WCP - Dragonjoy – maj. Josef Škůrek 

• WCP - Darney Vranovský žleb – maj. Josef Škůrek 

• WCP – Bondy Fran Iris – maj. Ilona Dufková 

• WCC – Floatin´ Double Dot – maj. Marta Fuglevičová 

• AKE – Eurowenban LTL Aussi Red – maj. Jiří Tancer 

• AKE – Attack Black Mount Mckinkey – maj. Lucie Zochová 

• AKE – Britney Z lhotecké linie – maj. Jitka Kubištová 

• AKE – Crazy Black Mount Mckinkey – maj. Lucie Zochová + Jitka Kubištová 

• AKE – Darwin Z lodice – maj. Karla Dostálová + Lubomír Chmelař 

              A pro Klubové šampióny krásy :  

• AKE - Bwaókiya Nagi Z Lhotecké linie – maj. Helena Kučerová 



• AKE - Against The Wind – maj. Helena Kučerová 
• AKE - Skovfarmen´s Black Fast Boy – maj. Marcela Nováková 
• AKE - Royal Coctail Jumper Black – maj. Marcela Nováková 
• AKE - Royal Coctail Hamunaptra Blue – maj. Marcela Nováková 
• AKE - Catrina Black Mount McKinkey – maj. Marcela Nováková 
• AKE - Defty Blue Mount McKinkey – maj. Marcela Nováková 
• AKE - Tiyanna Eraks – maj. Jiří Tancer 
• AKE - Eurowenban LTL Aussi Red – maj. Jiří Tance 
• AKE - Kopets Red and Tan Darwin – maj. Jitka Kubištová 
• AKE - Britney Z Lhotecké Linie – maj. Jitka Kubištová 
• AKE - Ewallens Red and Tan Knick-Knack – maj. Karla Dostálová a Lubomír Chmelař 
• WCC - Alian Barbe Torte Shining Sirius – maj. Barbora Štěpková a Tomáš Křížek 
• WCC - Brawos Bis Dzierlatka Lisiura – maj. Marta Fuglevičová 
• WCC - Ingvar v.d. Bockmuhle – maj. Marta Fuglevičová 
• WCP - Alfa Zimmi 17th Meridian – maj. Josef Škůrek 
• WCP - Darney Vranovský žleb – maj. Josef Škůrek 
• WCP – Dragonjoy – maj. Josef Škůrek 
• WCP - Annwn´s Yasmina Higu – maj. Antonín Zvonař, Romana Zvonařová 
• WCP - Best Yeff 17th Meridian – maj. Ivana Pletnická 
• WCP – Grace Gaucho – maj. Dana Pospíšilová 

               Srdečně všem majitelům úspěšných pejsků gratulujeme. 

 

11) Diskuse : 
• Dotaz p. Škůrka – proč není v Handbooku britského Pembroke klubu každý rok 

inzerována za náš klub celá strana A5, ale pouze polovina strany, když v Handbooku 
britského Cardigan klubu je celá strana inzerována – důvodem jsou finanční náklady, 
celá strana je finančně mnohem nákladnější, než její polovina. Navíc v Británii jsou 
dva samostatné kluby, u Cardigan klubu Handbook nevychází každý rok, ale pouze 1x 
za 2-3 roky, inzerce zde je asi o polovinu levnější a umožňují inzerovat minimálně 
v rozsahu celé strany A5. 

• Dotaz pí Růžičkové ohledně dysplazie kyčelních kloubů a jejího možného sledování u 
corgi z důvodu vylepšení zdraví populace, případně možných dalších zdravotních 
vyšetření – členská schůze pověřuje výbor klubu projednáním těchto otázek a 
připravením návrhu pro členskou základnu. 

• Z více stran zazněl návrh na vydání Almanachu klubu po 10-ti letech. Klub v současné 
době nemá ani finanční, ani časové možnosti na jeho přípravu a tisk, nicméně 
dobrovolnosti se meze nekladou. P. Škůrek se nabídl, že by byl ochoten Almanach 
zdarma zpracovat. 

• Návrh pí Fuglevičové na zorganizování klubového závodu v obedience – jakoukoli 
takovouto činnost klub vítá a podporuje, je ale nutno s dostatečným předstihem plán 
takovýchto akcí směrovat k výboru klubu, aby akce mohla být zahrnuta do ročního 
plánu klubu.  

• Návrh pí Dostálové o zařazení zkoušky OB2, případně dalších zkoušek, do zkoušek 
opravňujících zařazení našich plemen do třídy „pracovní“ na úrovni národních výstav 
– není problém, jednatelka pí Kleinová po konzultaci s pí Helenou Kučerovou zašle 
dopis na ČMKU s žádostí o toto rozšíření o požadované zkoušky. 

 



12) Usnesení mandátové komise : pí Růžičková přednesla usnesení mandátové komise –  
• Přítomno 41 členů klubu dle prezenční listiny 
• Program členské schůze byl jednomyslně odhlasován 
• Zprávy prezidenta klubu, pokladní klubu, hlavní poradkyně chovu, hospodářky a revizní 

komise byly jednomyslně schváleny 
• Návrh doplňujících podmínek pro chov australských kelpií (viz bod 7.) – návrh byl schválen 

poměrem 39 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 se zdržel  
• Návrh p. Škůrka na změnu bonitačního řádu (viz bod 8.) – návrh byl schválen poměrem 13 

hlasů pro, 11 hlasů proti, 6 se zdrželo 
• USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYLO PŘIJATO JEDNOMYSLNĚ. 

 

13) Schůze byla řádně ukončena, po schůzi proběhla plánovaná bonitace. 

 

 

Zapsala : Iva Kleinová                                                                                       Židlochovice, 18. 3. 2014  

 

 

 

 


