
Zápis ze schůze výboru a revizní komise Welsh corgi a kelpie klubu CZ 

ze dne 11. 10. 2014 v Chržíně 
 

Přítomni : Milan Krinke, Jitka Cetlová, Iva Kleinová, Vendula Kordulová, Marta Fuglevičová, Jiří 

Tancer, Ing. Arch. Bronislava Cejnarová 

 

1. KONTROLA ÚKOLŮ : rozesílání Corgi Times – funguje rozesílání poštou i elektronicky dle 

zájmu členů z členské schůze – úkol splněn. Pokladní pí Cejnarová vyčíslí do členské schůze 

rozdíl v platbě Zpravodaje. 

2. Dořešení testu paternity vrhu Donny Čičiko – u důvodu nepřítomnosti poradkyně chovu pí 

MVDr. Černé úkol trvá – nutno dořešit doložení faktury za test a potvrzení o paternitě. 

3. Návrhy rozhodčích na KV 2015 – pan Klaus Peter Fricke, GER nebo pí Judith Korosz-Pupp, 

HUN – rozhodčí osloví pan Krinke. SV Křivonoska – návrhy p. Tibor Havelka, SK nebo pí 

Gabriela Ridarčiková, SK – rozhodčí osloví pan Tancer. 

4. Zkoušky OB ….na úrovni ČMKU – úkol trvá – jelikož nepracuje garant pro sport a výcvik, nebyl 

úkol zatím dořešen. Pí Kleinová osloví ČMKU a zjistí, co opravňuje plemeno AKE k účasti ve 

třídě pracovní. 

5. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015 : 

 Volební členská schůze – Jizbice pod Blaníkem – 18. 4. 2015 

 Zpravodaj (Corgi Times) 2x do roka – č. I. tři týdny před členskou schůzí,  

 Speciální a Klubová výstava 

 Bonitace 5x – leden při NV Brno (Krinke), duben (při členské schůzi), červenec při KV 

Mladá Boleslav, říjen při klubovém víkendu v Chržíně 

 Corgi víkend Chržín – říjen 

 Schůze výboru – březen (1. Polovina), duben při členské schůzi 

 17. 5. – MR v Agility Křivonoska 

 Další případné sportovní aktivity pod záštitou klubu musí být nahlášeny do 30. 11. 

2014 jednatelce klubu pí Kleinové – termín, místo a garant akce (garant musí být 

členem klubu) 

6. ÚKOL REDAKČNÍ RADĚ na přípravu návrhů na koncept obálky Corgi Times do příští výborové 

schůze – úkol sl. Kordulová 

7. Zálohy a finance klubu nutno vyúčtovat s pokladní pí Cejnarovou nejpozději do 15. 12. 2014. 

8. Jako reprezentant Klubu do HANDBOOKU 2014 vybrán Artush Royal Corgis. Majitelka psa 

dodá pí MVDr. Černé reprezentativní foto do 30. 11. 2014. 

9. Umístit na web připomenutí vyhodnocení nových Klubových pracovních a výstavních 

šampionů – zajistí pí Kleinová. 

10. VOLBY – návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise klubu musí přijít na meilovou 

adresu jednatelky pí Kleinové nejpozději do 31. 1. 2015 – informaci uveřejnit na webu i 

v Corgi Times II/2014 – úkol pí Kleinová. 

Zapsala : Iva Kleinová 


