
ZÁPIS 

ze schůze výboru a revizní komise Welsh corgi a kelpie klubu CZ ze dne 15. 
2. 2014 v Mirošovicích 

 

Přítomni: Milan Krinke, Iva Kleinová, Jitka Cetlová, Vendula Kordulová, Ing. Arch. Bronislava 
Cejnarová, Jiří Tancer 

Nepřítomni: MVDr. Lenka Černá, Tomáš Kánský 

 

1. KONTROLA ÚKOLŮ : 
� Sponzoring a rozpočet Klubové výstavy – rozpočet byl stanoven na 80 000,- Kč – MUSÍ 

BÝT DODRŽEN !! – jako sponzor osloveny firmy Eukanuba, Royal Canin a Purina-Pro Plan 
(Nestlé – výhradní zástupce) – ředitelka výstavy pí Holková do příští schůze výboru 
informuje o výsledku jednání. 

� Smlouva o pronájmu prostor slavkovského zámku – bude vyhotovena do příští výborové 
schůze 

� Schváleny propozice a přihláška na Klubovou výstavu – zpracuje pí Kleinová 
� Napsat rozhodčím na KV ohledně jejich příletů a odletů, doby pobytu, případného 

zajištění letenek, výše nákladů na dopravu atd. – zajistí pí Kleinová 
� Povýstavní setkání – forma, organizace … - zajistí výstavní výbor 
� Pí Kleinová seznámila výbor s informací od rozhodčí Anne Indergaard – norský kennel 

klub neumožňuje, aby posuzovala zvířata pocházející z její chovatelské stanice Annwn´s – 
prosbu pro majitele těchto zvířat, aby toto na naší Klubové výstavě respektovali, 
zveřejníme na webu u přihlášek a propozic – zajistí Iva Kleinová 

� Speciální výstava Křivonoska – o výstavě informoval p. Tancer, propozice jsou vyvěšeny 
na webu, vše probíhá dle plánu, náklady klubu  na výstavu stanoveny na cca 3 000,- Kč 

� Návrh rozpočtu klubu na rok 2014 – projednán 
� Klubová výstava 2013 – doúčtováno 
� Kluboví šampioni práce a krásy – celkem podmínky splnilo a zaslalo 21 Klubových 

šampionů krásy a 10 Klubových šampionů práce. Schválen návrh diplomu – pro tisk do 
týdne zajistí sl. Kordulová, zašle vyplněné p. Krinkemu, který zajistí tisk a rámečky. Pí 
Kleinová zajistí pozvání těchto klubových šampionů (seznamy dodají p. Tancer a sl. 
Kordulová) na členskou schůzi, kde jim budou diplomy předány. Také zajistí přidání 
příslušných kolonek pro klubové šampiony na web. 

� Na členské schůzi zjistit zájem členů klubu o zasílání Corgitimes poštou či emailem – 
zajistí pí Cetlová. 

� Corgitimes – před tiskem Zpravodaje zašle MVDr. Černá všem členům redakční rady  
tento ke korekci a ke schválení. Ročně budou vycházet 2 čísla -  na jaře a na podzim. 
Výbor dává návrh redakční radě o možnosti barevné dvojstrany uvnitř čísla věnované 
klubové a speciální výstavě.  

� Úhrada kontrol vrhu – poradce chovu povede evidenci o způsobu zaplacení kontrol vrhu 
(hotově či převodem). Tuto evidenci bude 4x do roka posílat pokladní + prezidentovi 
klubu. 

� Plán práce na rok 2014 platí – výborové schůze – 15. 2. Mirošovice, 15. 3. Před členskou 
schůzí Jizbice, 21. 6 Brno po výstavě, 11. 10. Chržín. 

 



2. Návrh p. Tancera na možnost klinického vyšetření očí na PRA při SV Křivonoska – návrh 
schválen, p. Tancer zašle podrobnosti ke zveřejnění na webu pí Kleinové. 

3. Handbooky – foto i prezentace do handbooku WCP a WCC – vyřízeno. 
4. Projednány informace od pí MVDr. Černé ohledně zjištění neplánované březosti feny Donna 

Čičiko majitelky Jolany Pillarové.  Ke krytí pravděpodobně došlo psem v držení majitelky 
Muszkatel Lisiura. Ale z důvodu, že chovatelka u krytí osobně nebyla a nemůže toto prokázat, 
výbor požaduje po narození štěňat provést test paternity. 

5. Projednán návrh pí Pisarčíkové z klubu belgických ovčáků týkající se možnosti účastni 
australských rozhodčích na našich výstavách v roce 2015 a finanční spoluúčasti na jejich 
případném pobytu – rádi vyjdeme vstříc, jediná možnost v termínu jejich pobytu v r. 2015 pro 
náš klub je využít je na Speciální výstavě Křivonoska 16. 5. 2015. Můžeme nabídnout finanční 
spoluúčast maximálně 300,- EUR celkem za oba rozhodčí.  Další podrobnosti ohledně této 
záležitosti směrovat případně na p. Tancera. 

6. Byl schválen program členské schůze 15. 3. 2014 v Jizbici : 
� Zahájení  
� Hlasování o programu 
� Volba mandátové komise 
� Zprávy předsedy klubu, pokladní, poradce chovu, hospodáře, revizní komise 
� Informace o klubovém zpravodaji a anketa o jeho zasílání 
� Informace o Klubové výstavě ve Slavkově 
� Hlasování o schválení doplňujících podmínek pro chov AKE v Bonitačním a Zápisním řádu 
� Přestávka 
� Předání diplomů klubovým pracovním a výstavním šampionům 
� Diskuze 
� Bonitace 

 

 

V Mirošovicích dne 15. 2. 2014 

 

Zapsala : Iva Kleinová 

 

 


