
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ZE DNE 

22.6.2014 V ŽIDLOCHOVICÍCH 

 

Přítomni : Milan Krinke, Jitka Cetlová, Vendula Kordulová, Iva Kleinová, MVDr. Lenka 

Černá 

 

1) Kontrola úkolů z minulé schůze : 

 

 Sponzoring KV – hlavní sponzor Royal Canin, Pes-přítel člověka, dále přislíbili 

sponzorování členové klubu pí Pospíšilová, pí Soňa Nováková a další. Všichni 

sponzoři budou uvedeni v katalogu, poděkování na webu 

 Částky za letenky a posudečné rozhodčích na KV zajistí pí Cejnarová. Celkovou sumu 

nahlásí pí Kleinová (v Eurech nebo Librách) 

 Posudečné za KV dohodnuto na 50 EUR 

 Byl vyhodnocen zájem členů klubu o Corgitimes v elektronické podobě – na členské 

schůzi projevilo zájem o tuto formu 36 přítomných členů klubu. O této možnosti bude 

dále výbor klubu informovat členskou základnu prostřednictvím kloubového webu. 

Další číslo zpravodaje bude již zájemcům rozesláno elektronicky. Zájemci o 

elektronickou podobu Corgitimes se budou hlásit u pí MVDr. Černé. 

 Úhrada kontrol vrhu – pí MVDr. Černá pošle do konce července pokladní klubu a 

prezidentovi klubu evidenci o způsobu placení kontrol vrhu. 

 Klubový víkend v Chržíně – platí termín 11. a 12. října – součástí víkendu by měla být 

přednáška firmy Royal Canin o výživě (zajistí pí Cetlová). Ubytování si zajistí lidé 

sami – informace zveřejnit na klubovém webu – zajistí pí Kleinová. 

 MVDr. Černá informovala o testu paternity u feny Donna Čičiko – paternita 

potvrzena, vrh zapsán. 

 

2) Výbor odsouhlasil termín Speciální výstavy Křivonoska – 16. 5. 2015 

 

3) Klubová výstava 2015 se uskuteční opět při Národní výstavě v Mladé Boleslavi – 19. 

7. 2015 

 

4) Nahlášení termínů Speciální a Klubové výstavy na rok 2015 nutno odeslat na ČMKU 

do 15. 8. – zajistí pí Kleinová. 

 

5) Revizní komise klubu pozastavila rozhodnutí členské schůze ohledně chybějících zubů 

dle návrhu p. Škůrka – výbor bere na vědomí. 

 

6) Almanach připravovaný p. Škůrkem je jeho privátní záležitost. Výbor mu poskytl na 

základě jeho požadavku výpis z dílčí plemenné knihy. 

 

7) Zkoušky OB – úkol trvá 

 

8) Klubová výstava – schválena odměna fotografovi akce 3 000,- Kč, CACové kartičky 

zajistí ředitelka výstavy pí Holková. 

 

9) P. Krinke požádal členy výboru, aby do příští výborové schůze v Chržíně navrhli 

kandidáty do nového výboru klubu.  

 

Zapsala : Iva Kleinová 


