
Zápis ze schůze výboru a revizní komise 
ze dne 8.3.2015 v Mirošovicích 

 

Přítomni: p. Krinke, p. Tancer, pí MVDr. Černá, pí Fuglevičová, pí Cetlová, pí Ing. Arch. Cejnarová, pí 

Kleinová, pí Kordulová 

 

1) KONTROLA ÚKOLŮ : 

 umístit na klubový web dotaz k aktualizaci informace, kdo má zájem o zasílání Corgi times 

v elektronické podobě. Informaci zaslat pí MVDr. Černé. 

 Rozhodčí na Klubovou a Speciální výstavu jsou zajištěni – KV – pan Fricker, D, SV – pan Tibor 

Havelka, SK. Umístit na web informace + propozice 

 Zkoušky OB – úkol trvá – odelsat na ČMKU 

2) PLÁN ČINNOSTI – členská schůze domluvena, Corgi-Times č. 1 vyjde 14. Týden 2015 – úvodní 

foto bude žánrové některého klubového plemene + uvnitř čísla foto TOP Pembroke 

3) Z důvodu neuveřejnění prezentace našeho Klubu v britském Handbooku Corgi League 

v tomto roce, výbor se shodl na tom, že v příštím roce se zaplatí celá strana A5 s fotografiemi 

TOP Pembroků za uplynulé 2 roky. 

4) P. Tancer předal propozice na SV Křivonoska, 1. uzávěrka prodloužena na 23. 3., rozhodčí p. 

Tibor Havelka, SK 

5) Termíny bonitací zůstávají 4x do roka, na nejbližší bonitaci v dubnu navržena pí Ing. Síbrtová. 

6) Na základě zaslaných požadavků budou na klubovém webu zveřejněny informace o těchto 

sportovních akcích pro naše plemena :  

17. 5. – MR v agility Křivonoska – p. Jiří Tancer 

29. 8. – PELÍŠKOBRANÍ – 5. Šampionát kelpií a welsh corgi  - Zbraslav u Brna – pí Jitka 

Kubištová 

3. 10. – 1. Mistrovství republiky kelpií a velškorgi v obedience – Šlapanice u Brna – pí Karla 

Dostálová 

 

7) KLUBOVÍ VÝSTAVNÍ A PRACOVNÍ ŠAMPIONI – pí Kordulová pošle p. Krinkemu výsledky 

k vytvoření diplomů. Diplomy se budou vyhodnoceným předávat na členské schůzi v Jizbici. 

 

8) VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2015 : 

Program : 

 Zahájení 



 Hlasování o programu 

 Volba mandátové a volební komise 

 Zprávy prezidenta klubu, hlavního poradce chovu, pokladní klubu, 

hospodáře, revizní komise 

 Volby 

 Předání diplomů klubovým pracovním a výstavním šampionům 

 Přestávka, oběd 

 Projednání návrhů členů na změny – p. Škůrek, pí Kubištová, pí Kleinová 

(návrhy vyvěsit na klubový web a zveřejnit v Corgi-Times před čl. schůzí) 

 Diskuse 

 Bonitace 

9) Projednání upřesnění podmínek vyšetření onemocnění očí u AKE  - doplnění /upřesnění – p. 

Tancer přednese na VČS 

 

10) Nový výbor musí připravit do konce roku 2015 úpravu stanov klubu ve vztahu k novému 

občanskému zákoníku na ministerstvo vnitra. 

 

11) Objevující se nefunkční čipy – sjednocení postupu při tomto problému - Při zjištění 

nefunkčního čipu dodá majitel potvrzení veterináře, který uvedené zvíře čipoval, že úkon 
provedl, pak psa lze přečipovat a nové číslo čipu nahlásit poradci chovu a ČMKU. Pokud 
majitel nedodá potvrzení veterináře, nebo jsou pochyby o identitě zvířete , případně u importů 
- nechá provést majitel DNA test na  paternitu a při potvrzení identity  se provede přečipování. 
Návrh vznesla pí MVDr. Černá. 

 

12) Návrh na rozšíření kontrolorů vrhů o Martu Fuglevičovu (ch. st. Z IREXU) – návrh výborem 

schválen. 

 

13) Odsouhlasena koupě externího záložního disku. 

 

 

V Mirošovicích dne 8. 3. 2015   

Zapsala : Iva Kleinová 

 

 

 

 

 


