
Schůze výboru WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ - 2. 3. 2019, Praha 

Přítomni: M. Fuglevičová, J. Kubištová, E. Lacourt, A. Zvonař, J. Kovářová, M. Krinke 

Za RK: H. Sedloňová, J. Maryška, J. Kašparová 

 

1) Výbor opět připomínkoval úpravu systému hodnocení bonitací. Věc nadále v řešení.  

2) Výbor projednal navrhovanou změnu ve vydávání krycích listů. Systém vydávání krycích listů 

zůstává beze změn. 

3) Termíny klubových výstav: 

 Speciální výstava  - středa 8. 5. 2019 (st. svátek) - Mladá Boleslav  

při Pojizerské krajské výstavě psů 

rozhodčí: Péter Harsányi (H) 

Organizačně zajištěno 

 

 Klubová výstava - sobota 3. 8. 2019 - Valtice 

rozhodčí: 

AKE - Ildikó Muzslai (H) 

WCC - Carrie Russell-Smith (GB) 

WCP - Edith Soltesz (A) 

Organizační záležitosti v řešení 

4) Uspořádání II. Klubové výstavy bez zadávání titulu KV v roce 2020 - p. Zvonař připraví  
do další výborové schůze návrh rozpočtu pro verzi samostatné výstavy a výstavy  
uspořádané ve spolupráci s jinou výstavou nebo klubem. 

5) Členská schůze proběhne 31. 3. 2019 v hotelu Na Kocandě, Želiv 4, 394 44 Želiv 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise 

3. Hlasování o programu 

4. Zprávy prezidenta, správce plemenné knihy, pokladní a revizní komise 

5. Projednání aktualizace bonitačního řádu (extrakce zubu, přihlašování  

na bonitaci aj. - viz příloha) 

6. Přestávka - oběd 

7. Předání diplomů Klubových šampionů práce a krásy 

8. Diskuse 

9. Usnesení - závěr 

10. Bonitace 

 

6) Výbor projednal návrh M. Novákové, aby se odběry vzorků pro DNA profil prováděly až na 
bonitaci. Většinou výboru zamítnuto. Na akcích klubu bude možnost odebrání vzorku, ale 
k bonitaci je nutno se dostavit s již vystaveným protokolem DNA. 



7) Výbor projednal žádost M. Novákové o prodloužení chovnosti feny CATRINA BLACK Mount 
Mckinkey. Schválení žádosti je podmíněno doložením požadované dokumentace, tj. vyjádření 
veterináře o zdravotním stavu + vyšetření očí (DOV), nejpozději do 9-ti let věku feny. 

8) Na web byla vložena aktualizovaná směrnice pro získání titulu KŠP, směrnici přepracovala  
V. Bauerová na základě aktualizovaných zkušebních řádů. 

9) Pro velmi malý zájem nebude MČR obedience pro naše klubová plemena v letošním roce  
ze strany výboru klubu pořádáno. Samozřejmě je možné zorganizování tohoto MČR 
dobrovolníkem, který bude splňovat podmínky pro pořádání mistrovských soutěží, viz web. 

10) Evidenci členské základny dále povede p. Antonín Zvonař. Veškerou potřebnou agendu předá 
pí Eva Lacourt na členské schůzi. 

11) Vyšetření DOV u plemene AKE je po domluvě s MVDr. Beránkem rozšířeno o gonioskopii 
(přímý glaukom) 

12) Výbor projednal žádost organizačního týmu Australian Herding Cupu o sponzorský příspěvek 
na mezinárodní závody v pasení pro australská plemena, které se mají konat 4. - 5. července 
v Martínkovicích u Broumova. Výbor je ochoten finančně podpořit zúčastněné AKE členů 
našeho klubu a to částkou max. 300,-Kč na psa. 

13) Na základě žádosti M. Grymové o potvrzení genetického DNA profilu u psa  Beastie Boy 
Bohemian Tarn, bude členem výboru oslovena jeho majitelka se žádostí o umožnění odběru 
vzorku.  

14) Další schůze výboru klubu proběhne po členské schůzi a bonitaci 31. 3. 2019. 

 

 

  

V Praze 2. 3. 2019 

 

Zapsala J. Kovářová 

 

 

 


