
Zápis z výborové schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 29.1.2022 – Líny 42 

Přítomni 

Výbor: 

Ivana Síbrtová, Jitka Kubištová, Renáta Kinbergerová, Antonín Zvonař, Barbora Hanáková  

Revizní komise (dále jen RK): 

Dana Pospíšilová, Marcela Nováková 

omluvena: Zdena Štruncová 

 

1. Změna kontaktu pro písemnou komunikaci na prezidentku klubu – email: Ivana.sibrt@seznamcz 

 

2. Řešení operativní on-line komunikace mezi členy Výboru, RK 

Zřízení skupiny na Whatsapp, rozhodnutí Výboru, RK potvrzeno mailem prezidentky, předsedkyně RK 

 

3. Příprava Členské schůze 5.6.2022:  

-  Hotel na Kocandě - Želiv potvrdil datum konání ČS 

-  Zpráva o činnosti klubu  rok 2021  – Ivana Síbrtová, Jitka  Kubištová 

-  Zpráva hospodáře a pokladníka za rok 2021 -   Antonín Zvonař 

-  Zpráva plemenné knihy za rok 2021 – Renáta Kinbergerová 

-  Zpráva revizní komise za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 – Dana Pospíšilová 

-  Změny stanov Klubu v souvislosti s prováděním změn v obchodním rejstříku  

  

4. Vyúčtování Speciální  výstavy  1.10.2021 – Jedovnice 

Hospodář klubu předložil Výboru a RK vyúčtování – bude součástí zpráva hospodáře na Členské 

schůzi 

 

5. Paternita AKE chovatelská stanice Bohemia Tarn 

Laboratoř potvrdila shodu vzorků a potvrdila paternitu celého vrhu. Výsledky spolu s doklady předala 

jednatelka Jitka Kubištová na ČMKU pro vystavení PP. 

 

6. Kontrola průběhu vystavování PP na ČMKU 

Výbor pověřil předsedkyni RK prověřit plnění ústní dohody s pracovnicí PK ČMKU o dodržování 

časového limitu pro vystavení PP po předání žádosti na ČMKU. 

Konkrétně aby na základě seznamu odevzdaných podkladů pro vydání PP na ČMKU ( k 31.12.2021) 

oslovila jednotlivé CHS, zda již mají vystavené PP. Jestliže výsledkem této kontroly bude nesplnění 

požadavku o rychlejší zpracování PP, bude řešeno písemnou stížností na neplnění smlouvy o 

poskytování služeb s ČMKU.  

 

7. Nový kontroloři vrhu 

Výbor odsouhlasil dva nové kontrolory vrhu: Alenu Srbovou a Barboru Hanákovou. 

Bude aktualizován seznam kontrolorů. 

Zodpovídá: Kinbergerová 

 

8. Výbor pověřil členku Výboru, Barboru Hanákovou, doplněním rodokmenů do Genealogie.  

 

9. Upozornění na nepřehlednost Webových stránek Klubu 

Výbor projednal upozornění na nepřehlednost Webových stránek Klubu. Prostřednictvím FB budou 

osloveni členové klubu, aby se k této problematice vyjádřili. Výbor vyhodnotí shromážděné 



požadavky. Změny, které povedou ke zjednodušení, případně doplnění webu, předá na webhosting 

Banan. 

Zodpovídá: Renáta Kinbergerová 

 

10. Zpravodaj Klubu 

V souvislosti s výše uvedeným bodem padl návrh na opětovné zpracovávání jednoduchého 

elektronického zpravodaje. Tento návrh bude dále rozpracován. 

Zodpovídá: Ivana Síbrtová 

 

11.  Byla projednána neúplnost u kontroly vrhu „C“ chovatelské stanice Naše poupátko – bude 

osloven kontrolor pan Milan Krinke, aby kontrola byla řádně doplněna. 

 

12. Akce roku 2022 

23.4.2022 - Výborová schůze  

7.05.2022 - SV Olomouc -  potvrzeno pořadatelem a spuštěno online přihlašování na dog office.   

Zajištění cen pro vystavovatele – Jitka Kubištová, zajištění kokard a pohárů – Renáte Kinbergerová 

5.6.2022 - Členská schůze - hotel Na Kocandě, Želiv -  spojena s bonitací 

30. a 31.7.2022 – Retro corgi víkend - Autocamp u letadla – Seč 

Jednáním s majitelem pověřena Dana Pospíšilová 

Potvrzena účast Kláry Miketové, která povede v sobotu a v neděli trénink přípravy psa na výstavu, 

grooming a předvedení psa na výstavě. 

V sobotu k večeru se bude konat přiměřený Dogtrekking, následovat bude společenský večer, 

předání cen, občerstvení, táborák a volná zábava. 

10.09.2022 - KV na zámku Kozel 

Jednáním s majitelem pověřeni Barbora Hanáková a Antonín Zvonař 

Rozhodčího pro WCP - účast potvrdila slečna Pinja Hiltunen ( CHS Suukkosuun FIN) 

Rozhodčích pro plemena AKE a WCC – v jednání, jejich oslovením pověřena Renáta Kinbergerová. 

Zajištěním změny místa konání na stránkách ČMKU pověřena Jitka Kubištová.  

13. Žádost o mimořádnou bonitaci :  byl osloven klub se žádostí o mimořádnou bonitaci tří jedinců 

WCP na SV Olomouc. Vzhledem k tomu, že důvodem žádosti bylo pouze z důvodů blízkosti bydliště 

majitelů psů, tak tato žádost byla zamítnuta. 

Zapsala : Kinbergerová Renáta 

Schválila : Síbrtová Ivana 


