
 

 

Zápis z členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ v Jizbici 24. 3. 2012 
 
 
Přítomni: 51 člen klubu dle prezenční listiny 
 
 
 1/  členská schůze odhlasovala následující program 
      Program členské schůze: 

1. úvodní slovo 
2. hlasování o programu schůze 
3. volba mandátové a volební komise 
4. schválení rozšíření výboru z 5 na 7 členů 
5. změna Volebního řádu v bodě 1a) a 8 
6. informace o aktivitách klubu v roce 2011 a akcích připravovaných na rok 2012  MVDr. L. Černá 
7. zpráva hlavní poradkyně chovu  I. Kleinová 
8. zpráva pokladníka klubu Ing.arch. B. Cejnarová   
9. zpráva revizní komise Mgr. J. Šipková –přčetl p. M. Krinke 
10. zpráva hospodářky klubu J. Cetlová 
11. úprava bonitačního řádu I. Kleinová 
12. volby - představení kandidátů a jejich volba 
13. přestávka - oběd 
14. vyhlášení voleb 
15. výsledky vystavovatelské soutěže 
16. diskuze 
17. závěr 
18. bonitace 

 
2/ volba mandátové a volební komise  
  -  mandátová komise: Jana Kovářová, Jana Kuklová, Lada Růžičková 
  -  volební komise: Irena Holková, Jitka Kašparová, Marcela Nováková 
 
3/ Rozšíření počtu členů výboru z 5 na 7 členů  - schváleno 
 
4/ Změna volebního řádu - schváleno 
 
5/ MVDr. Černá zhodnotila akce pořádané v roce 2011 – klubová výstava Mladá Boleslav rozh. p.        
     Wilberg, Norsko, bonitace, pasení.  
     MVDr. Černá pozvala členy Klubu na speciální výstavu na Křivonosku 21. 4. 2012 – rozhodčí pí. Aigner-
Poduschka, Rakousko a na klubovou výstavu  ve Slavkově u Brna 4. 8. 2012 – rozhodčí T. Maddox, R. Elwood, 
Velká  Británie, Milan Krinke , ČR. 
       
6/ zpráva hlavní poradkyně chovu - Iva Kleinová 
       Australská kelpie 

- zapsáno 29 jedinců 
- bonitace : 12 jedinců 

 
      Welsh Corgi Cardigan 

- zapsáno 40 jedinců 
- bonitace : 14 jedinců 

 
     Welsh Corgi Pembroke 

- zapsáno 39 jedinců 
- bonitace : 21 jedinců   

 
7/   zpráva pokladní klubu  - Ing. Arch. B.Cejnarová 
       Hospodaření za rok 2011 :  

- stav k 31. 12. 2010 ………………….. 121.002,53 Kč 
- příjmy za rok ……………………………….. 84.704,31 Kč 
- výdaje za rok ……………………………….. 87.386,-- Kč 
- stav k 31. 12. 2011 ……………………. 118.320,84 Kč 
- ztráta za rok 2011 ………………………. - 2.681,69 Kč 

        
8/   zpráva hospodářky klubu – Jitka Cetlová 
       Při inventuře k 31.12.2011 nebyly shledány žádné rozdíly.  
 
9/   zpráva revizní komise - Milan Krinke 
       Revizní komise neshledala závady v hospodaření klubu. Revizní komise projednala stížnost p. Tancera a          
       o svém jednání a závěrech ho informovala. 
 
10/   členská schůze schválila zprávy všech členů výboru 
 
11/  změny v bonitačním řádu – zveřejněné ve  Zpravodaji 1/2012 



Původní znění v bonitačním řádu : 
Speciální ustanovení 
5. Veškeré údaje o bonitovaném jedinci jsou zaznamenávány na bonitační karty, na kterých jsou vyznačeny 
pomocí číselných a abecedních kódů přednosti a nedostatky bonitovaných jedinců. Originál bonitační karty 
obdrží majitel jedince a kopie zůstává k založení u hlavního poradce chovu. Každá bonitační karta je podepsána 
všemi členy bonitační komise.  
6. Pro zařazení do chovu je možné chybění jednoho zubu v rozsahu P 1. Nadpočetné zuby nejsou posuzovány 
jako vyřazující vada. Kleštový skus dvou středáků umožňuje zařazení do chovu. 
 
Návrh změn v bonitačním řádu : 
Speciální ustanovení 
5. Veškeré údaje o bonitovaném jedinci jsou zaznamenávány na bonitační karty, na kterých jsou vyznačeny 
pomocí číselných a abecedních kódů přednosti a nedostatky bonitovaných jedinců a jejich kohoutková výška (u 
plemen welsh corgi Cardigan i Pembroke má kohoutková výška pouze orientační význam). Originál bonitační 
karty obdrží majitel jedince a kopie zůstává k založení u hlavního poradce chovu. Každá bonitační karta je 
podepsána všemi členy bonitační komise.    

 - neschváleno 
6. Pro zařazení do chovu je možné chybění maximálně dvou zubů v rozsahu P1 nebo M3. Nadpočetné zuby 
nejsou posuzovány jako vyřazující vada. Klešťový skus dvou střeďáků umožňuje zařazení do chovu. 
Neplnochrupé jedince lze krýt jedině s jedinci plnochrupými. 

- schváleno 
 
Změny jsou platné ihned po schválení usnesení , tj. od první bonitace v roce 2012. 
 
12/představení kandidátů a výsledky voleb: 
    -  počet hlasů pro jednotlivé kandidáty a složení výboru a revizní komise 
 

Výbor klubu:  
Ing. Arch. Bronislava Cejnarová – počet hlasů 47 
MVDr. Lenka Černá - 40 
Milan Krinke - 37 

Renáta Kinbergerová – 34 
Jitka Cetlová - 33 
Iva Kleinová – 32  
Vendula Kordulová - 22 
_____________________________ 

Tomáš  Kánský - 18  
MUDr. Jaroslav Vojtíšek – 17 

 
Revizní komise : 
Marta Fuglevičová - 47 
Mgr. Jana Rolo Šipková – 41 
Jiří Tancer – 38 

 
13/  Vystavovatelská soutěž za rok 2012 

- zúčastnilo se 34 psů 
- absolutní vítěz                  Alfa Zimmi 17th Meridian – 630 bodů 
- nejlepší AKE  /6 psů/     Against the Wind - 309 bodů 
- nejlepší WCC /12 psů/      Bedwyr Lucky Veles – 300 bodů 
- nejlepší WCP /16 psů/     Alfa Zimmi 17th Meridian – 630 bodů 

  
14/  diskuze 

- Jana Kuklová informovala o přípravě speciální výstavy v Křivonosce a počtu přihlášených 
- k problematice plnochruposti a počtu a typu chybějících zubů se vyjádřili R. Kinbergerová, M. 

Fuglevičová, M. Odvářková, I. Síbrtová, M. Krinke , L. Černá – vesměs odmítli chybění většího počtu 
zubů 

- J. Škůrek sdělil, že pro možnost konkurenceschopnosti korgi v soutěžích v pasení je nutný intenzivní 
trénink, nabídl své tréninkové možnosti, vyjádřil nesouhlas se současnými podmínkami pro zkoušky 
v pasení dle  v TS, s vyloučením WCC i WCP ze soutěží o CACIT, s udělováním 1 CACT pro všechna 
plemena, s pasivitou garanta ing. Loučky na jednání FCI komise pro pasení, navrhl znovu zavedení 1 
CACT pro každé plemeno, vyřazení kelpií z CS, kde jsou spolu s BOC. K problematice pasení dále 
diskutoval J. Tancer, L. Černá. 

- chovatelé kelpií – zastoupeni M. Novákovou, J. Zedníkovou a dalšími žádali uvést v soulad body F5 a 
H4 v bonitační kartě kelpií do souladu se standardem (modré oko, klopené ucho), vyjádřila se k tomu 
dosavadní poradkyně chovu I. Kleinová. Dále navrhli hlasování o závazném limitu kohoutkové výšky 
pro AKE v tomto znění: kohoutková výška pes 46-51 cm, fena 43-48cm s odchylkou +/- 2cm, další 
hlasování se týkalo zachování schválené změny v povolených chybějících zubech do definitivního 
vyřešení problematiky chybějících zubů u AKE. 
 

 
15/   Usnesení  

Členská schůze se konala dne 24.3.2012 , přítomno 51 členů . Schůze byla usnášení schopná . 
ČS zvolila jednomyslně mandátovou komisi ve složení Jana Kovářová, Jana Kuklová, Lada Růžičková 
a volební komisi – Irena Holková, Jitka Kašparová, Marcela Nováková. 



Hlasování o zprávách členů výboru: 
- zpráva prezidentky klubu- 40 pro: 0 proti: 1 se zdržel 
- zpráva hlavní poradkyně chovu - 40: 0: 0  
- zpráva pokladní klubu – 47:0:0 
- zpráva hospodářky klubu - 47:0:0 
- zpráva revizní komise - 47:0:0 

Změny v bonitačním řádu – bod 5. 23:12:9  neschválen 
     - bod 6. 30:12:6 schválen  
Závěry diskuze schváleny: uvedení bonitační karty AKE v soulad se standardem – 42:0:0 
      závazné rozmezí kohoutkové výšky AKE – 43:0:0 
     počet a typ chybějících zubů u AKE – 41:0:4 
      
Usnesení bylo  schváleno  jednomyslně. 
Mandátní komise rozhodla ve věci dohledu nad hlasováním konané v rámci členské schůze, že všechna 
hlasování byla v souladu s platnými normativy. 
 
16/   závěr 
 
17/  bonitace /předseda bonitační komise Milan Krinke/   
 - bonitováno AKE 6 (všichni uchovněni), WCC  3(všichni uchovněni), WCP 1 (uchovněn), rebonitace 1 
(neuchovněn) 
 

 

 


