
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ZE DNE  11. 11. 

2012 v Mirošovicích 

Přítomni :  Milan Krinke, Jitka Cetlová, Iva Kleinová, MVDr. Lenka Černá, Renáta Kinbergerová, 

Vendula Kordulová, Bronislava Cejnarová 

Za revizní komisi : Jiří Tancer 

Hosté : Irena Holková, Marcela Nováková, Jitka Kubištová 

Kontrola úkolů z minulé schůze : 

- Dva dny před schůzí byl úspěšně spuštěn pro veřejnost nový web Klubu. Adresa webu – 

www.corgiklub.cz, jako administrátoři webu určeni pí Kleinová, pí MVDr. Černá, sl. 

Kordulová. Základní informace nutné pro chod Klubu jsou již na webu doplněny, průběžně se 

doplňují  a dodělávají další věci. Vše funguje rychle a spolehlivě. Do budoucna je zde možnost 

rozvoje databáze stránek např. o úplné rodokmeny.  

- Formální úpravy Stanov a dalších klubových dokumentů na nových stránkách zajistí pí 

Kleinová a pí Cetlová do konce roku 2012. 

- Druhý trimovací stůl v majetku Klubu zakoupen ještě před Klubovou výstavou (kde byl již 

v kruhu použit) ze sponzorského daru pí Kinbergerové – cena 4 400,- Kč. Stůl byl zaevidován 

do majetku Klubu. 

- Rozhodčí pro speciální a klubovou výstavu v roce 2013 jsou : Speciální výstava Křivonoska v 

dubnu – pí Ing. Ivana Síbrtová, Klubová výstava Mladá Boleslav v srpnu – pan Hans Ulrich 

Häberli, Švýcarsko (kennel vom Moosacher) 

- Rozčlenění pro pracovní kynologii pro web funguje, jednotliví členové své příspěvky zasílají 

buď pí Kinbergerové, nebo přímo správci stránek pí Kleinové 

- Pí Cejnarová bude i nadále zasílat aktualizovaný seznam členů Klubu všem členům výboru a 

všem kontrolorům vrhu.  

- Další nový kontrolor vrhu – jmenována pí Renáta Kinbergerová. 

- Proběhlo doúčtování Klubové výstavy 2012. Výstava proběhla úspěšně. 

Projednávané body : 

- Samostatná Klubová výstava v r. 2014 – opět by měla proběhnout ve Slavkově u Brna – 

tradiční termín zajistí pí Holková. POZOR NA TERMÍN 8.-10. 8. 2014 – KONÁ SE SVĚTOVÁ 

VÝSTAVA PSŮ V HELSINKÁCH.  Společenský večer by se měl tentokrát uspořádat až večer po 

ukončení výstavy, druhý den v neděli naplánována samostatná bonitace. 

- Klubová výstava 2013 se uskuteční tradičně po Národní výstavě v Mladé Boleslavi, z důvodu 

přesunu termínu ale bude tentokrát v srpnu – přesně 25. 8. 2013 (neděle) – rozhodčí pro 

všechna tři plemena pan Häberli ze Švýcarska. Podrobnosti ke spolupráci , k přihláškám, 

soutěžím, cenám atd. připraví pí Cetlová. 

- Úkol pro administrátora stránek – pí Kleinová zajistí, aby se na stránkách zveřejnila 

připomínka členům Klubu, aby zasílali pokladní pí Cejnarové aktualizace svých adres, jména 

nových psů v jejich majetku, názvy chovatelských stanic atd. 

Plán činnosti na rok 2013 : 



- Klubová výstava 2013 – vyřešeno (25. 8. 2013 v Mladé Boleslavi) 

- Členská schůze – uskuteční se 23. 3. 2013 (sobota) v rekreačním středisku Jizbice pod 

Blaníkem – zajistí pí Kleinová 

- Program členské schůze :  zprávy pokladníka o hospodaření, poradce chovu, garanta pro 

pracovní kynologii, zpráva presidenta Klubu, zpráva o stavu majetku Klubu, zpráva revizní 

komise, vyhodnocení vystavovatelské soutěže za r. 2012 (zpracuje p. Škůrek). Do webových 

stránek doplnit, že vystavovatelská soutěž je výhradně pro ČLENY KLUBU – členem celý rok 

2012.  

- Po členské schůzi se uskuteční bonitace – předseda bonitační komise pí Ing. Síbrtová (zajistí 

pí Kinbergerová). 

- Klub uspořádá KLUBOVÝ VÍKEND v areálu Staré fary v Chržíně – měla by zde proběhnout 

bonitace, přednáška s veterinářem, ukázka sportovních aktivit, společný výšlap na horu Říp – 

zajistí pí Kinbergerová. 

Termíny bonitací 2013 : 

- 2. 2. (sobota) – při MVP Brno po posuzování – p. Krinke 

- 23. 3. (sobota) – Jizbice pod Blaníkem  při členské schůzi – pí Ing. Síbrtová 

- 20. 4. (sobota) – při SV Křivonoska po posuzování – pí Ing. Síbrtová 

- 24. 8. (sobota) – při NV Mladá Boleslav po posuzování – p. Krinke 

- 12. 10. (sobota) – klubový víkend Chržín – p. Krinke 

Termíny pasení 2013 : 

- 17. – 18. 8. – Rakousy – CS (pro kelpie) – MR 

- 30. 8. – 1. 9. – Martínkovice – tradiční styl (mistrovství republiky) 

- 21. – 22. 9.  – Hamiltony – TS + CS 

- 19. – 20. 10. – Hamiltony – TS + CS 

Plán výborových schůzí 2013 : 

- 16. 2. Pelhřimov nebo Mirošovice 

- 12. 10. Chržín 

Termíny vydání Corgi times 2013 : 

- Č. 1/13 – cca 14 dnů před členskou schůzí včetně přihlášky na Speciální výstavu Křivonoska 

- Č. 2/13 – květen včetně přihlášky na Klubovou výstavu Mladá Boleslav 

- Č. 3/13 – září/říjen 

- Č. 4/13 – prosinec včetně složenky k úhradě čl. příspěvků, plánu akcí 2014 a informací o 

členské schůzi 

 

- Výbor projednal žádosti členů Klubu - pana Tancera a paní Zedníkové-  o finanční příspěvek 

na ceny pro naše plemena účastnící se sportovních akcí (agility) : pí Zedníková – 2 000,- Kč na 

ceny pro šampionát kelpií v Jihlavě – SCHVÁLENO, p. Tancer – poháry dle přihlášených corgi a 



kelpií (do 2 000,- Kč) na závodech Křivonoska, klubový trial v pasení Hamiltony – 2 000,- Kč – 

SCHVÁLENO. Vyúčtování proběhne s pokladní Klubu na základě dodaných faktur. 

 

- Garant pro sportovní kynologii pí Kinbergerová výbor informovala o průběhu spolupráce 

s garanty pro jednotlivé kynologické sporty. 

 

- Welsh corgi league Handbook 2012 – vybíralo se z výstavně nejúspěšnějších fen českého 

chovu (pes-samec byl zveřejněn loni), nejkvalitnější foto dodala DEE DIAMOND KINBERGER´S. 

Půlstranu zpracuje a zaslání do handbooku zajistí pí MVDr. Černá. 

 

- Odsouhlaseno doplacení faktury za dohotovení webových stránek + registrace domény a 

webhosting. 

 

- Zpracovat a odeslat dopis na ČMKU tajemnici pí Jarošové s kontaktními osobami na Klub 

(president, hlavní poradce chovu, jednatel) a s novou adresou webu. Kontaktní adresa na 

jednatelku pí Kleinovou. 

 

Diskuse se zástupci chovatelů kelpií : 

- P. Tancer – kritika malého zájmu majitelů kelpií o spolupráci 

- Pí Nováková – ocenění servisu Klubu, záporné hodnocení snahy vedení Klubu  o pomoc 

rozvoji  plemene AKE 

- Pí Kubištová přednesla základní věci k diskusi – kohoutkovou výšku, zuby, barvy.  Kohoutková 

výška byla již vyřešena na členské schůzi, kde bylo schváleno upravení bonitačního řádu ve 

smyslu maximální tolerance 2 cm nad či pod standardem uvedenou výšku.  

- Co se týče ujasnění povolených barevných rázů a dalších požadavků na výklad standardu u 

kelpií, byli všichni zástupci plemene vyzváni, aby si ujednotili svoje návrhy a pí Kubištová 

pověřena, aby do 10. 2. 2013 (před plánovanou výborovou schůzí) zaslala jednotný návrh 

ohledně doplnění bonitační karty dle standardu kelpií, podepsaný všemi třemi účastníky. 

- P. Tancer předložil návrh nové klubové soutěže (Klubový šampion krásy, Klubový šampion 

práce) zpracovaný členkou Klubu paní Kučerovou. Návrh byl přijat, doplnění a upravení 

návrhu pro corgi a pro zveřejnění na web zajistí sl. Kordulová ve spolupráci s autorkou návrhu 

pí Kučerovou. 

- Pí Kubištová přečetla překlad zprávy o výskytu srdečního onemocnění u určité linie kelpií 

v Holandsku (týká se 2 chovatelských stanic, jejichž odchovy ovlivnily kelpie i u nás) – pro 

informovanost chovatelů zprávu zveřejnit na webu – pí MVDr. Černá. 

 

- Žádost o mimořádnou bonitaci – výbor projednal žádost pí Šimákové o mimořádnou bonitaci 

dvou jejích zvířat, která ale nemají splněnu podmínku výstavy. Klub nebude dělat výjimky 

z bonitačního řádu, ale umožní pí Šimákové mimořádnou bonitaci na první české výstavě, na 

které budou zvířata přihlášena. 

 

Zapsala : Iva Kleinová 


