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

                                                                     22. 6. 2012 v Brně 

Přítomní: Jitka Cetlová, Iva Kleinová, MVDr. Lenka Černá, Vendula Kordulová, Renáta 
Kinbergerová,  

Za revizní komisi : Jiří Tancer 

Za výstavní výbor Klubové výstavy : Irena Holková 

 

- Zadání tvorby nových www-stránek – z oslovených firem se výbor rozhodl pro 
profesionální firmu XART.CZ – upřesněním cenové nabídky a závazné objednávky 
pověřeny I. Kleinová a J. Cetlová 
 

- Je třeba dořešit formální úpravy ve Stanovách, Volebním řádu atd., aby na nových 
stránkách bylo již vše v pořádku – pověřena J. Cetlová 
 

- Výbor rozhodl o koupi druhého trimovacího stolu s kolečky pro potřeby klubových 
výstav – dostupnost ve firmě ZOO ZÓNA BRNO – stůl střední velikosti – stůl bude 
pořízen ze sponzorského daru pí Kinbergerové – zakoupením pověřena J. Cetlová 
 

- Dopis organizátorům Národní výstavy Mladá Boleslav (p. Vondrouš) ohledně naší 
Klubové výstavy, kterou pořádáme v jejich režii každý 2. rok, odeslán meilem I. 
Kleinovou 
 

- Návrh rozhodčích na klubové akce v r. 2013 – Speciální výstava Křivonoska – pí Ing. 
Ivana Síbrtová, CZ, Klubová výstava Mladá Boleslav – p. Blaž Kavčič, SLO, pí Barbara 
Müller, CH, p. S. Hall, GB, p. M. Kane, GB – navrhneme organizátorovi Národní 
výstavy v Mladé Boleslavi 
 

- Speciální výstava na Křivonosce letos proběhla bez větších komplikací, do příště by 
bylo dobré zlepšit obsazení kruhu (vedoucí kruhu …) 
 

- R. Kinbergerová předložila svůj návrh rozčlenění sportovní kynologie na novém webu 
a sdělila jména vybraných konzultantů pro jednotlivé sporty : agility, flyball – pí 
Helena Slabiňáková, obedience – pí Marta Fuglevičová, klasický výcvik – pí Jitka 
Kašparová, pasení – pan Jiří Tancer 
 

- Úkol pro MVDr. Černou do dalšího Zpravodaje, případně na web – vyzvat členskou 
základnu o spolupráci při pořádání, organizování a informování sportovních akcí 
 

- Oprava chybně ve Zpravodaji uvedeného termínu příští bonitace – bonitace nebude 
v červenci, ale v srpnu, přesně 25. 8. při mezinárodní výstavě v Mladé Boleslavi – 
rozhodčí na bonitaci pí Ing. Ivana Síbrtová 
 



- Dohodnut text na nová razítka – zajistí V. Kordulová a MVDr. Černá 
 

- Aktualizovat adresu poradce chovu na krycích listech – zajistí MVDr. Černá 
 

- Irena Holková seznámila výbor klubu se stavem zajištění Klubové výstavy 2012 : 
záloha za pronájem prostoru na zámku Slavkov zaplacena převodem, veškeré zázemí 
zajištěno stejnou formou s Mysliveským sdružením Slavkov, jako v minulých letech, 
letenky a ubytování pro rozhodčí zajištěny, dary pro rozhodčí nakoupeny ze 
sponzorského daru, zajištěni 2 kameramani na natáčení výstavy, zajištěn oficiální 
profesionální fotograf celé výstavy, v červencovém vydání časopisu Pes-přítel člověka 
vyjde upoutávka na výstavu 
 

- Byla schválena záloha pro I. Holkovu na další výdaje spojené s Klubovou výstavou : 
5.000,- Kč pro Myslivecké sdružení, 4.000,- Kč ubytování rozhodčích ve Slavkově, 
5.000,- Kč dárek pro vystavovatele, 3.000,- Kč ceny pro děti, 5.000,- Kč fotograf + 
další vícenáklady – celková výše zálohy 35.000,- Kč. Dále byla předběžně stanovena 
cena na tisk katalogů 8.000,- Kč a diplomů 1.500,- Kč – pro MVDr. Černou 
 

- Začala se projednávat stížnost pí Pillarové ohledně rebonitace její feny - dokončeno 
druhý den. 
 
 

23. 6. 2012 v Brně 

Přítomni: Milan Krinke, Jitka Cetlová, MVDr. Lenka Černá, Iva Kleinová, Vendula Kordulová, 
Renáta Kinbergerová, Irena Holková 

 

- Byly dohodnuty peněžní zálohy na výdaje jednotlivých členů výboru a na náklady 
spojené s klubovou výstavou pro pí Holkovu – všichni jmenovaní zašlou jednatelce pí 
Kleinové čísla účtu a ta je zašle pokladní paní Cejnarové, která jim na ně zašle zálohy 
v následující výši : pí Holková – 35.000,- Kč, pí MVDr. Černá – 10.000,- Kč, pí Cetlová – 
2.000,- Kč, pí Kleinová – 2.000,- Kč, pí Kordulová – 3.000,- Kč, p. Krinke – 2.000,- Kč, p. 
Tancer – 3.000,- Kč. 

- Výbor jmenoval kontrolory vrhů – mimo stávající byla nově jmenována paní Marcela 
Nováková pro plemeno australská kelpie.  

- Pokladní pí Cejnarová bude zasílat aktualizované seznamy členů Klubu mimo členy 
výboru i všem kontrolorům vrhů. 

- Byl projednán dotaz/připomínka paní Zedníkové týkající se barev u kelpií – zodpoví pí 
MVDr. Černá 

- Projednaly se další připomínky chovatelů kelpií týkající se chybění zubů u tohoto 
plemene – zodpoví pí MVDr. Černá . 



- Dokončilo se projednání stížnosti na rebonitaci pí Pillarové – výbor klubu na základě 
stížnosti rozhodl, že se feně paní Pillarové umožní 2. rebonitace za těchto podmínek : 
rebonitace proběhne při bonitaci v Mladé Boleslavi dne 25. 8., členy nebonitační 
komise budou rozhodčí pí B. Ovesná, p. M. Krinke a pí Ing. I. Síbrtová – zajistí pí 
MVDr. Černá 

- Termín příští výborové schůze – říjen 2012 – přesné datum bude upřesněno. 

 

 

 Zapsala : Iva Kleinová 


