
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ZE DNE 16. 2. 2013 

v Mirošovicích 

Přítomni : Milan Krinke, Jitka Cetlová, Iva Kleinová, MVDr. Lenka Černá, Renáta Kinbergerová,                 
Vendula Kordulová, Jiří Tancer (za revizní komisi) 

Omluveni : Ing. Arch. Bronislava Cejnarová 

1. Zhodnocení provozu nového webu – web funguje bez problémů, zatím všeobecná 
spokojenost, návštěvnost stránek po 2 měsících fungování přes 10 tisíc. 
 

2. Projednán návrh na zmodernizování a obměnu Corgi times – MVDr. Černá připraví do 30. 5. 
2013 návrh konceptu zpravodaje (rozsah, obsah, četnost vydání za rok …) 
 

3. Pí Kinbergerová konstatovala, že většina informací o sportovních aktivitách nepřichází k ní 
jakožto k referentovi přes sportovní kynologii, ale přímo ke správci stránek pí Kleinové. Tato 
cesta je však vzhledem k rychlému zveřejnění na webu pružnější.  
 

4. Hlavní poradce chovu pí MVDr. Černá informovala o svém současném časovém 
zaneprázdnění, které jí  brání v přímém spravování části klubového webu, zavázala se ale 
veškeré informace na web, spojené s její funkcí, zasílat pí Kleinové ke zveřejnění co nejdříve. 
 

5. Změna kontaktní osoby na ČMKU – vyřízeno – jako kontaktní osoba uvedena pí Kleinová. Na 
stránkách ČMKU bohužel došlo k omylu v uvedení klubového webu – pí Kleinová zajistí 
nápravu. 
 

6. Pan Tancer informoval o stavu přihlášených na Speciální výstavu Křivonoska – zatím je jen 
velmi málo přihlášených psů, požádal tedy o další inzerci této výstavy na klubovém webu – 
zajistí pí Kleinová. 
 

7. P. Krinke informoval výbor o finanční situaci Klubu a o návrhu rozpočtu na rok 2013, který 
připravila pokladní pí Ing. Arch. Cejnarová. 
 

8. Termín samostatné Klubové výstavy ve Slavkově u Brna v roce 2014 je zajištěn na datum 16. 
8. 2014. 
 

9. Pí Cetlová zajistí u pořadatele NV + KV Mladá Boleslav p. Vondrouše zaslání propozic na obě 
výstavy, abychom je mohli rozeslat v příštím Zpravodaji členům Klubu. 
 

10. Byl schválen program členské schůze, která se uskuteční 23. 3. 2013 v Jizbici pod Blaníkem, 
schůzi bude řídit pí Cetlová : 
- Úvod 
- Hlasování o programu 
- Volba mandátové komise 
- Zprávy činnosti za rok 2012 (president, poradce chovu, pokladní, hospodář, sportovní 

ref., revizní komise) 
- Vyhlášení výsledků vystavovatelské soutěže  
- Přestávka 
- Diskuse 
- Bonitace 

               Ceny pro vítěze vystavovatelské soutěže zajistí pí MVDr. Černá 



11. Připomínka směrnice ČMKU – chovatel-nečlen Klubu, musí mít s Klubem uzavřenu smlouvu o 
chovatelském servisu. Úkol pro pí Kleinovou – umístit toto sdělení na klubový web + smlouvu 
v PDF. 
 

12. Projednán návrh nové tabulky Vystavovatelské soutěže od p. Škůrka – připomínky k dopraco 
vání: výstava Crufts je natolik svébytná, že by měla mít vlastní ocenění, nejde ji srovnávat 
s jinou výstavou (světovou, evropskou …), chybí ocenění BIG do 5. místa, které se běžně 
uděluje, dále chybí ocenění pro BIG-Junior. Připomínky k dopracování p. Škůrkovi zašle 
jednatelka pí Kleinová. Dále osloví p. Škůrka s žádostí o odprezentování soutěže za r. 2012 na 
členské schůzi a poděkuje za jeho práci v této oblasti. 
 

13. Pí Kordulová předložila přepracované návrhy na Klubového pracovního šampiona a 
Klubového šampiona krásy, které upravila pí Kučerová i pro plemena corgi. Je potřeba, aby se 
k tomu vyjádřili všichni členové výboru – pí Kordulová oba návrhy členům výboru přepošle 
k připomínkování. 
 

14. Klubové víkendové setkání v Chržíně 12.-13. 10. 2013 – pí Kinbergerová předložila předběžný 
návrh programu. Termín a bodově program odsouhlasen s tím, že bonitace se ze soboty 
přesune na neděli. Odsouhlasený předběžný program : 
SOBOTA 12. 10. : 
- 10:00 příjezd a případné ubytování 
- 10:30 společná procházka – hora Říp 
- 13:00 oběd 
- 16:00 přednáška MVDr. Láznička (chov, porod, …) 
- 18:00 večeře 
- Po večeři pokračování diskuse s veterinářem a nastínění budoucnosti chovu našich 

plemen (názory členů) 
- Schůze výboru, volná zábava 
NEDĚLE 13. 10. : 
- 9:00 předváděcí akce agility, předváděcí akce některých členů THE REBELS TEAMU 

(vicemistři ČR ve flyballu) 
- 11:00 bonitace 
Po potvrzení programu od pí Kinbergerové zveřejní oficiální program akce na webu pí 
Kleinová. 
 

15. Schválen termín další výborové schůze  - 22. 6. 2013 po mezinárodní výstavě v Brně – zajistí 
pí Kleinová. 
 

16. Úkol pro pokladní pí Cejnarovou – zajistit u ČSOB klubovou platební kartu a připravit pravidla 
pro její používání. 
 

17. Byly projednány návrhy změn k bonitační kartě a chovu kelpií (návrh změn projednán a 
předložen skupinou chovatelů kelpií ve složení Jiří Tancer, Marcela Nováková a Jitka 
Zedníková-Kubištová). Byly projednány všechny předložené body 1.-9., které byly výborem 
schváleny, mimo body 3. a 4. (v bodě 4. jde o nemoci týkající se DOV). Určená skupina 
dopracuje tyto dva body do 30. 5. 2013. V návaznosti na projednávané body bude upravena i 
bonitační karta. Výbor klubu děkuje této skupině za aktivitu a spolupráci. 
 

18. Pí MVDr. Černá dodá pí Kleinové ke zveřejnění na klubovém webu kontakty na lékaře 
zabývající se vyšetřením DKK. 
 



19. Byla projednána žádost časopisu Pes-přítel člověka k opětovné spolupráci s naším Klubem – 
žádost schválena pro rok 2013, odpověď zajistí pí Kleinová. 
 

20. Pí Cetlová přednesla návrh členky Klubu pí Ing. Arnoštové, která sponzorovala vytištění 
členských průkazek Klubu. Průkazky budou k vyzvednutí stávajícím členům Klubu na členské 
schůzi, každý další nový člen obdrží průkazku od pokladní pí Ing. Arch. Cejnarové s přihláškou 
po zaplacení členského příspěvku. Každý další rok po zaplacení členského příspěvku bude 
možno na požádání nechat si potvrdit členství u pokladníka Klubu. Průkazka má sloužit lidem, 
kteří mohou díky tomuto potvrzení o členství uplatňovat nejrůznější slevy v jiných 
kynologických organizacích či sportech. 
 

21. Výbor projednal žádost pí Ing. Račanské o uchovnění feny Czech Xera 17th Meridian 3 týdny 
před dovršením 15 měsíců věku. Žádost byla zamítnuta z důvodu neshledání závažných 
důvodů k předčasné bonitaci. 
 

22. ROZPOČET – byl odsouhlasen návrh ke schválení na členské schůzi, týkající se zvýšení 
některých poplatků : 
 

- Zvýšit poplatek za bonitaci na 1000,- Kč (pro člena Klubu sleva 50 % - tedy 500,- Kč) – 

platnost nového poplatku při schválení členskou schůzí od 1. 7. 2013 

- Zvýšit poplatek za kontrolu vrhu za 1 štěně na 200,- Kč (pro člena Klubu sleva 50 % - tedy 

100,- Kč za štěně), přičemž minimální cena za kontrolu vrhu při 1 štěněti ve vrhu by byla 

400,- Kč (resp. 200,- Kč pro člena Klubu) – platnost nového poplatku při schválení 

členskou schůzí od 1. 7. 2013  

- Zvýšit vstupní poplatek pro nového člena Klubu z 50,- Kč na 200,- Kč (roční poplatek 300,- 

Kč zůstává + 200,- Kč nový člen – celkem tedy nový člen by zaplatil 500,- Kč, nikoli 350,- 

Kč jako dosud) – platnost nového poplatku při schválení členskou schůzí od 1. 1. 2014. 

Návrh na členské schůzi přednese pokladní pí Ing. Arch. Cejnarová a zapracuje ho do návrhu 

rozpočtu na rok 2013 (dvě varianty). 

 

23. P. Krinke informoval výbor o snaze několika klubů uspořádat Evropskou speciální výstavu 

britských pasteveckých plemen  v Olomouci v sobotu 25. 10. 2014 po Evropské výstavě 

v Brně. V rámci spolupráce britských pasteveckých plemen výbor rozhodl o spolupořádání 

této speciální výstavy. Zástupcem za náš Klub na jednáních výstavního výboru bude pí 

Cetlová. 

 

24. Byly schváleny požadavky na finanční zálohy pro jednotlivé členy výboru, které pokladní pí 

Cejnarové zašle na jejich účty : 

 

- Pí MVDr. Černá – 8 000,- Kč 

- Pí Kordulová – 3 000,- Kč 

- P. Tancer  - 13 000,- Kč 

- P. Krinke – 3 000,- Kč 

 

25. Na valné hromadě ČMKU dne 16. 3. 2013 bude náš Klub zastupovat pan Milan Krinke. 

 

                                                                                                                                 Zapsala : Iva Kleinová 


