
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ZE DNE 29. 6. 2013 
V BRNĚ 

 

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

Omluveni : Renáta Kinbergerová, Ing. Arch. Bronislava Cejnarová 

1) Pí MVDr. Černá předložila návrh na zmodernizování Corgi times (úkol z minulé výborové 
schůze – bod 2.) : 

2 ČÍSLA DO ROKA 

VZHLED – obálka křídová barevná, obsah černobílý, fota v č. 1 bonitovaní jedinci, v č. 2 
vítězové výstav – klubových + vítězové tříd na KV, SV, 1. strana obálky vždy vítězové KV a 
SV, 4. str. umístění jedinci z ostatních plemen (BOB), v obou číslech momentky k textům, 
rozsah cca 50 stran, náklady 40-50,- Kč + poštovné  

1.ČÍSLO – únor/březen – adresáře, hlášené vrhy a krytí, bonitace komplet za uplynulý rok 
podrobně + fota (jako almanach), plán na rok aktualizovaný – termíny a pozvánky schůze, 
bonitace, výstavy – klubové (přihlášky), zápisy ze schůzí do data vydání, stručně proběhnuté 
výstavy – výsledky, příp. závody, texty – zdraví, aktivity, zajímavosti, inzerce (placená) 

2.ČÍSLO – září/říjen – adresáře, hlášené vrhy a krytí, výsledky klubových výstav SV+KV 
s posudky, plán na další rok předběžný – termíny plateb příspěvků, členské schůze, 
bonitace, akcí a klubových výstav v dalším roce, zápisy ze schůzí do data vydání, stručně 
proběhnuté výstavy – výsledky, příp. závody, texty – zdraví, aktivity, zajímavosti, inzerce 
(placená). 

Výbor souhlasí s předloženým konceptem, do příští schůze zpracovat kalkulaci nákladů – úkol 
MVDr. Černá. Corgi times v tomto formátu by vycházel od r. 2014, členové i nečlenové klubu 
by v něm měli možnost placené inzerce (vzhled inzerce po vzoru handbooku). 

 

2) P. Krinke zjistí na ČMKU, jaká je situace s navrhováním rozhodčích na národní a mezinárodní 
výstavy u nás + termíny, do kdy je nutno nahlásit KV a SV na další rok. 

 

3) P. Tancer informoval o proběhnuté SV na Křivonosce – akce proběhla úspěšně, přihlášeno 
bylo celkem 64 psů, vyúčtování – záloha 13 000,- Kč, na konto klubu přijde od pořadatele 
9 193,- Kč. Termín další SV v příštím roce – 17. 5. 2014. 
 
 

4) Bod 7. z minulé výborové schůze (rozpočet klubu) – úkol trvá. 

 

5) Pí Kleinová přednesla návrh rozhodčích na KV 2014 ve Slavkově u Brna – p. Kim Vigso 
Nielsen (DK – kennel Blondie´s ) – kelpie, welsh corgi Pembroke, p. Peter Clifton (GB – 
kennel Joseter) – welsh corgi Cardigan. Oba pánové byli osloveni a vyjádřili potěšení 
z pozvání a rádi přijedou posuzovat. Návrh rozhodčích byl schválen. 

 

6) Kontrola bodu 9. z minulé výborové schůze – propozice na NV a KV Mladá Boleslav – 
propozice byly klubu doručeny a rozeslány členské základně v posledním Corgi times. Pro 
širší veřejnost jsou umístěny i na klubovém webu. Pí Cetlová zajistí po druhé uzávěrce (cca 



14 dnů před výstavou) u p. Vondrouše soupisku přihlášených psů na KV kvůli objednávce 
cen. Ceny zajistí p. Krinke. 

 

7) Věcný dar od klubu pro rozhodčího KV p. Häberliho zajistí pí Cetlová. 
 

8) Úkol 11. z minulé výborové schůze (smlouva s nečlenem) – splněno. 
 

9) Na základě připomínek p. Škůrka budou veškeré aktualizace (výstavy, sport, fotogalerie), 
doručené a oznámené výboru klubu, zveřejněny na klubovém webu do jednoho měsíce. 
Zajiastí sl. Kordulová, pí Kleinová. 
 

10) Výborem klubu byly dopracovány podmínky nové klubové soutěže – KLUBOVÝ ŠAMPION 
KRÁSY. Jednatelka pí Kleinová pošle do 30. 7. dopracovaný návrh výboru klubu 
k odsouhlasení a následnému zveřejnění na webu. Nově zavedená soutěž nahrazuje 
vystavovatelskou soutěž, která se tímto ruší. 
 

11) Soutěž KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE – z důvodu nepřítomnosti garanta pro pracovní 
kynologii pí Kinbergerové bude návrh této přeposlán k dopracování (revize bodové škály pro 
corgi) – zajistí pí Kleinová. 
 

12) Termín klubového víkendu v Chržíně 12.-13. 10. 2013 – ověří a zkontroluje p. Krinke a 
poskytne k uveřejnění na webu adresu ubytování (Stará Fara). 
 

13) Pí Kleinová zajistí přislíbený sponzoring časopisu Pes-přítel člověka na KV Mladá Boleslav – 
osloví časopis před konáním akce. Odsouhlaseny náklady na oficiálního fotografa letošní KV 
– pan Slabý – 2 000,- Kč. Fotografie budou použity na web klubu a ke zveřejnění v PPČ. 
 

14) Úkol 16. z minulé výborové schůze (zajištění klubové platební karty) – trvá. 
 

15) Byly odsouhlaseny změny u plemene AKE předložené navrhovateli p. Tancerem, pí 
Novákovou a pí Kubištovou. Změny budou v platnosti od 1. 1. 2014. Doplnění změn do 
Zápisního řádu klubu zajistí pí Cetlová a pí MVDr. Černá. Pí Kleinová pošle žádost na Radu 
plemenných knih ĆMKU o změnu uvádění barev u kelpií v PP (místo dosud uváděné plavé 
uvádět fawn, barvy modrá s pálením, resp. fawn s pálením  uvádět jako nestandardní).  
 

16) Poradce chovu pí MVDr. Černá předložila žádost majitelky psa Dante Toivu My Delight o 
rebonitaci na základě dodatečného lékařského vyšetření. Žádost nebyla výborem schválena 
z důvodu porušení platných řádů klubu – informace majitelce psa o rozhodnutí výboru zajistí 
pí MVDr. Černá. 
 

17) HPCH pí MVDr. Černá přednesla žádost pí Kinbergerové o zapsání vrhu v její chovatelské 
stanici – došlo k nežádoucímu nakrytí feny dosud neznámým psem z její chovatelské stanice. 
Potencionální rodiče vrhu jsou v den projednávání žádosti uznáni chovnými.  Aby se situace 
mohla dále dořešit, žádá výbor klubu chovatelku o doložení výsledků testů paternity u všech 
štěňat a potencionálních otců, provedený u akreditované laboratoře. Do té doby nebude 
provedena kontrola vrhu. Po doložení veškerých náležitostí výbor klubu navrhne kárné 
opatření pro chovatelku. Informace o rozhodnutí výboru pí Kinbergerové zajistí pí MVDr. 
Černá.  
 

 

 

Zapsala : Iva Kleinová 

 


