
Schůze výboru WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ – 25. 11. 2018 

Penzion Stará Fara, Chržín 

Přítomni: M. Fuglevičová, J. Kubištová, E. Lacourt, A. Zvonař, M. Krinke 

Za RK: H. Sedloňová, J. Maryška 

Omluveni: J. Kovářová 

 

1) P. Kubištová předložila první návrh nové bonitační karty, která by byla jednotná pro všechna 

plemena. Návrh byl připomínkován, bude doplněn slovní popis vad, systém hodnocení, 

vyřazující vady pro jednotlivá plemena. Na návrhu se bude dále pracovat a bude znovu 

předložen na další VS. 

 

2) P. Kubištová navrhla vydávání krycích listů pouze na vyžádání a po schválení chovného páru. 

Účelem tohoto návrhu je zamezit krytím, která nejsou v souladu s řády a předpisy (jedinci 

nemají stanovená vyšetření, fena je už po dvou císařích, krytí dvou chudozubých jedinců 

apod.) Návrh byl projednán a odložen na další VS, aby bylo možné důkladně zvážit všechna 

pro a proti.  

 

3) Výbor rozhodl udělit napomenutí dle čl. XIII. Stanov klubu chovatelce, paní Věře Ambrozové 

(CHS Bugi Vugi), za nakrytí feny, která již dvakrát rodila císařským řezem. Napomenutí bude 

odesláno doporučeně do 30 dnů od jednání výboru. 

 

4) Termíny plánovaných akcí v roce 2019: 

 další schůze výboru proběhne v únoru v Praze – bude upřesněno 

 členská schůze se bude konat 31.3.2019 v Hotelu Na Kocandě v Želivě od 10 hod. 

https://kocanda.cz/ 

 bonitace: 

1) po členské schůzi 31.3.2019 v Želivě 

2) po Klubové výstavě 4.8.2019 ve Valticích 

3) při schůzi výboru v listopadu 2019 v Chržíně 

 

5) Termíny klubových výstav: 

 Speciální výstava - středa 8.5.2019 (st. svátek) - Mladá Boleslav, při Pojizerské krajské 

výstavě psů 

rozhodčí: Péter Harsányi (H) 

 Klubová výstava - sobota 3.8.2019 – Valtice 

rozhodčí: 

AKE - Ildikó Muzslai (H) 

WCC - Carrie Russell-Smith (GB) 

WCP - Edith Soltesz (A) 

 

6) Na základě návrhu p. Krinkeho se výbor rozhodl vyslat zástupce našeho klubu na Eurocorgi 

v Rakousku. Předběžně prezidentka klubu + další dva členové. 



7) Valná hromada ČMKU, 16.3.2019 – jako delegát za klub se zúčastní p. Milan Krinke, zároveň 
je klubem navržen jako kandidát do Dozorčí rady ČMKU 

 

8) WCP vrh „O“ Kinberger’s  - PP nebudou štěňatům vystaveny, protože nebyly splněny  všechny 
podmínky, stanovené předsednictvem ČMKU na zasedání dne 24.3.2018. Rezervovaná 
zápisová čísla byla již přidělena jiným jedincům WCP. 

 

9) P. Zvonař navrhl uspořádat třetí klubovou výstavu v období podzim-zima, aby nebyla 
prodleva mezi klubovými výstavami tak dlouhá, vzhledem k povinné účasti pro uchovnění 
zvířat. Do příští schůze výboru připraví koncept takové výstavy, který bude dále projednán.  

 

 

V Chržíně 25. 11. 2018 

 

Zapsaly H. Sedloňová, M. Fuglevičová 

 

 

 


