
Zápis z členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, zapsaného spolku 

31. 3. 2019 – hotel Na Kocandě, Želiv 
 

 

Přítomni: 30 členů klubu dle prezenční listiny 

 

1) Úvod – výroční členskou schůzi zahájila prezidentka klubu paní Marta Fuglevičová 

 

2) Volba mandátové komise – mandátová komise byla schválena 30 hlasy ve složení  

p. Milan Krinke, pí Ilona Račanská, pí Martina Kalábová 

 

3) Program výroční členské schůze – schválen 30 hlasy  

 Zahájení 

 Volba mandátové komise 

 Hlasování o programu 

 Zpráva prezidenta klubu, správce plemenné knihy, pokladní (účetní) klubu  

a revizní komise 

 Projednání aktualizace bonitačního řádu 

 Přestávka 

 Předání diplomů Klubových šampionů práce a krásy 

 Diskuze 

 Usnesení a závěr 

 

4) Předneseny zprávy jednotlivých členů výboru a revizní komise - zpráva prezidenta klubu   

- pí Marta Fuglevičová, zpráva správce plemenné knihy - pí Jitka Kubištová, zpráva pokladní  

o hospodaření klubu - pí Eva Lacourt, zpráva revizní komise - Ing. Hana Sedloňová, rozpočet 

na rok 2019 – Ing. Hana Sedloňová / zprávy a rozpočet schváleny jednomyslně 

  

5) Projednání aktualizace bonitačního řádu 

- Návrh pí Marcely Novákové – doplnit bod 7 (týkající se RTG extrahovaného zubu psa)  

o nutnost identifikace jedince na RTG snímku - jednomyslně schváleno 

- Návrh Ing. Ivany Síbrtové, změnit formulaci bodu 10: „rozhoduje bonitační komise 

hlasováním prostou většinou hlasů“ na „rozhoduje bonitační komise dohodou“ 

Hlasování pro původní návrh: pro 22, proti 5, zdržel se 1 

Hlasování pro změnu: pro 5, proti 22, zdržel se 1 / většinou schváleno původní znění 

 

 

6) Předání diplomů klubových šampionů krásy: 

o WCC C.I.B. Dirty Dancer Kasmir Moravia  – maj. Nikola Sůjová 

 

 



              

             Předání diplomů klubových šampinů práce: 

o AKE Aero Messi C.J. Cleverly Crazy  – maj. Lucie Zochová 

o AKE Yacatis Hasty-Daydream – maj. Jitka Kubištová 

o WCC Black Energy z Irexu  – maj. Marta Fuglevičová 

o WCC Holmes Corlan Gi – maj. MVDr. Lenka Černá 

 

7) Diskuze: 

 

- Pí Fuglevičová informovala o přesunu klubového webu i aplikace genealogie na tzv. 

zabezpečený web https a aktualizace v genealogii, především možnost editace všech 

odchovaných jedinců chovatelem 

 

- Pí Jitka Kubištová apelovala na majitele našich klubových plemen, aby si v genealogii na 

klubovém webu editovali doplnitelné informace o svých psech. 

 

- Pí Jana Kovářová vyzvala členy k pomoci při organizačním zajištění Klubové výstavy ve 

Valticích, především na místě v pátek a v sobotu ráno před výstavou. Také jakákoli forma 

sponzoringu výstavy ze strany členů či příznivců našich plemen je vítána. V případě zájmu 

kontaktovat pí Kovářovou nebo pí Fuglevičovou.   

 

- Pan Milan Krinke kladně zhodnotil dosavadní činnost současného výboru a revizní komise  

a vybídl k pokračování v této nelehké práci s neochabujícím elánem. 

 

                                                                                                        

8) Usnesení výroční členské schůze -  bylo vypracováno mandátovou komisí a členskou schůzí 

bylo jednomyslně schváleno. 

 

 

V Želivě 31. 3. 2019 

Zapsala Marta Fuglevičová 

 

 

 

 

 

 


