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

spolku 30. 5. 2020 – hotel Na Kocandě, Želiv 
 

Přítomni: 24 členů klubu dle prezenční listiny 

 

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

 

2) Volba mandátové komise – mandátová komise byla schválena 22 hlasy ve složení  

pí Martina Kalábová a pí Alena Králová 

 

3) Program členské schůze  

1. Úvod 

2. Volba mandátové komise  

3. Hlasování o programu schůze  

4. Zprávy - prezidenta klubu - správce plemenné knihy - hospodáře a pokladníka - revizní 

komise - rozpočet na rok 2020  

5. Předání diplomů Klubovým šampionům krásy a práce  

6. Přestávka (oběd)  

7. Diskuze 

8. Usnesení a závěr 

 

Pí Nováková navrhla přidat do programu schůze bod týkající se plánovaných akcí v letošním 

roce.  Program i s přidaným bodem byl schválen 22 hlasy. 

 

4) Předneseny zprávy jednotlivých členů výboru - zpráva prezidenta klubu   

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

o hospodaření klubu - pí Eva Lacourt. Zprávy členů výboru byly jednomyslně schváleny. 

Přednesena zpráva revizní komise a rozpočet klubu na rok 2020 – zpráva a rozpočet byly 

jednomyslně schváleny. 

 

5) Předání diplomů klubových šampionů krásy a šampionů práce: 

 

o WCC  Keara Corlan Gi           CMKU/WCC/318/16           Klubový šampion práce 

o WCP  Gilli King Pet                   CMKU/WCP/1540/17         Klubový šampion práce  

 

o WCP   Clark Yasmin Quessant                   CMKU/WCP/1375/15         Klubový šampion krásy  

o WCP   Ann Yasmina Across the Dessert   CMKU/WCP/1463/16        Klubový šampion krásy 

o AKE    Brown Baireen Kimbilio                   CMKU/AKE/387/16            Klubový šampion krásy 

 

Nepřítomní majitelé klubových šampionů obdrží diplomy poštou. 

 

6) Plánované akce klubu na rok 2020 

KV Valtice – organizační výbor je připraven výstavu uskutečnit podle plánu, schváleného 

23.11.2019 a případně změnit jen nezbytně nutné záležitosti, vzhledem k vývoji situace. 

Rozhodčí pro WCP Carol Mitchell se  s omluvou vzdala posuzování na KV z důvodu pandemie, 



vzhledem ke svému věku.  Roslyn Gardiner a Susanna Uusitupa-Kärppä potvrdily, že přiletí, 

pokud bude cestování možné.  Pro případ, že nedorazí, jsou zajištěni specialisté pro naše 

plemena, Ing. I. Síbrtová a p. M. Krinke.  Propozice budou v týdnu po členské schůzi vloženy 

na klubový web a budou případně upravovány vzhledem k situaci. Přihlašování na výstavu 

bude možné pouze v systému DogOffice a bude spuštěno 8.6.2020. Uzávěrka přihlášek bude 

1.7.2020. Večerní setkání se uskuteční v Hospodě Na hradbách, bez finančně nákladného 

rautu. Informace o výstavě budou podle potřeby aktualizovány na klubovém webu a na fb 

stránce klubu. 

II. KV Chržín – uskuteční se dle plánu, rozhodčí bude určen po KV ve Valticích, vzhledem 

k možnému posuzování valtické KV českými rozhodčími. 

 

7) Diskuze: 

- Pí Kinbergerová se domnívá, že by bylo vhodné místo běžné KV uspořádat menší výstavu 

s českými rozhodčími. Organizační výbor předpokládá vzhledem k dosavadnímu zájmu a 

dotazům, že účast bude jen o něco nižší než obvykle. Pronájem prostor a letenky byly 

zaplacené již před vypuknutím pandemie a ostatní náklady lze přizpůsobit počtu 

přihlášených.  Dvě ze tří delegovaných rozhodčích s posuzováním na naší KV počítají. 

Předpokládají, že do konce července bude cestování možné.  

 

- Pí Nováková se vyjádřila, že nesouhlasí s financováním drahých rautů, ale jak již bylo sděleno, 

raut letos v plánu není. Byly prodiskutovány možnosti využití klubových financí. Nákup 

majetku z logistických důvodů není výhodný. Většinou hlasů bylo schváleno, že klub bude 

finanční prostředky investovat na zajištění klubových akcí, s prioritou na kvalitní rozhodčí na 

klubových výstavách a dále na vzdělávání členů formou přednášek, seminářů apod.  

 

- Správkyně PK pí Kubištová informovala o zahájení používání nové bonitační karty, na které je 

možné předvedeného jedince výstižněji popsat. Dále navrhla, aby se od dnešní bonitace 

vyhotovoval pouze 1 originál bonitační karty, který bude archivován u správce PK. Bonitační 

karta bude dále vložena do genealogie a zaslána majiteli psa emailem.  Důvodem navrhované 

změny je zjednodušení administrativy při bonitaci a zamezení případných chyb při ručním 

přepisování bonitační karty. Chovnost bude jako obvykle zapsána do PP psa.  

Ing. Síbrtová vystoupila proti tomuto návrhu, domnívá se, že je nutné bonitační kartu majiteli 

předat v papírové formě.  

Návrh pí. Kubištové byl většinou hlasů schválen. 

 

- Pí. Nováková připomněla nutnost změny v bonitačním řádu, vzhledem ke schválení zasílání 

bonitačních karet majiteli bonitovaného zvířete e-mailem.  

Návrh na změnu bonitačního řádu – bodu 5 byl proto formulován takto: 

„Originál bonitační karty bude archivován u správce PK a do 10 dnů od bonitace bude 

bonitační karta vložena do genealogie a zaslána majiteli psa e-mailem.“ 

Návrh změny bonitačního řádu byl většinou hlasů schválen. 

                                                                                                        

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

bylo jednomyslně schváleno. 

 

V Želivě 30. 5. 2020 

Zapsala Hana Sedloňová, Marta Fuglevičová 


