
Schůze výboru WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ – 30.05.2020, Želiv 

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

Za RK: H. Sedloňová, J. Maryška 

 

1) Štěňatům AKE narozeným 6. 8. 2019 v chovatelské stanici z Lešanské zahrady paní Daniely 

Loukotové byly vystaveny PP a předány chovatelce.  Za porušení Zápisního řádu klubu, odst. IV, 

bod 2 udělilo ČMKU chovatelce zákaz chovu na všech jedincích AKE, WCC a WCP v majetku 

chovatelky na dva roky, tj. do 25. 1. 2022.  

 

2) Pozvánky na původní termín členské schůze v březnu byly rozeslány dle stanov poštou, pozvánky 

na náhradní termín 30. 5. 2020 byly zaslány se souhlasem všech členů výboru e-mailem.  

 

3) Speciální výstava 8. 5. 2020 v Mladé Boleslavi byla z důvodu pandemie koronaviru zrušena a 

peníze za letenku pro rozhodčí byly klubu vráceny.  

 

4) P ČMKU schválilo naši žádost o pořádání Mimořádné speciální výstavy při Světové výstavě 2021 

v Brně. Rozhodčí pro tuto MSV se výbor pokusí zajistit z řad rozhodčích delegovaných na WDS, 

kteří v den naší výstavy neposuzují. Prozatímní návrh pro AKE + WCC: Leif Herman Wilberg, NO 

(CHS Siggens), pro WCP: Judith Kórosz-Papp, HU (CHS Silver Dream) 

 

5) Projednány propozice na KV ve Valticích. Rozhodčí Susanna Uusitupa-Kärppä a Roslyn Gardiner, 

náhradní Ing. Ivana Síbrtová a Milan Krinke. Dva výstavní kruhy. Přihlašování pouze přes 

Dogoffice, uzávěrka 1.7.2020. Schváleno mírné navýšení výstavních poplatků.  

Program bez závěrečného defilé, tomboly, soutěže Dítě a pes a mazlíků.  Až do titulu BOB se bude 

posuzovat a oceňovat v kruzích. Soutěže párů, chovatelských skupin, nejlepších jedinců českého 

chovu a BIS zachovány.  Večerní posezení v Hospodě Na hradbách, bez rautu. Tisk katalogu bude 

zdarma, ale na objednání při přihlašování v Dogoffice.  Vstupní listy nebudou rozesílány, přejímka 

na jméno, jako loni. Foto zajistí M. Slabý a M. Kalábová.  

 

6) Chovatelé si stěžují na velmi dlouhé lhůty ze strany PK ČMKU na vystavení PP pro štěňata a chyby 

ve vystavovaných dokumentech. Na tyto problémy poukazují chovatelé už delší dobu. Výbor 

prověří Smlouvu o poskytování služeb plemenné knihy, uzavřenou s ČMKU a bude se snažit 

podniknout kroky vedoucí ke zlepšení  současného nevyhovujícího stavu.  

 

 

V Želivě dne 30. 05. 2020 

Zapsala Hana Sedloňová, Marta Fuglevičová 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


