
Schůze výboru WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ – 8. 5. 2021  

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

Za RK: H. Sedloňová, J. Maryška 

 

1) Dne 17. 3 2021 skončil mandát výboru klubu a revizní komisi. Vzhledem k vládním opatřením 

proti šíření koronaviru nebylo možné uskutečnit řádnou členskou schůzi s volbami, proto 

výbor a revizní komise pokračují v činnosti ve stávajícím složení až do doby, kdy to bude 

možné. 

2) Při kontrole vrhu A v CHS Markam Dogs (WCP)bylo zjištěno jedno štěně se zkráceným 

ocasem po rodičích s dlouhým ocasem. Do prošetření této skutečnosti je na ČMKU 

pozastaveno vydání PP. Výbor rozhodl o provedení genetického testu a rtg ocasu u tohoto 

štěněte. Vyřizuje M. Fuglevičová. 

3) Schválena žádost Ing. Jana Maryšky pro ČMKU, jako adepta za přijetí čekatele rozhodčího pro 

posuzování exteriéru psů. 

4) Z důvodu neúplných a nečitelných údajů v přihláškách na bonitaci bude znovu prověřena 

možnost přihlašování prostřednictvím webového formuláře. Aktuální informace o 

přihlašování jsou vždy na webu klubu. Vyřizuje H. Sedloňová. 

5) Nový termín a místo Klubové výstavy je 19. 6. 2021 v Dog Academy v Berouně (daberoun.cz). 

Rozhodčí Petra Márová (AKE a WCC), Milan Krinke (WCP). Bonitace 20. 6. 2021 tamtéž. 

6) Nový termín volební členské schůze je stanoven na 6. 6. 2021 v Hotelu Na Kocandě v Želivě 

(kocanda.cz). Všem členům klubu bude rozeslána informace o termínu schůze a uzávěrce pro 

podání kandidatury, která byla stanovena na pátek 14.5.2021 tak, aby mohla být kandidátka 

sestavena a rozeslána dle stanov 3 týdny před volební schůzí.  

7) Byl projednán program členské schůze. Členové klubu budou písemně informováni tři týdny 

před ČS. 

8) Rozpočet klubu na rok 2020 připraví RK do ČS.  

9) Projednán zápisní řád klubu. Návrhy úprav oproti znění zápisního řádu ČMKU budou 

předloženy ke schválení na ČS. 

 

V Berouně 8.5.2021 

Zapsala Hana Sedloňová, Marta Fuglevičová 


