
Zápis z výborové schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 6. 7. 2021 – La Trattoria Turbanti v Praze  

-  Horních Počernicích, za přítomnosti revizní komise 

 

Zúčastnění: Ivana Síbrtová, Jitka Kubištová, Renáta Kinbergerová, Antonín Zvonař, Dana 

Pospíšilová, Marcela Nováková, Zdeňka Štruncová 

Omluvení: Barbora Hanáková 

 

Hosté:  Marta Fuglevičová, Eva Lacourt 

 

1. Předání podkladů: 

Na základě rezignace jednatelky klubu paní Marty Fuglevičové ke dni  19.6.2021 došlo 

k předání písemných dokladů, které si převzala Ing. Ivana Síbrtová a drobného majetku (4 ks 

skládacích židlí), které si převzala Marcela Nováková.  

2. Předání podkladů: 

Na základě rezignace pokladní a hospodářky klubu paní Evy Lacourt ke dni 27.6.2021 došlo 

k předání prvotních originálních dokladů a písemné daňové evidence, které převzala Ing. Ivana 

Síbrtová.  Následně je pak převzal pan Antonín Zvonař.  

3. Nové rozdělení funkcí výboru pro následující volební období :                                                 

Vzhledem k tomu, že po svém  zvolení  následně odstoupily dvě členky výborů, jak je uvedeno 

výše, byl výbor doplněn dle pořadí počtu hlasů z voleb výroční členské schůze. Prezidentka 

oslovila Ing. Jana Maryšku a Ing. Hanu Sedloňovou , kteří členství ve výboru odmítli, následně 

Barboru Hanákovou, Dis., která členství přijala. 

Rozdělení funkcí  

Prezident    -    Ing. Ivana Síbrtová 

Jednatel      -    Jitka Kubištová 

Správce plemenné knihy   -   Renáta Kinbergerová 

Hospodář a pokladní          -   Antonín Zvonař 

Člen výboru                          - Barbora Hanáková, Dis. 

Členové výboru si předali a převzali podklady a doklady dle své působnosti. 

4. Kontrola a kompletace originálních dokladů pro zápis do OR – materiály si převzala Ing. 

Síbrtová Ivana, která registraci provede. 

5. Výbor odsouhlasil spolupráci na  MČR AKE, WCP a agility 2021 na základě žádosti paní Hany 

Kryšpínové, a to příspěvkem 100 Kč za každého psa, který se akce zúčastní a majitel je členem 

klubu. 

6. Na základě kontroly vrhu „A“ chovatelské stanice Markam Dogs paní Martiny Bednářové, kde 

se narodilo z obou dlouhoocasých rodičů štěně Albi s ocasem krátkým, bylo požádáno o 

genetický test na gen pro krátký ocas. Předložený výsledek genetického testu potvrdil, že 

štěně nenese žádnou mutaci alel, a proto nemůže mít přirozeně krátký ocas.  Výbor rozhodl, 

že štěně proto nemůže být použito v budoucnu dále do chovu. Odpověď přidána na web ke 

kontrole  Vrhu „A“ – Markam Dogs 

7. Speciální výstava klubu 2021 při WDS Brno 1.10.2021 – výbor řešil zajištění výstavy, nové 

kontaktní osoby pro spolupráci ČMKU. Byli osloveni – paní Judith Korósz Papp pro WCP a pan 

Leif Herman Wilberg pro WCC a AKE. Oba rozhodčí  potvrdili svoji účast. Jakmile bude ČMKU 

oficiálně potvrzena změna zástupce Klubu (místo paní Marty Fuglevičové  paní Jitka Kubištová) 

pro jednání  s ČMKU o výstavách a o Speciální výstavě při WDS Brno, budou zveřejněny 



propozice a spuštěno přihlašování na Dog Office.  Předběžně je spuštění přihlašování 

plánováno na 16.8.2021. 

8. Bonitace podzim 2021 – výbor projednal termín a místo konání bonitace, a to dne 11.9.2021 

v areálu Kynologického klubu Jihlava 

9. Akce klubu na rok 2022 - – vzhledem k tomu, že není zatím k dispozici náhled výstav ČMKU a 

ostatních sousedních zemí budeme se touto otázkou zabývat průběžně podle dostupných 

informací.  

10. Na základě podmětu revizní komise výbor řešil regulérnost předvení  feny Laif Spring Kafka                

ve vysoké březosti na Speciální výstavě Beroun 19.6.2021 a následné nahlášení krytí psem 

pana Halíře. Opatření bude přijato po zjištěných a na základě doplněných informací. 

11. Výbor rozhodl, že chovatelka  AKE paní Lenka Fuksová porušila  Chovatelský  a Zápisní řád, a 

proto jí bude písemně oznámeno, že v případě nepodepsání chovatelského servisu s naším 

klubem bude zrušeno její hlášení  o krytí a nebude jí dále poskytnut chovatelský servis, a 

štěňata tak neobdrží Průkazy původu.  Zajistí: Kinbergerová 

12. Výbor se zabýval návrhem předsedy revizní komise  Dany Pospíšilové o možnosti focení při 

bonitacích a  zveřejňování  fotografií bonitovaných jedinců na webu klubu, který posoudil jako 

přínosný a bude hledán způsob realizace. 

13. Výbor  písemně osloví  stávající správce FB o další spolupráci při změně výboru – kontaktních 

osob. Zajistí: Síbrtová, Kinbergerová 

14. Výbor se zabýval zajištěním kontrol vrhu rovnoměrně po celé republice včetně rozšíření počtu 

kontrolorů. Písemně osloví  stávající  kontrolory vrhů o potvrzení další spolupráce. 

15. Řešení úkolů z první schůze výboru a členské schůze Klubu a diskuse:  

- úprava  formulářů  Krycí list a Hlášení o vrhu ( byl vymazán údaj o bonitačním kódu) 

- úprava bonitační karty pro WCP, a to upřesněním k délce ocasu 

- oba formuláře budou zveřejněny na stránkách klubu 

- Na základě stížnosti na dlouhé termíny při registraci zvířat a vystavování PP štěňatům  ze 

strany paní Truksové ( ČMKU) byly pověřeny jednat zástupkyně výboru Jitka Kubištová a 

Renata Kinbergerová. Z osobního jednání na PK  ČMKU Jitky Kubištové při dodání nových 

podkladů do plemenné knihy, bylo paní Truksovou přislíbeno, že zpracuje resty co nejdříve . 

 

V Praze dne 6.7.2021   

 

Zapsala :  Kinbergerová Renáta 

Schválila : Síbrtová  

 

 

 

**** informace mimo zápis :   Při další schůzce zástupkyň klubu s paní Truksovou bylo dohodnuto,                  

že narovnání normálního chodu při registraci zvířat a vystavování PP bude provedeno nejpozději do 

konce roku 2021. Tento termín byl vzat v patrnost, vzhledem k vážné léčbě paní Truksové, která by 

měla být ukončena v následujících měsících. 


