
Zápis z výborové schůze  WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 23.4.2022 – Líny 42 

Přítomni 

Výbor: 

Ivana Síbrtová, Jitka Kubištová, Renáta Kinbergerová, Antonín Zvonař 

Omluvena: Barbora Hanáková  

Revizní komise (dále jen RK): 

Dana Pospíšilová, Marcela Nováková, Zdeňka Štruncová 

 

Kontrola minulého zápisu z VS ze dne 29.1.2022  : 

 

1.  Operativní on-line komunikace mezi členy výboru a RK  - splněno 

Byla zřízena skupina na Whatsapp a bez problému funguje.  

 

2. Kontrola průběhu vystavování PP na ČMKU - splněno 

Předsedkyně RK D. Pospíšilová oslovila cca 9 chovatelů, zda obdrželi v rozumném čase PP ke svým vrhům. 

Všichni oslovení své PP obdrželi a doba od podání na ČMKU byla odpovídající.  

 

3. Příprava členské schůze 5.6.2022 - projednání programu – úkol pokračuje 

- Program ČS / Kinbergerová 

- Členové klubu budou tři týdny před konáním ČS informování o jejím konání emailem a také obdrží 

přílohou program ČS / Zvonař 

- Zpráva o činnosti klubu za rok 2021/2022 / Síbrtová, Kubištová 

- Zpráva hospodáře a pokladníka za rok 2021 / Zvonař (na SV v Olomouci předá účetnictví ke kontrole 

předsedkyni RK) 

- Zpráva plemenné knihy za rok 2021 / Kinbergerová 

- Zpráva revizní komise za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 / Pospíšilová 

- Změny stanov Klubu v souvislosti s prováděním změn v obchodním rejstříku - hlasování ČS / Síbrtová 

- Návrh změny bonitačního řádu - možnost jmenovat do bonitační komise člena RK - k hlasování ČS 

 

4. Noví kontroloři vrhu 

- Do seznamu kontrolorů vrhu byla zařazena Hanáková Barbora a Srbová Alena - obě budou vybaveny 

čtečkami 

 

5. Genealogie - úkol pokračuje 

- Aktualizace seznamu chovných jedinců (vyřadit feny po dosažení 8 roku věku a zemřelé jedince) / 

Hanáková 

- Požádat o spolupráci Lenku Černou a oslovit členy klubu na FB ke spolupráci / Kinbergerová 

 

6. Webové stránky – splněno Momentálně nejsou žádné negativní reakce na uspořádání webu / 

Kinbergerová 

- Zpřehledněna sekce Aktuality, a to ve spolupráci s webhostingem Banán, který poměrně rychle reagoval 

- Odstraněn levý panel, který byl velmi matoucí. 

 

7. Neúplnost kontroly vrhu  „C“ CHS Naše poupátko – splněno 

 

Řešení aktuálních věcí a nová zadání: 

 

8. Kontroly vrhů 

- Všem kontrolorům vrhů budou elektronicky zaslány platné formuláře s pravidly práce s nimi / 

Kinbergerová 

 



9. Kontrola vrhu CHS Ze souhvězdí Orionu vrh - „A“ – reakce na upozornění o možném špatném stavu 

chovaných zvířat 

Dne 24.3.2022 byla provedena řádná kontrola vrhu „A“ (Síbrtová, Kinbergerová) včetně podmínek chovu. 

Po pečlivém prověření bylo konstatováno, že v místě momentálního bydliště chovatelky, kde se fena se 

štěňaty nacházejí, je vše naprosto v pořádku, štěňata i matka byly ve výborné kondici, správně 

socializovaní, viz. Web Klubu, zápisy o kontrole vrhu. 

 

10. Zasílání seznamu členů Klubu kontrolorům vrhů 

Seznam členů Klubu je vzhledem k ochraně osobních údajů dle stanov Klubu neveřejný, nemůže být proto 

zasílán ani kontrolorům. Člen Klubu se prokazuje kontrolorovi potvrzením o zaplacení členského příspěvku 

na dané období, které obdrží elektronicky od pokladníka Klubu. 

Výbor pověřil Pokladníka Klubu kontrolou jednotlivých plateb. 

 

11. Vyjádření k novým řádům - ČMKU 

Výbor pověřil Prezidentku Klubu zpracovat návrh vyjádření, po jeho odsouhlasení Výborem odešle do 

7.5.2022 na ČMKU 

 

12. Dodržování chovatelského řádu (CHŘ) 

Výbor se zabýval problémem ochrany zdraví chovných fen, tedy jak při úmrtí štěňat ověřovat, zda fena 

rodila přirozeně nebo císařským řezem, a to v návaznosti na možnost chovu na dané feně, která smí mít 

dle CHŘ císařský řez pouze 2x za život. Mnoho majitelů fen nedodržuje CHŘ a neposílá hlášení o vrhu  

do 7 dnů po porodu, ani 75 dnů po nakrytí, když fena nezabřezne. Výbor se rozhodl tyto informace 

striktně vyžadovat a zabýval se tím, jak nastavit systém jejich získávání. Návrh zní: provádět u těchto 

chovatelů kontroly fen, otázka zní: na náklady koho? 

 
13. Zvýšení cestovních náhrad  

Výbor odsouhlasil zvýšení cestovních náhrad na 8 Kč za 1 km 

 

14. Akce roku 2022 

7.5.2022 - SV Olomouc – kokardy a ceny jsou zajištěny, 6.5.2022 připraví Síbrtová a Kinbergerová vybavení 

kruhů, 7.5.2022 zajistí chod kruhu WCP – Zvonař, kruhu AKE a WCC - Pospíšilová 

5.6.2022 – Bonitace po ukončení ČS – bonitační komise: Síbrtová, Kinbergerová a Kubištová.  

30. a 31.7.2022 – Retro corgi víkend -  zajišťuje Pospíšilová, přihlašování a informace zveřejní na web a FB - 

Kinbergerová 

10.09.2022 - KV na zámku Kozel 

Potvrzena účast rozhodčích: 

AKE – Maritha Östlund-Holmsten ( SE), WCC - Kim Vigsø Nielsen (DK), WCP – Pinja Hiltunen – doplnit země (FI) 

Smlouvy se zámkem a catering vyřizuje Hanáková a Zvonař 

Způsob přihlašování Dog office, ceny a tiskové materiály – vyřizuje Kubištová a Kinbergerová.  

Propozice – připraví Kinbergerová a překlady Bauerová 

 

 
Příští schůze výboru se bude konat 29.5. 

 

Zapsala: Kinbergerová Renáta 

Schválila : Síbrtová  Ivana  


