
Zápis z výborové schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 29.05.2022 – Netvořice 

Přítomni: (bez přítomnosti Revizní komise) 

Výbor: Ivana Síbrtová, Jitka Kubištová, Renáta Kinbergerová, Antonín Zvonař 

Omluvena: Barbora Hanáková  

 

Kontrola minulého zápisu z VS ze dne 23.4.2022: 

 

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

- Program ČS / splněno ( Kinbergerová) 

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

přílohou program ČS / splněno (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 

 

2. Genealogie - úkol pokračuje 

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

Hanáková - přidělen status editora  

 

3. Kontroly vrhů - splněno (zaslány nové formuláře ke kontrole vrhů) 

 

4. Zasílání seznamu členů Klubu kontrolorům vrhů – splněno (změna prokazování členství v klubu) 

 

5. Vyjádření k novým řádům ČMKU - splněno 

 

6. Dodržování Zápisního  řádu (ZŘ)- úkol pokračuje , návrh bude předložen na ČS dne 5.6.2022 

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 ZŘ císařský řez pouze 2x za život. Mnoho majitelů fen nedodržuje ZŘ 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 rozhodl takto: Povinnost zasílat do 40 dnů po nakrytí hlášení o tom, že fena 

nezabřezla. Do 75 dnů po nakrytí, že fena porodila mrtvá štěňata. Kontroloři vrhu budou fyzicky 

kontrolovat feny, které porodily mrtvá štěňata. Cestovní náklady bude hradit klub, a to v případě, že 

chovatel dodržel dané termíny hlášení. Jestliže chovatel tuto povinnost nesplní, bude si hradit cestovní 

náklady sám.  

 

7. Akce roku 2022 – úkol pokračuje  

7.5.2022 - SV Olomouc akce proběhla úspěšně. Vyúčtování  SV - kontrola 

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 – Kibergerová   splněno                                               

10.09.2022 - KV na zámku Kozel 

Potvrzena účast rozhodčích: 

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

Dále je potřeba do přihlašování přidat položku parkovné pro členy klubu 50 Kč. 

 

8. Žádost o vystavení PP s omezenou registrací / limited registration – CHS Z Ovčího statku – předložit na ČS / 

Kinbergerová 

 

9. Zákaz chovu plemen sdružených v našem klubu na dobu 18 měsíců, za porušení Zápisního řádu - předložit 

na ČS / Kinbergerová 

(Domluveno s pí Jarošovou z ČMKU, kde v tomto případě nemusí být návrh schválen ČMKU.) 

 

Návrh na Členskou schůzi 

Správce plemenné knihy Renáta Kinbergerová bude informovat o porušení Zápisního řádu – Dodatku 

zápisního řádu Welsh corgi a kelpie klub CZ, a to v bodu  c) Další krytí feny je možné nejdříve 7 měsíců po 

porodu. 

Porušení proběhlo u dvou chovatelských stanic: 

Chovatelská stanice z Podolské jeskyně, chovatel MVDr. Gabriela Vidimová 

Porod na chovné feně Ginger Velvarská farma byl dne 3.10.2021. 

Následné krytí proběhlo 26.2.2022 – cca  po 4 měsících  a 25 dnů 

 

Chovatelská stanice Naše Poupátko, chovatel Lucie Tolarová 

Porod  na chovné feně Anička Naše Popátko byl dne 24.11.2021. 

Následné krytí proběhlo 24.4.2022 –  cca po 5 měsících 

 

Výbor klubu schválil a navrhne ČS odhlasovat kárný postih pro výše uvedené chovatelky. 

Zákaz chovu plemen sdružených v našem klubu Welsh corgi a kelpie klub CZ pod oběma chovatelskými 

stanicemi nebo jiné vlastnictví obou chovatelek a zákaz chovu i postoupení práva k chovu na všech 

zvířatech, psech i fenách, jejichž jsou majitelky vlastníky nebo jsou spoluvlastníky, a to s okamžitou 

platností od schválení členskou schůzí na dobu 18 měsíců. 

 

10. Finanční spolupráce klubu na akcích Agility a pasení: 

- Agility: finanční příspěvek 3000,- Kč 

- Pasení: finanční příspěvek 5000,- Kč 

 

  

Příští schůze výboru se bude konat dle potřeby před konáním Retro corgi a kelpie víkendu, může být i 

prostřednictvím ON-LINE. 

 

Zapsala : Kinbergerová Renáta 

Schválila : Síbrtová Ivana 


