
Welsh corgi a kelpie klub CZ, zapsaný spolek 

Zpráva o činnosti klubu v r. 2017 a plánovaných akcích v r. 2018 

V loňském roce se výbor klubu sešel k řešení klubových záležitostí dvakrát, a to v únoru v Brně a pak 

v říjnu na Chržíně. Na obou výborových schůzích byl přítomen některý z členů revizní komise. 

V mezidobí těchto výborových schůzí, probíhala během uplynulého roku komunikace mezi členy 

výboru podle potřeby elektronicky. 

V uplynulém období bylo asi nejviditelnější změnou spuštění nových webových stránek klubu. Tomu 

bohužel předcházely komplikace s odstoupením od smlouvy se společností Xart a hledáním nového 

zřizovatele webu a poskytovatele webhostingu a domény.  Ve spolupráci s p. Kinbergerem, kterému 

náleží obrovský dík za jeho čas, byla jako tvůrce nového webu vybrána společnost Xart, která nám ale  

krátce po podepsání smlouvy oznámila, že vzhledem k nově provedené analýze projektu, bude třeba 

navýšit cenu z 57 tis. Kč na 83 tis. Kč, což výbor klubu neakceptoval a od smlouvy odstoupil. 

Následně byla na doporučení oslovena firma Banan.cz, která nám nový web zhotovila za necelých 15 

tis. Kč, včetně domény a webhostingu. Jako součást webu byla připojena tzv. genealogie, tedy 

databáze jedinců našich klubových plemen.  Jde o samostatný web, vytvořený programátorem p. 

Cimlerem, který genealogické stránky vytvořil již dříve pro Klub chovatelů kolií a šeltií. Za tuto část 

webu jsme zaplatili 12 tis. Kč. Takže nakonec všechno zlé bylo k něčemu dobré, neboť oproti 

původnímu návrhu klub ušetřil 30 tis. Kč. 

Webové stránky jsou postupně naplňovány informacemi dle důležitosti a samozřejmě vy, všichni 

členové, se můžete podílet na jejich spoluutváření zasíláním zajímavých příspěvků ke zveřejnění a 

také zasíláním kvalitních fotografií do měnícího se slideru, který má sloužit jako fotogalerie našich 

zvířat.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co se týče klubových akcí v loňském roce, proběhly 4 plánované a 1 mimořádná bonitace, v květnu se 

uskutečnila Speciální výstava našich klubových plemen na Křivonosce, kde bylo přihlášeno 57 jedinců, 

v červenci pak Klubová výstava v Mladé Boleslavi, kam majitelé přihlásili 71 jedinců našich klubových 

plemen. Pro příznivce sportovních aktivit se v červnu v Ludslavicích konal Šampionát australských 

kelpií a welsh corgi v agility, v září se konal 2. dogtrekkingový speciál pro welsh corgi a v listopadu v 

Libhošti Šampionát pro welsh corgi a australské kelpie v pasení. Bohužel plánované Mistrovství ČR 

v obedience pro naše klubová plemena se nakonec kvůli nepříznivým  povětrnostním podmínkám 

nekonalo. Výsledky sportovních akcí a taktéž výsledky speciální a klubové výstavy byly zveřejněny ve 

zpravodaji č.2/2017. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na letošní rok jsou plánovány 4 bonitace, z nichž jedna již proběhla 28.1 v těchto prostorách, druhá 

proběhne po Speciální výstavě 8. 5. v Mladé Boleslavi, další pak v neděli 5. 8. po Klubové výstavě ve 

Valticích a poslední na podzim, kdy termín, místo i rozhodčí budou teprve upřesněny.  

 

Letošní rok je shodou okolností ve znamení změn. Nejen členská schůze je v nových prostorách. 

Speciální výstava welsh corgi a australských kelpií se bude konat zanedlouho, 8. května v Mladé 

Boleslavi, při Pojizerské krajské výstavě psů. 1. Uzávěrka přihlášek již proběhla, ale kdo by se chtěl 

ještě přihlásit, 2. uzávěrka je 6. dubna. 

 

Klubová výstava welsh corgi a australských kelpií se bude konat 4. srpna na zámku ve Valticích. Ke 

změně místa výbor přistoupil po nemalém zvýšení nájmu ze strany pronajímatelů ve Slavkově. Další 



změnou a snad k lepšímu, bude nový systém vyhlašování vítězů a předávání cen, a to až odpoledne 

v závěrečném defilé. K tomuto jsme se rozhodli přistoupit po loňské klubové výstavě, kde si zůstavší 

posteskli, že tam při soutěžích a při vyhlášení vítězného jedince výstavy, už téměř nikdo není.  

Ze sportovních aktivit je v letošním roce naplánován Šampionát australských kelpií a welsh corgi 

v agility, a to 9. června v Ludslavicích. Dále v termínu 15. -16. 9.2018 agility závod Be Happy Cup 

spojený s MR našich klubových plemen. První listopadovou neděli se bude konat pro naše plemena 

Šampionát v pasení, tak jako loni v Libhošti u Nového Jičína. MČR v obedience by se mělo konat na 

podzim v obci Uhy, nedaleko Chržína a snad bude letos počasí milosrdnější. Další sportovní akce 

prozatím hlášeny nejsou, ale pokud přibydou, pak na webových stránkách najdete včas potřebné 

informace. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tolik souhrn informací o tom, co se událo v minulém období a nástin toho, co nás čeká v roce 

letošním. Děkuji vám za pozornost a přeji vám s vašimi čtyřnohými přáteli v nadcházejícím období 

hodně úspěchů a radosti. 

 

Marta Fuglevičová                                                                 Mitrov 17. 3. 2018 

 

 

 


