
Welsh corgi a kelpie klub CZ, zapsaný spolek 

Zpráva o činnosti klubu v r. 2019 a plánovaných akcích v r. 2020 

Od členské a výborové schůze, které se konaly loni na konci března, se výbor klubu sešel celkem 

dvakrát. V obou případech byl přítomen i člen revizní komise. Jinak již standardně probíhá potřebná 

komunikace mezi členy výboru elektronicky. 

 

V květnu 2019 rezignovala na funkci jednatele Ing. Jana Kovářová, a protože při volbách do výboru 

v březnu 2018 nebyl další kandidát, usnesl se výbor klubu pokračovat do konce volebního období ve 

čtyřčlenném složení.   

 

Další změnou, spadající do uplynulého období, je ukončení vydávání klubového zpravodaje Welsh 

corgi Times. Výbor klubu tak rozhodl poté, co MVDr. Lenka Černá s omluvou sdělila, že již nebude 

nadále schopna vydávání zpravodaje zajistit a nikdo jiný se z řad členů nenašel. Veškeré potřebné 

informace jsou vkládány na klubový web a také na fb stránku klubu. Kontakty na správce klubového 

webu, správce klubové genealogie a také fb stránky jsou uvedeny na webu, v sekci Klub – Správa 

webu. 

 

A další změnou, týkající se majitelů kelpií, je umožnění přiznání titulu Český šampion i bez složené 

zkoušky z výkonu. Změna je v platnosti od 1.1.2020. Konkrétní podmínky jsou k nalezení na našem 

klubovém webu a kompletní novelizace řádů k udělování šampionátů na webu ČMKU.  

 

Co se týče klubových akcí za uplynulé období, proběhly tři plánované bonitace v loňském roce a jedna 

mimořádná bonitace letos v lednu. Uchovněno bylo celkem 37 zvířat. 

Speciální výstava našich klubových plemen se konala 8. května 2019 v Mladé Boleslavi při Pojizerské 

krajské výstavě psů. Přihlášeni byli 94 jedinci, z nichž pět nakonec k posouzení nenastoupilo. 

Klubová výstava se uskutečnila první srpnovou sobotu v zámecké zahradě Státního zámku Valtice. 

Přihlášených psů a fen bylo celkem 163, z toho ze zahraničí 32. Celkem podle plemen: kelpií 38, 

cardiganů 49 a pembroků 76.  

 

Pro příznivce sportovních aktivit s corgi a kelpiemi se v červenci konalo MR v agility, kterého se 

zúčastnilo 25 kelpií, corgi se loni nezúčastnili. Taktéž v červenci se konala soutěž v pasení pro 

australská plemena, které se zúčastnili čtyři naši členové s kelpiemi a všichni splnili limit příslušné 

zkoušky. A již tradičně se v listopadu konal Šampionát v pasení pro corgi a kelpie, kterého se 

zúčastnilo 9 kelpií a 5 welsh corgi cardiganů. Výsledky sportovních akcí, které byly výboru klubu 

doručeny a taktéž výsledky speciální a klubové výstavy a bonitací jsou zveřejněny na klubovém webu. 

Na tomto místě musím poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na organizaci akcí pro 

majitele našich čtyřnohých miláčků, za jejich obětavost, čas a úsilí. 

 

 

Letošní rok se nám kvůli celosvětově vyhlášené pandemii nepříjemně zkomplikoval. Na základě 

vládních nařízení byla zrušena jak členská schůze a bonitace, naplánovaná na 29.3, tak i Speciální 

výstava, která se měla konat 8.5 v Mladé Boleslavi.  Náhradní termín členské schůze a bonitace se 

naštěstí podařilo zajistit, ale Speciální výstava se v náhradním termínu konat nebude. 

  

Na letošní rok jsou plánovány tři bonitace, z nichž první proběhne v náhradním termínu, tedy po 

dnešní členské schůzi, druhá v neděli 2. srpna po klubové výstavě ve Valticích a třetí v listopadu při 

nebo po II. Klubové výstavě na Chržíně.   



 

 

Klubová výstava welsh corgi a australských kelpií je domluvena opět na zámku ve Valticích, a to 

v sobotu 1. srpna. Přihlašování bude možné výhradně přes Dogoffice a bude spuštěno 

pravděpodobně od 8.6.2020. Přestože delegovaní zahraniční rozhodčí doufají, a já s nimi, že se 

situace vylepší natolik, že budou moci přiletět a zvířata na naší klubové výstavě posoudit, chtěla bych 

touto cestou požádat vystavovatele o pochopení, pokud dojde na poslední chvíli u rozhodčích ke 

změně. Aktuální informace ke klubové výstavě budou zveřejňovány na klubovém webu. 

 

Nově bude klub letos pořádat II. Klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz. Tato výstava se 

bude konat v prostorách Penzionu Stará Fara na Chržíně 21.listopadu. Vzhledem k pozdnímu 

podzimnímu termínu bude počet přihlášek omezen na 60 zvířat. Výstavu bude klub pořádat 

především pro ty, kteří potřebují splnit podmínku účasti na klubové či speciální výstavě pro bonitaci. 

Ze sportovních aktivit je zatím v letošním roce plánováno MR australských kelpií a welsh corgi 

v agility, a to 18. - 19. července v Kosmonosech u Mladé Boleslavi a dále 8.listopadu Šampionát 

v pasení pro corgi a kelpie, tradičně v Libhošti u Nového Jičína. 

 

Ještě si dovolím zmínit čerstvou informaci z ČMKU, a to, že nám bylo schváleno pořádání Mimořádné 

speciální výstavy při Světové výstavě, která se bude konat příští rok v Brně. Světová výstava pro naše 

klubová plemena proběhne ve čtvrtek 30.září a MSV následující den, tedy v pátek 1.října.  

 

Na závěr vám přeji spoustu radostných okamžiků s vašimi čtyřnohými přáteli a věřím, že se již brzy 

budeme moci setkávat na našich oblíbených „pejskařských“ akcích v takovém rozsahu, jako dříve. 

 

Marta Fuglevičová                                                                 Želiv, 30. 5. 2020 

 


