
Welsh corgi a kelpie klub CZ, zapsaný spolek 

Zpráva o činnosti klubu v r. 2020 a plánovaných akcích v r. 2021 

V minulém roce se výbor klubu sešel v lednu v Praze a potom v květnu po členské schůzi v Želivě. Na 

výborových schůzích byl vždy přítomen zástupce revizní komise. Následně, kvůli vládním opatřením, 

probíhala komunikace mezi členy výboru elektronicky. 

Pořádání klubových akcí celkově velmi ovlivnila již zmíněná celoplošná opatření proti šíření 

koronaviru. Speciální výstava musela být bohužel zrušena, stejně jako plánovaná II. Klubová výstava 

bez zadávání titulu Klubový vítěz.  Proběhly alespoň bonitace, na kterých bylo uchovněno 61 zvířat  

a jako zázrakem se v srpnu podařilo uskutečnit klubovou výstavu ve Valticích, na kterou bylo 

přihlášeno celkem 163 zvířat, z toho 19 ze zahraničí. Celkem to bylo podle plemen 37 kelpií, 41 

cardiganů a 85 pembroků. Klubové sportovní akce se bohužel nekonaly. 

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

Plánování letošních klubových aktivit nebylo a stále ještě není úplně jednoduché. Členům výboru a 

revizní komise skončil k 17.3.2021 mandát, ale k tomuto datu nebylo možné členskou schůzi 

s řádnými volbami uskutečnit. Po rozvolnění opatření jsme se za tímto účelem tady sešli až dnes. 

 

Bonitace jsou předběžně plánovány tři, z toho jedna již proběhla 8.5. v Berouně, druhá je 

naplánovaná na neděli 20.6. v Berouně a další pak na podzim, kdy datum a místo jsou prozatím 

v řešení. Klubová výstava se uskuteční 19.6. v areálu kynologického centra Dog Academy v Berouně. 

Další výstava, Mimořádná speciální, by se měla konat při Světové výstavě v Brně, a to v pátek 1.10. 

 

Ze sportovních aktivit je v letošním roce prozatím naplánováno Mistrovství ČR australských kelpií a 

welsh corgi v agility, a to v Mladé Boleslavi, v termínu 31.7.- 1.8. Další sportovní akce prozatím 

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

informace. 

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

Protože skončilo tříleté volební období výboru, dovolím si také jeho činnost krátce zrekapitulovat. 

Výbor se sešel k řešení klubových záležitostí za uplynulé období osobně 9x a k tomu nesčetněkrát 

elektronicky. Zajistil uskutečnění 10 řádných a 4 mimořádných bonitací. Za výrazné pomoci členů 

revizní komise zorganizoval 2x speciální výstavu v Mladé Boleslavi a 3x Klubovou výstavu ve Valticích. 

U ČMKU zažádal o pořádání MSV při WDS na podzim 2021 v Brně. Dále finančně podpořil několik 

sportovních akcí, pořádaných pro naše klubová plemena. 

Výbor také zajistil vybavení kontrolorů vrhů čtečkami čipů, pro větší informovanost chovatelů zajistil 

vkládání zápisů o kontrolách vrhů na web klubu, vypracoval nové bonitační karty pro klubová 

plemena, umožňující detailnější popis bonitovaného jedince a vkládání těchto do genealogie při 

webu klubu. Dále vypracoval směrnici pro nakládání s osobními údaji a novou smlouvu o 

chovatelském servisu s nečlenem klubu. Ve fázi rozpracování je změna zápisů vrhů do PK ČMKU tak, 

aby bylo možné celou agendu provést elektronicky a nezatěžovat chovatele zastaralým zasíláním 

tištěných dokumentů poštou. 

Věřím, že nově zvolený výbor bude úspěšně pokračovat v zušlechťování našich klubových plemen, jak 

po stránce exteriérové, tak i povahové a zdravotní  a v organizaci klubových akcí pro co největší 

spokojenost všech členů, ať už chovatelů, či jen majitelů a přátel welsh corgi a australských kelpií.  

Děkuji vám za pozornost a přeji vám s vašimi čtyřnohými miláčky v nadcházejícím období hodně 

úspěchů a radosti. 

                                                             Marta Fuglevičová                                             V Želivě 6. 6. 2021 


