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      Navážu na zprávu prezidentky klubu a seznámím Vás s tím, co náš čeká 

v následujících měsících. 

 30. a 31. 7. 2022 plánujeme Retro corgi a kelpie víkend v autokempu U letadla 

na Sečské přehradě. V sobotu dopoledne nás čeká aktivní zkrácený seminář na 

téma vystavování a přístup ke psům na výstavě od profesionálního handlera. 

V podvečerní hodině máme připravený asi 5 km dogtrekking, který připravuje 

Dana Pospíšilová. Během cesty se budou plnit úkoly formou otázek z oblasti 

kynologie. Večer bude grilování, zpívánky a předání cen vítězům dogtrekkingu. 

.Na druhý den jsme z důvodu velkého množství nových importů a odchovů 

naplánovali bonitaci. 

10.09.2022 bude klubová výstava na zámku Kozel. Pozvali jsme na všechny 
plemena zahraniční rozhodčí. Pro plemeno AKE to bude Maritha Östlund-
Holmsten ze Švédska, která je zvána na většinu klubových výstav v severských 
zemí pro kelpie, takže její náhled na naše kelpie bude určitě zajímavý. Pro WCC 
je pozván specialista Kim Vigsø Nielsen a pro WCP chovatelka a specialistka pro 
toto plemeno Pinja Hiltunen. Večer plánujeme posezení a raut a druhý den 11. 
9. 2022 bude opět bonitace. 
 
18.9.2022 týden po klubové výstavě bylo domluveno MR obedience pro corgi a 
kelpie, které se mělo konat v Brně. Je nám hrozně líto, ale z organizačních 
důvodů jsme nuceni tuto akci zrušit. Došlo ke kolizi termínů pořádaných akcí 
klubem obedience a náhradní termín se v tomto roce nepodařilo najít. Akce se 
odkládá na jaro 2023. MR obedience bude pravděpodobně v Praze a posuzovat 
bude Vilemína Kracíková. Bude i více času na přípravu nových mladých psů do 
kategorie OB-Z. Budeme se těšit na hojnou účast. 
 
8. a 9. 10. 2022 bude v Těních pořádat Jana Kautská ve spolupráci s Marcelou 
Novákovou MR v pasení pro kelpie a corgi. Jsme rádi, že se tato akce opět 
pořádá, loni tato akce chyběla. V sobotu po domluvě s pořadatelkou budou 
zkoušky a v neděli speciální závod pro naše plemena. Je to i z důvodu stejného 
termínu MVP v Českých Budějovicích, kdy skupina FCI 1 
je v sobotu. Takže zájemci budou mít možnost, jak vystavit, tak se zúčastnit MR 
v pasení. Klub přispěje finanční částkou 5. 000.- Kč na poháry a ceny vítězům. 
 
Ze sportovních akcí klub finančně podpoří MR agility, které se bude konat 2. 10. 
2022, kde spolupořadatel bude členka našeho klubu Hana Kryšpínová. Výbor 
klubu odsouhlasil částku 3.000.- na ceny a medaile. 



 
Hodně chovatelů a majitelů se zajímalo v souvislosti s corgi víkendem o akci se 
socializací a setkání štěňat a mladých psů. V areálu autokempu, kdy je pořádán 
corgi víkend nejsme bohužel sami a prostor, který je nám vyhrazen je omezený.  
Proto se výbor dohodl, že uspořádá na podzim socializační sobotu speciálně pro 
tuto věkovou skupinu. Více informací bude na webu našeho klubu. 
 
V listopadu plánujeme ještě jednu bonitaci, místo zatím hledáme a vzhledem 
k již deštivým podzimním dnům to bude pravděpodobně v hale v okolí Prahy. 
Upřesníme po klubové výstavě. 
 
V roce 2023 plánuje v květnu speciální výstavu při Krajské výstavě v Mladé 
Boleslavi, kde se spolupráce několik let osvědčila a klubovou výstavu začátkem 
září na Moravě. 
 
 
 

 


