Zpráva předsedkyně z výroční členské schůze DKČR konané dne 8. 3. 2014 v Šestajovicích
Vážené dámy a pánové, milí kolegové dobrmankáři,
rok uplynul jako voda a my jsme se opět sešli, abychom zhodnotili činnost za uplynulé
období a s přáteli z různých koutů republiky si vyměnili v kuloárech potřebné názory, proto
mi dovolte opravdu stručný souhrn dění v minulém roce a výhled pro letošní rok. Každý
z nás pak bude mít prostor na dotazy v diskusi k předneseným zprávám.
Od poslední členské schůze, která se zde konala dne 2. 3. 2013, se výbor klubu sešel celkem
8x a pracoval ve stejném složení, které je tomuto fóru známo, proto asi není třeba jednotlivé
členy jmenovat (předseda Renáta Bočanová, místopředseda František Dočekal, jednatelka
JUDr. Zdena Pokorná, ÚPCH Kateřina Michalová, výcvikář Zdeněk Saska, pokladník Michaela
Králová a člen výboru Daniela Sklenářová). Aktivní plnění povinností, které jsou
předsednictvu zastřešujícími orgány ukládány, v oblasti evidence členů, předávání
výsledkových listin a obrazové dokumentace, dodržováním lhůt pro vyúčtování akcí a
v neposlední řadě i účast zástupců výboru na Plenárních zasedáních ČKS bylo v závěru roku
zúročeno v podobě příspěvku ČKS činnost klubu ve výši 20 tisíc Kč, který byl již převeden na
účet DKČR a dodatečným písemným příslibem dalších prostředků v objemu cca 5 tisíc Kč.
I v uplynulém roce se uskutečnily každoroční klubové akce. Dne 4. 5. 2013 ve spolupráci
s pražskou pobočkou Boxeru klubu ČR proběhl v pražském Braníku (v rámci Justitzova
memoriálu boxerů) kvalifikační závod na MS IDC 2013. V termínu 25. – 26. 5. 13 se konalo
MS, tentokrát v Itálii, podrobnější informace určitě zazní ve zprávě výcvikáře. Na tomto
místě bych ráda poděkovala celému družstvu za reprezentaci klubu, jmenovitě Jitce
Janichové a reprezentačnímu figurantovi panu Římkovi za reportáže z MS a prezentaci
plemene v celostátních kynologických periodicích.
V režii tradičních organizátorů proběhly i chovatelské akce, jarní svod a bonitace ve dnech
27. - 28. 4. 2013 v Klánovicích, na podzim v Sadské první zářijový víkend (7. – 8. 9. 13).
V organizaci klubových výstav se opět prostřídali aktivní členové ZKO Sadská, kde proběhla
Klubová výstava dne 11. 5. 2013 a členové ZKO Klánovice, kteří pro nás uspořádali Klubovou
výstavu v termínu 28. 9. 2013. Vzhledem k tomu, že bych nerada zapomněla na někoho
z těch, kterým patří dík za práci a volný čas strávený nad přípravou těchto akcí, nebudu raději
v tuto chvíli adresnější. Celé organizační týmy si jistě zaslouží náš upřímný dík.
Pořadatelem MR dobrmanů pro rok 2013 se stal Moravskoslezský dobrman klub, který akci
uspořádal 12. října v Kroměříži. Závod vyhrál se zadáním výkonnostní známky výborný a
titulu CACT Jožka Okáník, kterému gratuluji a zároveň upřímně děkuji za trvalý aktivní přístup
ke klubovému dění. V posledním roce se zejména výrazně podílem na tvorbě sekce sportovní
kynologie nových webových stránek klubu.
V letošním roce jsou plánovány tyto akce:
3. května kvalifikační závod na MS se zápisem zkoušky a možností zadání titulu CACT
v Jihlavě, s delegací rozhodčího pana Jánského a pánů figurantů Kubce a Římka
10 a 11. května jarní svod a bonitace v Klánovicích
následující víkend 17. 5. Klubová výstava se zadáním titulu KV v Sadské
13. – 14. září podzimní svod a bonitace v Sadské
27. 9. Speciální výstava dobrmanů a následující den ZTP, obě akce v Klánovicích

Zajištění MR dobrmanů pro letošní rok, kterého se má zhostit náš klub, byla svěřeno do
rukou ověřených organizátorů výběrových závodů IPO i ZVV3, ZKO Rožmitál pod Třemšínem.
Závod proběhne stejně jako před 2 lety v areálu DCA Volenice v sobotu 5. 10. 2014.
MS se letos bude konat hned za hranicemi republiky, třetí květnový víkend ve slovenském
Lozornu a tak jistě počítáme s hojnou podporou našeho reprezentačního družstva na
„kolbišti“. Jistě si nenecháte uniknout možnost divácké účasti na vrcholné akci světové
úrovně, už i z toho důvodu, že v příštím roce se má MS konat ve Švédsku.
Závěrem bych ještě chtěla upřímně poděkovat všem těm, kteří se v minulém období aktivně
podíleli na činnosti klubu, především všem členům výboru i KRKu, za jejich čas věnovaný
práci pro činnost klubu. Jmenovitě již zmiňovanému panu Okáníkovi za trvalou spolupráci,
dále Jitce Stöhrové za fotoreportáže z akcí a grafické zpracování přebalu klubového
zpravodaje, Katce Králkové za jeho tvorbu, panu Hubkovi za věnované, jistě chutné ceny pro
psy, kteří se v květnu zúčastnili kvalifikačního závodu v Bráníku.

Děkuji za pozornost. Renáta Bočanová

