Zhodnocení výcvikových akcí za rok 2014 a plán akcí v roce 2015
V roce 2014 proběhly tři hlavní akce pro naše psovody, kteří cvičí s dobrmany.
V Jihlavě 3.5. kvalifikace na MS, kterou uspořádal Franta Matějek, za což mu
děkuji.
Lozorno – Slovensko MS 23.-25.5., kam klub vyslal pětičlenné družstvo. Naše
reprezentace měla na víc. Hlavně v družstvech mé naděje nesplnila. Stalo se to
vinou mou, jako vedoucího družstva, závodníků – kteří nedokázali v pravý čas
předvést výkon na který mají a také akcí, jako takovou, která nebyla v mnoha
pohledech standardní. Toto MS a věci, které se děly před, na a po mistrovství,
zapříčinily, že jsem se rozhodl vzdát pozice výcvikáře klubu a přenechat funkci
někomu, kdo bude mít na věci jiný – nový pohled.
Volenice 4.10. MR. Závod proběhl tradičně ve dvou kategoriích za slušné účasti
závodníků. Ne, vše probíhalo podle představ předsednictva, které bylo od
pořadatele zvyklé na vyšší standard. Nakonec vše dobře dopadlo. Stalo se tak za
velkého přispění paní Šestákové s manželem. Odvedli za pomoci svých přátel
většinu práce, za což jim jménem klubu děkuji.
Nemohu také nepoděkovat našemu dlouholetému sponzorovi panu Hubkovi,
který letos při akcích pod záštitou DKČR pomohl cenami na jaře i na podzim.
Na MR přispěla pěknými cenami také paní Šestáková, za což jí také děkuji.
Letos se bude konat MS 15.-17.5. poblíž Malme ve Švédsku.
MR pořádá 26.9. MSDK v Kroměříži.
Do letošní reprezentace mají zatím body z loňského roku tito závodníci:
Josef Okáník
260b. MS – 282b. MR
František Matějek 256b. MR
Mgr. Kateřina Krejčí
247b. MS
Vladimír Bohaboj 237b. MR
Body si mohou vylepšit, nebo si je mohou udělat noví závodníci na jaře
například 18.4. v Zábrušanech při kvalifikaci na MS, nebo na dalších závodech
všech plemen. Uzávěrka pořadatele MS je dost brzy, tedy 24.4. 2015.
Do letošního roku přeji všem, kteří cvičí s dobrmany mnoho úspěchů, zdraví psů
a radost z dobré práce, výbornou reprezentaci plemene a našeho klubu na což se
poslední dobou dost zapomíná.
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