Zpráva předsedkyně o činnosti klubu pro výroční členskou schůzi dne 25. 2. 2017

V období od poslední členské schůze, která se konala dne 27. 2. 2016 se výbor sešel, včetně dnešního
krátkého zasedání před členskou schůzí, celkem 7x.
Výbor pracuje ve složení, které vzešlo z poslední členské schůze, která byla schůzí volební: MUDr.
Renáta Bočanová – předsedkyně, RNDr. Štěpánka Hostovská – místopředsedkyně, zajišťující evidenci
členské základny a s tím spojenou další agendu, Kateřina Michalová – ústřední poradkyně chovu,
Petra Hejnová – hospodář klubu a František Dočekal – výcvikář.
V souladu s plánem akcí pro rok 2016 byly uspořádány 2 klubové a 1 speciální výstava, ZTP, MR ve
výkonu dobrmanů a jarní svod a bonitace. Podzimní svod a bonitace byly pro nedostatečný počet
přihlášených zrušeny. O výsledcích výše uvedených akcí byli členové klubu informování na klubových
stránkách, ve zpravodaji a dnešní auditorium uslyší krátkou rekapitulaci ještě z úst ÚPCH p. Kateřiny
Michalové.
7. 5. 2016 Klubová výstava bez zadání titulu KV – ZKO Sadská – rozhodčí RNDr. Helena Grocholová
10. 7. 2016 Klubová výstava se zadáním titulu KV – ZKO Plzeň–Čechurov – rozhodčí Inge Eberstahler,
předsedkyně dobrman klubu Rakouska
10. 9. 2016 Speciální výstava dobrmanů - ZKO Klánovice – rozhodčí Thomas Becht (D)
11. 9. 2016 ZTP (D) – mezinárodní bonitace – ZKO Klánovice - rozhodčí Thomas Becht (D)
Organizace jarního svodu a bonitace, které proběhly 14. – 15. 5. 2016 a dalších již jmenovaných akcí
se na výbornou zhostila ZKO Klánovice. Poděkování za spolupráci na přípravě klubových akcích patří
také členům ZKO Plzeň – Čechurov a ZKO Sadská.
Na MS IDC, které se konalo 20. – 22. 5. 2016 v maďarské části Komárna, klub reprezentovali Leona
Sosnová s Apollem od Novomlýnských jezer, František Dočekal a Belolobo von den Pegnitzraten a
Pavel Pluhař s Idarem Gumby. Bohužel pouze poslední jmenované dvojici se podařilo splnit
zkouškový limit a se ziskem 250 bodů se umístili na 20 místě. Leona Sosnová s Apollem v sobotu na
stadionu doslova zvedali lidi ze židlí, když předvedli nádherný výkon (B-91, C-95), který je
katapultoval po prvním soutěžním dni v průběžných výsledcích na 2.místo. O to větší, pak bylo
zklamání celé naší výpravy, když si „Polďas“ neporadil se stopou. Leoně bych chtěla poděkovat nejen
„za husí kůži na stadionu“, ale i za její osobní invenci při zajištění oblečení pro náš tým. Role
vedoucího družstva a figuranta v jedné osobě se na výbornou zhostil Robert Fagoš, kterému patří
velký dík, a to nejen za práci na MS, ale i za velký kus práce na přípravě společného závodu v podobě
MR dobrmanů a Justitzova memoriálu boxerů, který proběhl 16. 10. 2016 ve Strančicích.
Startovní listina MR dobrmanů 2016 v kategorii IPO 3, čítala ve srovnání s rokem 2015 pouze 7
závodnických dvojic, o to více byly vyrovnané výsledky, 262 bodů stačilo „pouze“ na šesté místo,
přičemž jedna dvojice odstoupila. Vypsání nižších, dílčích kategorií se opět nesetkalo se zájmem ani u
jednoho z plemen.
V letošním roce se bude konat MR pod záštitou Moravskoslezského dobrman klubu a podle plánu
sportovních akcí ČKS se uskuteční ve dnech 7. – 8. 10. 2017 ve Strančicích.
Plán klubových akcí na rok 2017
Klubová výstava bez zadání klubový vítěz – 20. 5. 2017 v rámci MVP Litoměřice
Jarní svod a bonitace – 27. – 28. 5. 2017 ZKO Klánovice

Klubová výstava bez zadání titulu KV – 9. 7. 2017 ZKO Plzeň – Čechurov
Klubová výstava se zadáním titulu KV – 30. 9. 2017 ZKO Klánovice
Podzimní svod a bonitace – ZKO Plzeň – Čechurov – termín bude upřesněn
MS dobrmanů se má dle informací z neoficiálních zdrojů uskutečnit 3. květnový víkend v italském
Castano Primo (u Milana). Nová výkonnostní kritéria pro přihlášení na tuto akci, které stanovilo IDC,
byla zveřejněna na webu a ve zpravodaji – zkouška IPO3 splněná minimálně na 250 bodů, přičemž
oddíl C nejméně 85 bodů a TSB hodnocení „a“. V této souvislosti bylo jednáno s VK a P ČKS, neboť
toto hodnocení bylo zadáváno pouze na vrcholných soutěžích.
Ke vývoji kauzy CHS Halit Paša bych se ve svém sdělení nerada detailněji vyjadřovala, i vzhledem
k tomu, že v současné době čelí klub žalobě ze strany majitelky CHS. Ctím právo členů na informace,
proto případné dotazy zodpovíme společně s Kateřinou Michalovou, případně s JUDr. Matouškem,
který se uvolil DKČR v této záležitosti zastupovat, individuálně.
Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům v předsednictvu a KRK za jejich činnost ve prospěch klubu.
Členům ZKO Klánovice, ZKO Plzeň-Čechurov a ZKO Sadská za angažovanost při organizaci klubových
akcí, dále paní Jitce Jochalové a fimě Housing4you za finanční podporu a ozvučení MR dobrmanů.
Zvláštní dík patří Jitce Stöhrové za dlouhodobou spolupráci v oblasti fotodokumentací akcí a grafické
práce.

V Praze dne 25. 2. 2017

Renáta Bočanová

