Zpráva předsedkyně DKČR – členská schůze DKČR 23.02. 2008
Dobrý den,
ještě jednou vás všechny vítám na dnešní členské schůzi, kde budete volit nové
předsednictvo. V loňském roce se sešlo předsednictvo celkem 9x. Zápisy z těchto jednání
byly všechny uveřejněny v klubovém zpravodaji.
Konaly se 2 svody, 2 bonitace a Klubová výstava se zadáním titulů CAC a Klubový
vítěz. Všechny tyto akce se konaly v Sadské a garanty těchto akcí se stali paní Ranglová
a pan Okáník, kterým patří zvláštní poděkování. Zároveň chci poděkovat všem členům
ZKO Sadská, kteří jim tyto akce pomáhali zrealizovat. Také bych ráda poděkovala za
fotografie z těchto akcí panu Tomáši Ledvinovi. Na tuto výstavu byl k posuzování
pozván polský rozhodčí pan Zbygniew Ostrowski. Titul Klubový vítěz pro rok 2007 byl
zadán černému psovi Ir Gold Mičer, černé feně Fráze Zkanape, hnědému psovi Ariel
Black Dancer. Titul Klubový vítěz mladých byl zadán mladému černému psovi Hiddo
Od dvou lvů, mladé černé feně Efrita Brynal Gold, a mladé hnědé feně Kasandra Halit
Paša. V párech první místo obsadili Hiddo a Gabby Od dvou lvů, druhé místo patří
Sylvesterovi a Sunny Halit Paša. V chovatelských skupinách se na prvním místě umístila
skupina Od dvou lvů, na druhém Halit Paša, na třetím Jumper a na čtvrtém Di
Brittasgang. Všem majitelům vítězných psů a fen, párů a skupin gratuluji.
Připomínám, že i pro letošní svody, bonitace a výstavy bylo celým předsednictvem
odsouhlaseno, aby se tyto akce konaly opět v Sadské. Budou to: jarní svod a bonitace
17.+18. 05. 2008, podzimní svod a bonitace 11.+12. 10. 2008, SV 14.06. 2008, KV 06.09.
2008. Pevně věřím, že se vše podaří zajistit minimálně tak jako loni.
Tak jako každý rok, i letos jsme vyslali na Mistrovství světa dobrmanů naši
reprezentaci. Pod vedením Zdeňka Sasky odjelo na Slovensko do Vrbového 6
závodníků. Jmenovitě pan Antoním Jůn s Hansem Gold Mičer (nádherné 4. místo), paní
Vlaďka Semczuková-Gschwindl s Taborem von Castell (10. místo), pan František
Matějek s Irou Black Gong (16. místo), pan Jiří Kudrlička s Akimem z Avaru
(20. místo), paní Jana Hanko s Gralem Bohemia Gotika (25. místo) a konečně paní
Renata Bočanová s Ferbií Calibra Magic (41. místo).
Již tradičně jsme zabodovali v družstvech, a to rovnou prvenstvím !
Tímto vyslovuji svoji gratulaci a dík všem 6-ti výše jmenovaným reprezentantům a
vedoucímu družstva Zdeňku Saskovi, který přípravě věnoval hodně sil a času.
Mistrovství republiky pro rok 2007 se konalo v Kroměříži pod dohledem pana Růžičky,
předsedy MSDK. Jak je všem známo, na území ČR se bohužel nesmějí zúčastňovat
kynologických akcí pořádaných pod ČKS kupírovaní psi, a z toho plyne, že se naše
špička nemohla této akce zúčastnit a tím předvést výsledky své celoroční práce.
Proto naši členové odjeli pod vedením vycvikáře Zdeňka Sasky na závod do Nitry na
Slovensku, kde jasně zabodoval a vítězem se stal pan Antonín Jůn se psem Hans Gold
Mičer. Druhé místo obsadila paní Renata Bočanová s fenou Fergie Calibra Magic, třetí
byl pan Jaroslav Mikulka s Alexem z Jolany, čtvrtá Michaela Pavlišťáková s Gertem
Black Gong, na pátém místě byl pan Jiří Kudrlička s Akimem z Avarku a na šestém
místě skončil pan František Matějek s Irou Black Gong. Za naše juniory startoval
Erman Jumper, byl také vyhlášen Junior mistrem DKČR.
Jelikož jsem ještě neměla možnost všem výše jmenovaným pogratulovat k jejich
výsledkům, činím tak dnes.
Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci našeho klubu.

V dalším bodě své zprávy bych se chtěla krátce věnovat klubovému zpravodaji a
klubovým internetovým stránkám . Především chci poděkovat paní Líbě Láskové, která
se už druhým rokem svědomitě stará o klubový zpravodaj. Je jen škoda, že se větší
měrou nepodílejí na obsahu i řadoví členové klubu. Došlo také na snížení ceny za
tiskárnu, a to zásluhou paní Láskové. Přeji si, aby byl zpravodaj vždy aktuelní,
objektivní, a včas u vás, kteří na něj čekáte.
A teď k internetovým stránkám klubu. Jelikož po vleklých a zavádějících jednání o
stránkách klubu nedošlo k žádnému zlepšení natož k pozitivnímu výsledku, rozhodlo
předsednictvo, že klub bude mít vlastní oficielní stránky. Tyto stránky byly uvedeny do
provozu v 19. června 2007 . Od té doby jsou k dispozici pro všechny členy klubu. Za
důležité považuji například rychlé uveřejnění zápisů z předsednictva a informace
týkající se jak sportovní, tak chovatelské a výstavní činnosti členů DKČR.
Prosím všechny členy, aby se snažili o doplňování jak všeobecných informací, tak i o
aktualizaci dat, která se týkají jejich psů a fen. Zdarma jsou zde prezentováni psi a feny
členů DKČR. Taktéž inzerce členů DKČR je zdarma.
Svody a bonitace mi přislíbila dodávat sl. Haiderová, která tak již částečně učinila.
Dodala také starší výsledky ze svodů od roku 1998.
Na www.dobermannclub.cz již nyní naleznete přihlášky včetně propozic na klubové
akce v roce 2008, jsou to jarní i podzimní svody a Speciální a Klubová výstava.
Zvažte, zda by nebylo možné zveřejnit na stránkách jmenný seznam členů klubu (třeba
bez adres – pouze město). Mohlo by to být užitečné zejména pro samotného člena –
kontrola o zařazení do seznamu členů, dále pro jednatele, ekonoma klubu, pro potřeby
evidence poplatků, klubového zpravodaje a podobně. Zkrátka klub má konečně svoje
stránky, které můžete i vy všichni využít na prezentaci svých psů a fen, chovatelských
stanic, sportovních úspěchů toho našeho úžasného plemene.
A teď již jen jednu větu závěrem.
Děkuji všem členům předsednictva, kteří pracovali pro DKČR po celé volební období
a aktivně se ve svém volném čase podíleli na činnosti klubu za jejich spolupráci.
Jaroslava Sýkorová
Předsedkyně DKČR

