Zpráva předsedkyně klubu za rok 2006
Ve své zprávě bych chtěla celkově shrnout uplynulý rok jaký byl a co přinesl. Myslím
si, že se výboru podařilo stabilizovat roční rozpočet, aby výdaje a příjmy klubu byly
vyvážené.
Pořádali jsme tři PP a PT, pro malý počet přihlášených byl 4.PP a PT v Soběslavi
zrušen.
Na popisných přehlídkách a povahových testech, které se konaly v Hradci Králové, v
Novém Jičíně a v Praze Letňanech, se zúčastnilo celkem 75 psů. Ještě bylo při klubové
výstavě v Mladé Boleslavi posouzeno na PT 12 psů, kteří se chtěli zúčastnit selekce. Z těchto
akcích klub získal 12 937,- Kč.
V loňském roce klub uspořádal dvě klubové a jednu speciální výstavu. Klubová a
speciální výstava se již tradičně konala v Mladé Boleslavi na výstavišti Krásná louka.
Podzimní klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz byla v Prostějově.
Při výstavě v Boleslavi jsme uspořádali závod agility, letos to byl první oficiální
závod, a také proběhl závod v poslušnosti podle upravené zkoušky ZOP.
Dále se klub podílel na pořádání 10. ročníku MR BO v agility. Zajímavostí tohoto
mistrovství byl start Jitky Novotné s A3Ch Carbym Bonatom, který startoval na všech deseti
ročnících.
Potěšitelné je, že závod v agility a poslušnosti finančně pokryly nejen svoje náklady,
ale i náklady na poháry a upomínkové předměty pro MR BO v agility, které každoročně
financuje KCHBO.
Naši členové se úspěšně účastnili MS BO v Maďarsku, kde v jednotlivcích skončila
Martina Klimešová s Arálií Novterpod na 6. místě a družstvo ve složení Martina Klimešová,
Jitka Novotná s A3Ch Aktij Novterpod, Monika Prokopová s Abbou od Tuchorazské hlásky a
Simona Hurábová s A3 Džinou z Vandalky na třetím místě.
Chtěla bych připomenout, že se v loňském roce belgičákům velmi dařilo na
vrcholových soutěžích. Jak na MR IPO, tak na MR Agility byli na prvních dvou místech BO.
Na závěr bych chtěla vyzvat členy klubu, kteří by byli ochotni se podílet na zpracování
klubového zpravodaje nebo na tvorbě webových stránek klubu ke spolupráci.
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