Zpráva předsedkyně klubu za rok 2013

Z mého úhlu pohledu se klub ubírá správným směrem, daří se podporovat zájem o zdraví
belgických i australských ovčáků. Pomalu přibývá uplatněných slev na zdravotní program u
odchovaných vrhů, i je uplatňována stále častěji sleva na uchovnění za vyšetření „navíc“. Snad se brzy
stane standardem, že bude u více jedinců možnost porovnat meziroční vývoj ve sledovaných
onemocněních nad rámec povinných.
Dále je klub pořadatelem 3 mistrovských akcí ve třech různých sportech. Proběhlo mistrovství
Agility při Klubové a speciální výstavě v Mladé Boleslavi, mistrovství Obedience a i podzimní
mistrovství v Mondioringu. Všedchny akce proběhly ke spokojenosti účastníků a za přítomnosti
zahraničních rozhodčích, čímž akce dostávají patřičnou prestiž. Zde bych ráda poděkovala všem, kteří
se klubovým akcím (výstavní i sportovní a výcvikové) věnují a to ze svého volna v maximální míře a
s maximálním nasazením.
Nejen tuzemských mistrovských akcí se zúčastnili naši reprezentanti. Úspěšně závodili i ve
Slovinském Koperu na FMBB, kam v 2013 prvně vyjeli reprezentanti za všechny tři sporty, které klub
zastřešuje a prvně bylo obsazení za ČR i v Mondioringu. Na této akci se skvěle ujali svých funkcí i
teamleadeři pro všechny sporty, kteří zajišťovali komunikaci s klubem v období příprav a zajistili
podmínky a veškeré potřebné informace dle potřeb pro všechny zúčastněné teamy.
Hladce proběhly i další klubové akce, jak výstavy v Mladé Boleslavi, kde si již tradičně
vystavovatelé vyslechli posudky od zahraničních rozhodčích, tak i komornější akce a to druhá klubová
výstava na Moravě.
Uchovňovacích akcí se i letos zúčastnilo mnoho jedinců, s radostí mohu konstatovat, že
většina představených psů byla zvládnuta svými majiteli a výsledky byly téměř výhradně v horní
hranici bodování a bez výrazných extrémů i stran exteriérů.
Stále je třeba mít v chovatelské činnosti na mysli to, že standard plemene udává požadovaný
vzhled, znaky plemene, stanoví i jejich vylučující vady, povahu a je třeba myslet na všechny aspekty a
s rozmyslem plánovat chovné páry. Není ideál chovat na exteriér a opomíjet povahu nebo
upotřebitelnost či naopak vybírat chovný pár jen na základě pracovních výsledků a opomenout vzhled
plemene a svými odchovy se posunout až k hranicím vylučujících vad exteriérových.
Touto zprávou děkuji za důvěru ve mně vloženou na minulé schůzi, z časových a osobních
důvodů se ale musím funkce vzdát. Věřím, že vedení klubu bude svou práci odvádět dál poctivě, i
když na úkor svého volna a pro klub a plemena, která nás spojují.
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