Zpráva předsedy KCHBO za uplynulé období (r.2015)

Vážení přátelé,

Loňský rok se nesl ve znamení jedné akce, která dost zásadním způsobem ovlivnila činnost
KCHBO, a sice mistrovství světa belgických ovčáků v Písku. Jakkoliv se měly na pořádání
tohoto mistrovství světa podílet oba kluby, tak mohu zcela odpovědně říci, že bez
organizační podpory a zajištění KCHBO by nikdy nedopadlo celé mistrovství světa tak, jak ve
skutečnosti dopadlo. Nejedná se jen, že člen KCHBO byl předsedou organizačního výboru a
že jsme se starali o discipliny zastřešené KCHBO – tedy Agility, Mondioring, Obedience a
výstava, ale členové klubu pomáhali i v ostatních disciplinách. Na tomto místě musím
vyzdvihnout zejména práci Hanky Pisarčíkové a patří jí za to můj velký dík. Mimo ní musím
poděkovat Blance Poláčkové, která zajistila perfektně výstavu, Jakubovi Štýbrovi, který
uspořádal výborně závod Agility, Markétě Píšové, která zorganizovala závody Obedience.
Musím i poděkovat všem našim členům, kteří byli úspěšní na těchto závodech i na výstavě.
Nechci je zde jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněl.

Mimo tuto akci pořádal klub mistrovství klubu KCHBO v Agility a zde musím vyzdvihnout
práci Lenky Dušánkové, která za pomoci svého týmu a vstřícného přístupu KK Simire
uspořádala důstojné mistrovství plemene a nejen to, ale také za pomoci ostatních i speciální
výstavu belgických ovčáků a australských ovčáků.

Klub také uspořádal mistrovství republiky v Mondioringu ve spolupráci s Mondioring klubem
České republiky a zde zase musím vyzdvihnout práci Věry Hlaváčkové a Dušana Skuly,
protože jsem měl možnost vidět i mistrovství republiky v roce 2014 a je zde znatelný velký
posun nejen v kvalitě pořádání, ale i kvalitě závodníků a hlavně prestiže tohoto závodu
v komunitě lidí zabývající se výcvikem Mondioringu. Můj dík patří i p. Jiřímu Čejkovi majiteli
firmy HST za perfektní přístup k organizaci ze strany pronajimatele objektu – HST
výcvikového centra.
Klub rovněž uspořádal mistrovství plemene v Obedience.

V rámci standardní činnosti pořádal klub popisné přehlídky a povahové testy a jsem moc rád,
když se ohlédnu dozadu a vidím stoupající počty lidí s belgickým či australským ovčákem,
kteří chtějí uchovnit svá zvířata právě v našem klubu. Děkuji všem poradcům chovu v našem
klubu a těm bezejmenným, kteří se podíleli na jejich organizaci a rámci míst, kde tyto akce
konaly. Jsem na to velmi hrdý, protože jsem byl dotazován, ze strany výboru FMBB na styl
naší práce, jelikož FMBB má několik nových členů, u nichž se chov belgického ovčáka teprve
rozvíjí a hledají cesty, jak svůj chov organizovat.

Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem za to, jakým způsobem reprezentujete náš klub,
protože klub není předseda ani výbor, ale jste to Vy naši členové, kteří tvoří klub a svojí prací
a svými výsledky a tím dále klub rozvíjíte. Přeji nám všem hodně zdraví, pevné nervy a
dobrou pohodu do roku 2016.

Dušan Pospíchal

