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Vážení kynologové a přátelé psí rasy. 
 

Jako tradičně začnu zprávu jedním z nejhezčích závodů pořádaný týmem Marcely Čadové a 
Miloše Svobody. I letos k nám pozvali nestranného rozhodčího ze Žamberka, Ivana Vrkoče, který také 
přivezl překážky na agility. Nálada i program byly suprové  a počasí nám také přálo. Pořadatelům moc 
děkuji. 
           
Letos jsme uspořádali troje zkoušky. 2x na jaře a jednou na podzim. Bohužel se zúčastnilo velmi málo 
psovodů. Nyní vám přečtu, kdo jakou udělal. 
 
Jméno Zkouška 
Adam Petr                              BH 
Dušková Kateřina                  ZZO a OVVR 
Hrobař Pavel                         SchH/VPG 3 
Luňáčkova Iveta                ZZO a FPr 1 
Silberová Dita                        FPr 3 
Šmerda Václav                      FPr 3 
Šmerdová Alena                    FPr1 
 
Celkem naši členové udělali 8 zkoušek. Všem blahopřeji. 
 

Aktuálně z ČKS Praha přišlo info, že od tohoto roku psi bez PP musí být čipováni, pokud 
chtějí dělat zkoušky. Kdo o tom chce vědět víc, ať přijde za mnou. 

 
Také letos probíhal 6. ročník celoroční kynologické soutěže „Podorlická liga“. 

 Reprezentovalo nás 10 členů.   
Jméno                     Počet startů Umístění                  Bodů 
Adam Petr                    2 x v ZZO   3. a 9. místo         7 
Dušková Kateřina        2 x v ZZO 8. a12. místo          4 
Fóglová Magda           3 x v ZVV2   1., 2. a 1. místo    35 
Hrobař Pavel               1 x v ZVV3   1. místo              12 
Luňáčková Iveta 2 x v ZZO    

1 x v ZVV1   
3. a 5. místo  
6. místo               

8 

Pavlík Libor                 1 x v IPO1   3. místo                8 
Plívová Romana          2 x v IPO3     1. a 1. místo       24 
Rebhán Petr                 1 x v ZM         3. místo            7 
Silberová Dita             1 x v ZVV3   
Vychytilová Dana       1 x v ZZO    6. místo               2 
                       
          I v tomto případě všem závodníkům moc blahopřeji a za naši ZKO děkuji. 
Celkově jsme získali 107 bodů a obsadili z 11 organizací 5. místo. Já osobně to za moc velký úspěch 
nepovažuji, ale je pravda, že v této době máme velice málo aktivních psů.  
 

Romana Plívová se opět v tomto roce zúčastnila VS Mistrovství mládeže ČR podle IPO3, kde 
skončila na 4. místě a kvalifikovala se na Mistrovství mládeže, kde obsadila 3. místo a získala ocenění 
za nejlepší poslušnost s 94 body. Také se zúčastnila Mistrovství mládeže stopařů, kde se stala 
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juniorskou Mistryní. Obě těžké stopy fena Iris z Labského Přívozu vypracovala na 96b. Tak ještě 
dostala pohár za nejlepší stopu a pohár za absolutního vítěze.  
     

Pavel Hrobař vyhrál v květnu výběrový závod na Mistrovství České republiky v ZVV3 a tím 
si zajistil postup. V září se uskutečnilo MČR ve Volenici, kde se se psem Orso de Alphaville Bohemia 
stali mistry republiky pro rok 2010. Zároveň vyhrál dvě ze tří disciplín, a to stopu s neuvěřitelnými 
100 body a nejlepší poslušnost s 92 body. Orso tímto získal titul šampión práce CACT. 
        

Honza Orság dne 23. 10. 2010 úspěšně vykonal s Edgarem za Soutoku Sázavy bonitaci a tím 
ho také uchovnil. 

 
Kyšperecká noc u nás proběhla velice zdařile. Do organizování se zapojilo dost našich členů a 

také náš stálý moderátor David Silber. Všem, co se tu podíleli na bezvadném chodu, ať to bylo 
usměrnění přijíždějících závodníků, nošení mikrofonu, bodovacích kartiček, zapisování, obsluha 
v kuchyni i ve stánku a spoustu dalších prací okolo, chci moc poděkovat.  
  
Ukázky výcviku byly v tomto roce tři. 

Letohrátky v zahradě MŠ Taušlova 
Den pro prvňáky - beseda jak se chovat ke psům, ukázky výcviku a možnost kontaktu se psy 
a poslední na  Andrlově  Chlumu. 

A zas všem, co se těchto akcí zúčastňují, moc a moc děkuji.  
 

        Jako každý rok, tak i letos proběhly v létě psí tábory. 
Pro nás ovšem byl nejdůležitější ten Letohradský. Poprvé se nám podařilo uspořádat tábor na našem 
cvičišti. Za ten týden se tu udělalo mnoho práce, jak se psy, tak na našem areálu. Každý den tu 
probíhal kompletní výcvik i s obranami. Ty zajišťoval výborný figurant Honza Orság. Eva 
Macháčková tady udělala rychlokurz v jízdě na koni. Následující den Jarda Čada zajistil Paintball. 
Tam se i ty drsnější nátury mohly vybláznit. Večer co večer bylo příjemné posezení buď u ohýnku  
nebo u společenské hry. Sešla se tu výborná parta. Ti, co chodili do práce, nás navštěvovali aspoň 
odpoledne nebo radši až večer. Jen chudák předseda Dita, která to vše dávala do kupy, nás z důvodů 
onemocnění dětí musela (ač nerada) opustit. 
        

Na závěr jakožto výcvikář děkuji za práci celoročnímu figurantovi Honzovi Orságovi, paní 
Hlavsové, Ditě Silberové a všem, kteří občas vedli družstvo začátečníků. 

 
   V Letohradě 05.01.2011                                        Pavel Hrobař  

 


