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Zpráva hlavního výcvikáře Boxerklubu ČR

Dovolte mi, abych Vás v rychlosti seznámil s výcvikovou činností Boxerklubu ČR za uplynulý rok. Snažil
jsem moji zprávu o výcviku zkrátit na minimum, protože se domnívám, že dnešní plenární zasedání bude
mít velmi naplněný program.

Na úvod bych chtěl poděkovat všem pobočkám, které pravidelně pořádají výcvikové tábory, dny boxera,
prodloužené výcvikové víkendy, nácviky na zkoušky chovnosti a bonitace a přípravy psů na výstavy. 
Toto všechno je velmi záslužná a časově náročná činnost, která kladně rozvíjí typickou povahu a ochotu 
k práci našeho plemene. Velmi kladně jsou také hodnocené již tradiční soutěže ve výkonu boxerů 
jako je Memoriál Jindřicha Fojtíka nebo Horácký závod, který pořádají plzeňská a brněnská pobočka. 
Tyto závody obsahují hodně všestranných kategorií nižších stupňů zkoušek a umožňují účast začínajícím
psovodům nebo zkušenějším boxerkářům s mladými psy.

Další důležitou a pro nás potřebnou výcvikovou činností jsou tři výběrové soutěže, které se letos tradičně
uskutečnily v Otěšicích (Stříbrný obojek), pražská pobočka zorganizovala Justitzův memoriál a středočeská
pobočka uspořádala třetí výběrovou soutěž Svatováclavský pohár v Zásmukách u Prahy. Tyto závody jsou
důležité pro psovody, kteří usilují o účast na mistrovství světa ve výkonu boxerů, protože účast na těchto
soutěžích je podmínkou pro nominaci na ATIBOX WM IGP. Změnou je, že od letošního roku bude VS
Svatováclavský pohár pořádat jihočeská pobočka. Většiny akcí ve výkonu jsem se sám zúčastnil a musím
konstatovat, že všechny soutěže byly velmi dobře organizačně i technicky zajištěny. Všem organizátorům
a boxerkářům, kteří se na uskutečnění těchto závodů podíleli bych chtěl poděkovat.

Ještě bych Vám v krátkosti připomněl výsledky letošního ATIBOXu, který pořádal italský boxerklub ve městě
Ronco all‘Adige. Náš tým sestával ze šesti psovodů – Iva Čadinová, Karolína Kočová, Libuše Pucholtová,
Olga Černá, Eliška Nedvědová a já. Všechny výsledky jsou zveřejněny na stránkách Boxerklubu ČR. Letos
jsme obhájili loňské 2. místo ve družstvech. První byli Němci s 793 body, Češi získali 731 bodů ve složení
Iva Čadinová, Karolína Kočová a Libuše Pucholtová, na třetím místě s počtem 717 bodů se umístila
reprezentace italského boxerklubu. Celému našemu týmu bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci,
sportovní vystupování, dosažené výsledky a umístění. Podle dosažených výsledků v posledních letech 
je příjemné zjištění, že čeští psovodi stále patří ke světové špičce ve výkonu boxera.

Na závěr bych chtěl popřát všem boxerkářům mnoho úspěchů na závodech, v chovatelských aktivitách
a výstavách.
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