
Dnes proběhl tradiční Mikulášský závod o putovní pohár pro členy Kynologického 
klubu Brno – Židenice. Závod probíhal dle zkoušek ZOP (nižší kategorie) a ZPU 1
bez volitelného cviku (vyšší kategorie). Za velkého povzbuzování od rodin, 
známých a kamarádů se závodu účastnilo celkem 14 psovodů po sedmi v každé 
kategorii. Nejmladšímu závodníkovi bylo 12 let a nejstaršímu 60 let. Netradičně 
nám vyšlo vstříc i počasí, po celou dobu nám svítilo sluníčko, namísto každoroční 

sněhové vánice :-) Závod organizoval a nakonec i posuzoval hlavní výcvikář 
Karel Auf. Jménem klubu ale i všech účastníků bych mu tímto ráda poděkovala za
skvělou přípravu, organizaci celého dne a spravedlivé posuzování. Děkuji také 
pomocníkům, bez kterých by se dnešní závod jen těžko uskutečnil, jmenovitě: Ivo 
Svoboda (celý den fotil naše výkony pro další generace), Petra Ledabylová 
(uvařila 40 porcí výborného hovězího guláše a krasopisně vypsala diplomy), 
Lenka Svobodová (celý den se starala, aby nám nic nechybělo – kantýna), Zuzka 
Svobodová (medaile a diplomy), Pavlína Ryčková (poslední příprava členů před 
závodem, medaile a psychická podpora) a v neposlední řadě Petr Kolář (celý den 
se staral o to, aby nám to odsýpalo, organizace na place).
Závod zahájil předseda klubu Petr Kolář, který účastníky přivítal,vyzdvihnul 
netradičně krásné počasí a popřál všem závodníkům hodně štěstí v závodu. Karel
Auf nás poté seznámil s organizací celého dne a s rozdělením soutěžních dvojic. 
Nejdříve proběhl oddíl poslušnosi v nižší a poté i vyšší kategorii. Cvičilo se vždy 
po dvojicích. Následovaly speciální a skupinové cviky v obou kategoriích. 
Skupinové cviky probíhaly v 3-4 člených skupinách. V době oběda jsme měli vše 
odcvičeno a mohli jsme společně usednout k jednomu stolu. Ten se ukázal jako 
malý pro tolik psovodů, proto oběd probíhal po etapách. Po dobrém obědu 
následovaly ještě lepší zákusky z Cukrárny Sluníčko (děkujeme Honzovi 
Svobodovi). 
Po sečtení výsledků a vypsání diplomů jsme mohli přejít k vyhlášení výsledků a 
gratulaci výhercům, kterého se ujal předseda klubu Petr Kolář. Po vyhlášení 
proběhlo opět netradiční udělování cen. Věcné ceny (pytle granulí, postroje, 
misky, klubové trička, suky, výcvikové balóny aj.) byly obodovány. Výherce 
prvního místa si mohl odnést ceny za 4 body, druhého místa za 3 a třetího za dva 
body. Každý si tak mohl vybrat ceny dle svých preferencí a potřeb a všichni 
odcházeli spokojení s výhrou. Každý účastník také obdržel mikulášský balíček a 
bohatou odměnu za výkon pro psa (sušené maso, uzené kosti, uši aj.) Nakonec 
nadělil Mikuláš (Petr Kolář) i všem přítomným dětem balíčky plné dobrot. Petr 
Kolář poděkoval Karlu Aufovi za organizaci a posuzování závodu a všem 
závodníků za bezproblémový průběh závodu. Závodníci se pomalu rozcházeli do 
svých domovů, aby si společně se svým čtyřnohým parťákem užili výhru nebo jen 
skvělý pocit z dobře podaného výkonu. Aby závodníci nemuseli čekat celý rok na 
další klubový závod, připravujeme pro ně Jarní závod. Budou si tak moci ověřit 
pokroky, které jim přináší pravidelná práce s jejich psem, už za pár měsíců. Konec

hlášení... Haf :-D


