Vážení členové,
rok 2014 je za námi a je tak trošku čas na rekapitulaci.
Předem chci všem poděkovat za podporu klubu a propagaci nádherného plemene,
jakým Eurasier bezesporu je.
Také chci poděkovat panu Richardovi Hlušičkovi za to, jak se nám krásně stará o
webové stránky, kde se každou aktualitu dozvíte ihned a včas.
V roce 2014 se událo několik zajímavých věcí, které bych chtěla připomenout.
Jak se stalo postupně tradicí, výstavní rok jsme zahájili na jaře speciální výstavou v
Dětřichově na Moravě, kde byla po dlouhé době vysoká účast vystavovatelů, za což patří
všem velké díky, strávili jsme na výstavě dva skvělé dny ve skvělé společnosti, kdy si každý
odvezl nějaké to ocenění, dárek a myslím, že i hezký zážitek z pěkně prožitého víkendu. Do
chovu byla uvedena fenka Bessi Hajifa manželů Sodomkových a pes Albionspitz Balů pana
Faltyse, který byl dovezen z Anglie jako nová krev pro český chov.
V průběhu roku dále naše řady rozšířily dvě dovezené fenky, jedna z Itálie paní
Píchalové a jedna ze Švédska dovezená Richardem Hlušičkou a Janou Mazánkouvou, z čehož
mám obrovskou radost a jsem velmi natěšená z toho, jak fenky krásně rostou a už se těšíme,
až nám budou představeny i ve výstavním kruhu, kde jak věřím se určitě neztratí. Přejeme
jim tímto mnoho úspěchů a spokojený život v nových rodinách. Také chci popřát rodině
Navrátilových a jejich Adisovi Don-Jamas, který splnil v letošním roce titul Klubový junior
šampion, pohár mu bude oficiálně předán při výstavě v Dětřichově 2015.
Díky patří úplně všem, že reprezentujete toto plemeno na výstavách a dokonce i na
Evropské, kde se naši Eurasieři vůbec neztratili v evropské konkurenci a obsadili přední
příčky v hodnocení a navázali tak na úspěchy jejich předchůdců jako Cassanova, George,
Bucefal , Deny, Doli, Clarisa a mnoho dalších... Pevně věřím, že se vám všem bude dařit i
nadále neboť naši Eurasieři jsou srovnatelní se světovou špičkou.
V září jsme uspořádali historicky první sraz Eurasierů v krásném prostředí údolí
Opárno. Sice se nás moc nesešlo, ale i tak jsme si to užili při společných procházkách např.
na kopec Lovoš, což byl úctyhodný výkon pro všechny, při večerních posezeních a věřím, že
tato setkání se stanou tradicí a bude nás stále víc a víc. Tímto bych chtěla vyzvat členy, aby
se nebáli a klidně sami navrhli např. společnou procházku ve svém okolí, rádi přijedeme
strávit společný den. Napište nám (Ruzenka.ltm@seznam.cz). Chtěla bych, aby byla tato
setkání jakési „putovní“, alespoň poznáme krásy Čech a zároveň se poznáme i lépe mezi
sebou.
Na příští rok 2015 chystáme sraz na Moravě, kam nás pozvala naše „staronová“ členka
paní Hnátková a její pejsek Black. Podrobnosti se dovíte včas na našich stránkách a
Facebooku.
Našemu klubu byla CMKU zaslána peněžitá odměna ze zisku Evropské výstavy, kdy
každý klub dostal odměnu za účast svého plemene na výstavě, takže klub na druhém setkání
Eurasierů účastníky určitě pozve na dobrou večeři.
Děkuji ještě jednou všem za skvělý rok s vámi a do toho nového mnoho krásných
zážitků se svými blízkými.
Růžena Feldsteinová
(předsedkyně klubu)

