
V sobotu 6.10.2007 proběhl za pěkného počasí na cvičišti v Poplzích již X.ročník 
Memoriálu Mirka Vágnera, zakladatele ZKO Libochovice, výborného pejskaře a kamaráda. 

Letošního závodu se zúčastnilo doposud rekordních 25 závodníků, převážně z okolí, 
ale potěšila nás i účast závodníků ze vzdálenějších míst jako jsou Mariánské Lázně, Jihlava a 
Praha-Východ.Zde se zřejmě projevila síla internetu a uveřejnění nejen na našich klubových 
stránkách, ale především na stránkách věnovaným TARTu(www.vycvikpsa.cz). 

Závod probíhal ve čtyřech kategoriích, dvě patřily NZŘ (ZVV1, ZVV2)a dvě TARTu 
(ZMT a T1) ve kterých mohli závodníci při splnění stanoveného bodového limitu získat i 
zápis o složení zkoušky. Do kategorie ZMT se přihlásilo 10 závodníků a z toho pět jich 
splnilo limit pro zapsání této zkoušky. Nejlepší výkon podala Hana Haschkeová se psem 
Arnym ze ZKO Teplice-Řetenice, kteří z celkového maxima 150 bodů získali nakonec 146 
bodů. V kategorii T1 soutěžilo 6 závodníků a z toho limit pro zapsání zkoušky splnili 4 
soutěžící, zvítězil Jan Kuncl se psem Akimem ze ZKO Most. V kategoriích podle NZŘ 
zvítězili Stanislava Hájková se psem Pattem ze ZKO Litvínova v kategorii ZVV2 zvítězil 
Zdeněk Vydra se psem Honzou ze ZKO Tři Sekery (u Mariánských Lázní). Kategorie TARTu 
již tradičně posuzoval Honza Dubový a kategorie NZŘ hodnotil Jaroslav Janeček, oba si 
počínali výborně a jako plus považuji i veřejné hodnocení každého psovoda, které zároveň 
slouží ostatním jako neocenitelná instruktáž. Obrany proběhly za nemalého přispění figurantů 
Vládi Háse (TART) a Miloše Holuba (NZŘ). 

Podle mého soudu i ohlasů soutěžících probíhala celá organizace soutěže téměř bez 
problémů a poděkování zaslouží všichni od jednotlivých členů organizačního výboru, přes 
obětavou  pomoc rodinných příslušníků členů našeho klubu, přes finanční pomoc sponzorů až 
po samotné závodníky, kteří svou kvalitou ke zdárnému průběhu také jistě přispěli. Při 
zachování kvality organizace bychom se v příštích ročnících rádi soustředili právě na 
zvyšování kvality jednotlivých výkonů soutěžících tak, abychom mohli postupně do závodů 
zařazovat stále vyšší kategorie. Pro příští rok připravujeme přidání kategorii T2. 

Takže už pomalu začínáme chystat ročník číslo XI, Mirek Vágner by měl jistě 
radost…Doufám, že zase všichni přijedete, vítězové obhajovat a ostatní se zlepšovat. Vždyť i 
Jaroslav Janeček prohlásil poté, co psovod Přema Cíl zaštěkal místo své „němé“ feny Blondi, 
že i po 25 letech rozhodcování se má stále co učit… 

 
                                                                                        Jirka Mladý 
 

Sponzoři X.ročníku MMV : 
 
EP - Elektromontáže Procházka s.r.o. 
Ivana Šulcová - kamenictví 
MVDr.Marek Káninský - veterinář 
Václav Hrdlička - chovatelské potřeby 
Obec Úpohlavy 

 
 

                                                                                                                                              
Fotografie na DVD  z průběhu závodů je možné objednat na  kamil@wolfdog.cz 
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