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Představení kandidáta (uveďte důvody, jež Vás vedou k rozhodnutí kandidovat, čím můžete
být klubu prospěšní, další schopnosti, možnost sponzoringu, honitba pro zkoušky ...)
Jmenuji se Miroslav Varga. Výmarského ohaře vlastním od roku 2011. Od tohoto roku jsem také člen klubu. Se
svým výmarským ohařem jsem dosáhl mnoho úspěchů na klubových akcích. Od roku 2012 se pravidelně
účastním klubových zkoušek, výstav i členských schůzí. Výmarský ohař mě přivedl k myslivosti a nyní je lovecká
kynologie a práce s výmarskými ohaři mým největším koníčkem. Myslivecké zkoušky jsem složil v roce 2013 a
vlastním lovecký lístek. V roce 2018 plánuji stát se čekatelem na rozhodčího z výkonu loveckých psů. Za
relativně krátkou dobu jsem vycvičil a předvedl výmarské ohaře na více než 30 zkouškách z výkonu. Zúčastnil
jsem se mnoha významných memoriálů. Absolvoval jsem s výmarským ohařem Memoriál Richarda Knolla,
Memoriál Roberta Jakoubka, Memoriál Kolomana Slimáka. Od roku 2015 pořádám výcvikové víkendy a kempy
pro ohaře. V roce 2017 se pod mým vedením uskutečnilo 124 výcviků. Uspořádal jsem 9 výcvikových víkendů.
Výcviky navštěvovalo a navštívilo 27 loveckých psů. Z toho 18 VO. Ve výcviku VO pokračuji v roce 2018 kdy je
již teď 6 výcvikových táborů plně obsazeno. V praxi s výmarským ohařem absolvuji na 30 honů za sezónu. Jsem
psovodem v historických Židlochovických bažantnicích.
Od roku 2017 jsem členem DK klubu. Jako člen klubu se aktivně podílím při přípravách klubových akcí. Jsem
autorem grafického layoutu oslav 50. výročí založení klubu. Podílím se na přípravě tiskovin klubu. Od roku 2014
aktivně vystupuji na členských schůzích a jednání výboru s podněty ke zlepšení v chovu výmarského ohaře u
nás. Práce pro klub mě baví a jsem schopen zajistit vhodné honitby k uspořádání klubových zkoušek. Výmarský
ohař je moje srdcová záležitost a plánuji pořízení dalších šedých pomocníků. Do výboru kandiduji proto, že se
chci podílet na zvelebování povahových a pracovních vlastností výmarského ohaře u nás.

