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Dne 29.6. obdržel výbor od team leadera reprezentace pro MS FCI 2021 paní Petry Sedláčkové 

informaci o výsledku kvalifikací pro tuto akci. 

Kvalifikační podmínky splnilo celkem 6 týmů: 

1. Alexandra Křivohlavá + My Free Man van de Hartenhoeve (BOC) 

2. Kristýna Másilková + Wizard Funny Macy Gray (SBT) 

3. Michaela Míčová + Acey-Ducey Zip Zap (BOC) 

4. Jana Krátká + Draco Esmee Wonderful Dream (BOC) 

5. Lucie Gabrielová + Fae Dream of Magic Borders (BOC) 

6. Richard Pech + Orina z Labského přívozu (BOM) 

Všechny týmy podepsaly Směrnici reprezentanta a souhlasí s nominací do národního týmu na 

MS FCI 2021, které se koná 12. -15. 08. 2021 ve Švýcarsku. 

Výbor v této souvislosti rovněž obdržel a projednal žádost o vyslání na pozici rezervního týmu, 

který bez ohledu na svůj výsledek nezasahuje do soutěže družstev. O tento post si zažádala 

paní Michaela Houserová se svou jorkšírkou Hailey JE-CU-B.  

Všichni členové výboru předmětnou žádost projednali, zvážili veškerá pro a proti, vzali v potaz 

jak výsledky, tak účast na kvalifikacích, a s ohledem na znění zveřejněných kvalifikačních 

podmínek a zejména s přihlédnutím k plemeni, se rozhodl (6 pro, 1 se zdržel) této žádosti 

vyhovět s tou podmínkou, že veškeré náklady jdou k tíži reprezentanta-rezervy. Klub závodní 

tým vybaví 3ks soutěžních funkčních triček. 

Proto klub OB vysílá na MS FCI 2021 tým složený ze 7 členů: 

1. Alexandra Křivohlavá + My Free Man van de Hartenhoeve (BOC) 

2. Kristýna Másilková + Wizard Funny Macy Gray (SBT) 

3. Michaela Míčová + Acey-Ducey Zip Zap (BOC) 

4. Jana Krátká + Draco Esmee Wonderful Dream (BOC) 

5. Lucie Gabrielová + Fae Dream of Magic Borders (BOC) 

6. Richard Pech + Orina z Labského přívozu (BOM) 

7. Michaela Houserová + Hailey JE-CU-B (YT) – rezerva 

Jménem výboru děkuji všem za účast na kvalifikačních soutěžích, za fair play i za připomínky a 

podněty, které se k nám v rámci pořádání dostaly. Paní Petře Sedláčkové za nasazení, které 

postu TL věnuje, za její odhodlání, vytrvalost a energii. Nechť je nevyčerpatelná! 

Všem nominovaným přejeme mnoho štěstí, pevné zdraví, dobrou náladu, žádné překusy a co 

nejdeljší oční kontakt! Držíme všechny palce! Ať se daří! 

Zpracovala: Kracíková 
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