
NOVOMLÝNSKÉ DERBY 

 

 
          Dne 30.05.2009 se uskutečnila klubová soutěž KBO ohařů se zadáváním titulu CACT, 
Novomlýnské derby v Dolních Dunajovicích. Zkoušelo se podle zkušebních řádů pro ZV s přihlédnutím 
že se jedná o soutěž, tedy velmi přísně. Podmínky byly skutečně náročné. Už třetí den vytrvale pršelo, 
terény byly silně promáčené a rozbahněné. Honitba byla značně zazvěřená především  srstnatou zvěří a 
psi kteří nebyli na takové množství zajíců zvyklí, měli velké problémy s disciplínou klid před zvěří 
srstnatou.  
          K soutěži bylo přihlášeno 16 psů. Z účasti se omluvila Denisa Laučíková s fenou výmarského 
ohaře a nedostavil se Zdeněk Balák s fenou bretaňského ohaře. Jako náhradník nastoupila JUDr. Iva 
Rudá s auvergneským ohařem, celkem se tedy soutěže zúčastnilo 15 psů: Pět auvergneských ohařů, pět 
italských spinone a po jednom Saint-germainský ohař, italský ohař, maďarský ohař, německý krátkoststý 
ohař a irský setr. Je poněkud zarážející, že přestože soutěž organizovala sekce italských ohařů, zúčastnil 
se jí pouze jediný zástupce tohoto plemene. Barvy stavěcích psů z Apeninského poloostrova hájilo 
alespoň pět italských spinone. Je jistě i velká škoda, že se soutěže nezúčastnil ani jeden bretaňský ohař.  
          Čtyři psi soutěž nedokončili. V první ceně obstálo šest psů, ve druhé ceně jeden pes a ve třetí čtyři 
psi.  
 
    Výsledky: 
 
1. místo Saint-germainský ohař Dona de l‘Etang du Vert I. cena 228 bodů CACT vůdce Jiří Tomášek        
2. místo auvergneský ohař Jasan Od Smutné říčky I. cena 217 bodů Res. CACT vůdce Slavomír   
Hanáček 
3. místo auvergneský ohař Back od Rajhradických polí I. cena 217 bodů vůdce JUDr. Iva Rudá 
4. místo auvergneský ohař Brigand de l‘Ecrin de La Dame I. cena 216 bodů vůdce Slavomír Hanáček 
5. místo italský spinone Tocco Ross Cynopolis I. cena 202 bodů,vůdce Markéta Jelínková 
6. místo italský spinone Zaza del Subasio I. cena 192bodů vůdce Vlasta Bastlová 
7. místo italský spinone Reno Ross Cynopolis II.cena 218 bodů vůdce Mgr.Rudolf Zbořil  
8. místo italský ohař Brinna Naszálymenti III.cena 160  bodů vůdce Ing.Pavel Kyša 
9. místo italský spinone Silvio Ross Cynopolis III.cena 200 bodů vůdce Markéta Jelínková 
10. místo německý krátkosrstý ohař Ajka z Husárky III.cena 161 bodů vůdce Miroslav Morávek 
11. místo irský setr Warien z Luhové seče III. cena 150 bodů vůdce Renáta Hybká 
 
     V soutěži neuspěli: 

 
Auvergneský ohař Ikar Od Smutné říčky vůdce Slavomír Hanáček 
Auvergneský ohař Jolie Od Smutné říčky  vůdce Slavomír Hanáček 
Italský spinone Soggio Ross Cynopolis vůdce Mgr.Rudolf Zbořil 
Maďarský ohař krátkosrstý Ajda od Císařských sklepů vůdce Marek Obdržálek 
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