Novomlýnské Derby
Jedna z vrcholových akcí Klubu chovatelů bretaňských ohařů proběhla v sobotu 1.5.2010.
Účast byla značná,startovalo 16 pejsků několika plemen, nejvíce byli zastoupeni auvergnéští
ohaři, a to pěti jedinci, ale také italských spinonů bylo pět, 3x jsme viděli italské ohaře,
jednou saintgermaina a po jednom startovali německý ohař a výmarský ohař.
Počasí nám na rozdíl od jiných let výrazně přálo, bylo teplo až moc. Posuzování se ujali
velmi zkušení rozhodčí, vrchní rozhodčí byl pan Vlastimil Tomaštík a v poli posuzovali
pánové Jiří Studýnka, Bronislav Procinger, Karel Šebesta a Jaroslav Neugebaurer.
Jejich úkol byl nelehký,museli posoudit málopočetná plemena, k tomu ještě se značně
rozdílným stylem práce, ovšem hodnocení těchto plemen měli nastudováno a šlo jim to.
Příjemný byl v Dunajovicích již tradičně velmi zazvěřený terén, a to jak srstnatou tak i
pernatou zvěří a všichni pejsci možnost obojího vystavení opakovaně měli, vrcholem pak
byla Dona, fena saintgermainského ohaře, která v terénu vystavila lišku. Je s podivem, že
lišce nevadilo, že se v blízkosti pohybovalo již předtím několik psů, a ani spousta rybařů,
jimiž již byl břeh zaplněn.
Také díky nasazení členů MS Slunný vrch Dolní Dunajovice probíhala soutěž bez zádrhelů,
po čtrnácté hodině byla úspěšně ukončena. Letos kralovali auvergneští ohaři a jmenovitě
chovatelská stanice z Rajhradických polí, tři sourozenci obsadili první tři místa v pořadí, to je
velký chovatelský úspěch chovatelky paní doktorky Ivy Rudé. Italští ohaři se letos neztratili a
jejich výsledky nebyly vůbec špatné, pěkně pracovali jak krátkosrstí, tak spinoni a jejich
vůdci odvedli kus hezké práce. Rovněž již zmiňovaná Dona pracovala jako vždy perfektně, i
další dva zástupci kontinentálních plemen, výmarský ohař a fenka NKO, oba uspěli k plné
spokojenosti svýchvůdců. Poděkování za krásnou akci patří všem pořadatelům, již výše
zminovaným rozhodčím, Panu Šustkovi, Zonygovi a Tichému za pomoc při akci a nemalý díl
patří zá stupci výboru klubu panu Slávkovi Hanáčkovi, který jako vždy má téměř otcovský
přístup k této soutěži, pořizuje nádherné fotografie z akce a dokazuje nám všem svou
nezdolnou /buldočí / cvičitelskou vytrvalost.
S pozváním na Rajhradický pohár, který se koná 21.8 2010, se s vámi loučím.

Hezký den Vám přeje
Mirek Horáček

Výsledková listina Novomlýnské Derby:
Brett z Rajhradických polí /BA/, vůdce Jaroslav Krcánek

228 bodů

CACT

Bria z Rajhradických polí /BA/, vůdce JUDr. Iva Rudá

225 bodů

r.CACT

Back z Rajhradických polí /BA/, vůdceJUDr. Iva Rudá

222 bodů

3.místo

Dona de Etang du Vert /BSG/, vůdce Jiří Tomášek

221 bodů

4.místo

Lore von der Zista /NKO/, vůdce Vladimír Smetana

220 bodů

5. místo

Menta Compatriota di Bonfini /IO/, vůdce MVDr.Pavlína Zachardová

219 bodů

6.místo

Reno Ross Cynopolis /SPI/, vůdce Mgr. Rudolf Zbořil

218 bodů

7.místo

Argo dei Giotto /IO/, vůdce Ing.Pavel Kyša

216 bodů

8.místo
vše I.cena

Silvio Ross Cynopolis /SPI/, vůdce Markéta Jelínková

191 bodů

9.místo

Bron z Pokojovických strání /VOK/, vůdce Michak Feiger

176 bodů

10.místo
vše II..cena

Polcevera´s Umbra /IO/, vůdce Marcela Horáčková

196 bodů

11.místo

Saggio Ross Cynopolis /SPI/, vůdce Mgr.Rudolf Zbořil

174 bodů

12.místo

Brigitte del Subassio /SPI/, vůdce Bastlová Vlasta

173 bodů

13.místo

Zaza del Subassio /SPI/, vůdce Bastlová Vlasta

171 bodů

14.místo
vše III..cena

Ikar od Smutné říčky /BA/, vůdce Slavomír Hanáček

vůdce psa odvolal

Jolie od Smutné říčky /BA/, vůdce Slavomír Hanáček

vůdce psa odvolal

