Novomlýnské Derby – Brod nad Dyjí
ZV- klubová soutěž KBO
30.4.2016
Výsledky:
1. Amore Furbel Céleste
02.05.2015, pes, EB

člp/EB/1010 Miroslav Horáček

221

I.cena

Vítěz ND

2. Argo z Kamenné kolonie člp/BA/151/15 Marcela Horáčková 216
02.05.2014, pes, BA

I.cena

2. pořadí

3. Carlos Brit Šedé tornádo člp/VOK/9693 Jaroslav Glos
06.01.2015, pes, VOK
Jana Helešicová

215

I.cena

3. pořadí

4. Bacardi Mahagony Paw člp/IS/15428 Renata Molnárová
07.05.2010,pes,IS Roman Molnár

209

I.cena

5. Airien od Náplavky
08.03.2014,fena,IS

205

I.cena

člp/IS/16008 Šárka Gašparová

6. Borůvka z Olšoveckých potůčků člp/MMO/11203 Radek Juříček 204 I.cena
16.09.2015, fena, MMO
7. Future Face de Donawitz člp/VOK/9926 Lenka Hrabalová
07.06.2015, fena, VOK

201

I.cena

8. Cruz Šedé tornádo
06.01.2015, VOK

189

I.cena

člp/VOK/9694 Martina Fusková

Zhodnocení:
Je to soutěž vloh, kterou pořádá náš Klub chovatelů bretaňských ohařů podle zkušebního
řádu ČMMJ, letos již po osmé.Tradičně v lokalitě na jihu Moravy teměř pod Pálavou v Brodě
nad Dyjí.
Koná se především díky spolupráci s MS Sinaj Brod, kde se přeje kynologii a pejskům.
Jak jsem již zmínil, letošní ročník byl již osmý v pořadí a zatím nejlépe vyvedený. Účastnilo se
8 pejsků různých plemen, viděli jsme výmaráky, irské setry, malou münsterlandku a dva
zástupce našich klubových plemen, averňáka a bretoňáka.
Terény byly výrazně zazvěřeny srnčí zvěří, zajícem a sem tam nějakou pernatou, což práci
pejskům určitě neulehčovalo, běželo se převážně ve vzrostlé vojtěšce, která byla již velmi
hustá a mokrá a soutěžící měli místy potíže s pohybem v tomto terénu. Ovšem krásné počasí
a zkušení rozhodčí přispívali k celkové pohodě na akci.

Díky kvalitní přípravě předváděli učastníci velmi hezké výkony, i když občas padla i nějaká
dvojka z klidu na srstnaté, ach to srnčí, nicméně i přes tyto potíže byla hodnocení velmi
příznivá.
A jak to tedy dopadlo? Opravdu výjimečně, nestává se to v našich náročných terénech často,
aby uspěli všichni startujicí a ještě v prvních cenách. Je to historický úspěch pro tuto soutěž,
znásobený tím, že se nám na prvních dvou místech umístili oba kluboví pejsci.

Vítězem ND se stal teprve 12 měsíční bretaňský ohař Amore Furbel Céleste a druhý v pořadí
skončil auvergneský ohař Argo z Kamenné Kolonie.

Děkuji všem soutěžícím za perfektní a přátelskou společnost, pánům rozhodčím za korektní
posouzení a obrovskou znalost posuzovaných plemen, MS Brod nad Dyjí za propůjčení
honitby a v neposlední řadě panu Pavlu Zonygovi za sponzoring naší akce formou jeho
vynikajícího vína.
S pozdravem Mirek Horáček

