
NFT  a T.A.N. Brod nad Dyjí 8. 7. 2017 
 
Jedna z klubových vrcholných akcí Klubu chovatelů bretaňských ohařů, se tradičně koná 
začátkem léta v Brodu n. Dyjí na jižní Moravě, na dohled krásné Pálavy. 
Soutěž se běžela již čtvrtým rokem a je potěšitelné, že získává mezi kynology dobrý zvuk, 
účast je rok od roku větší. Trial si letos odběhlo 17 pejsků, a to anglických i kontinentálních 
plemen a TAN si vyzkoušelo 15 pejsků. Těžké podmínky pro práci našich svěřenců 
začínají být u nás na jihu standardem a letošek nebyl výjimkou, velmi horké a suché 
počasí, které nás provázelo celým soutěžním dnem, bylo skutečně úmorné. Po trošku 
divokém začátku na nástupu - zvládnout tolik účastníků, to není jen tak - jsme vyrazili do 
honitby, do terénů. Po dlouhé řadě let jsme opět běželi soutěž v cukrové řepě, což je 
náročný terén, ještě že díky suchu nestihla zas tak moc narůst, ale i tak činila některým 
psům a vůdcům na trialu potíže. Klubové přezkoušení vloh – TAN - mělo k dispozici 
krásnou jetelo-louku, přece jen vhodnější pro mladé a nezkušené psy, než je cukrovka. 
Akci úspěšně dokončilo 12 psů na TAN a na NFT dokončili úspěšně 3 psi, z toho i jeden 
zástupce našeho klubu, bretaňský ohař Theo z Taranky. Jeho úspěchu v tomto 
rozpáleném dni si velmi vážím, protože Theo ve svých sedmi letech prokázal obrovskou 
vitalitu a pracovní zkušenost, když si dokázal celou dobu běhu udržet tempo a úspěšně 
dopracoval zvěř. Ono právě to teplo bylo zdrojem potíží, většina účastníků se ke zvěři 
dostala, ale často již neměli sílu ji dopracovat k úspěšnému bodu. 
Děkuji členům a zástupcům výboru KBO za jejich hojnou účast na akci a za jejich 
významný přínos. Posouzení bylo vynikající a pod taktovkou vrchního rozhodčího Míly 
Dvořáka posuzovali Jirka Plecháček kontinentální ohaře a Josef Slavík britské ohaře. Patří 
jim velký dík, v horkém počasí to neměli jednoduché. 
Přezkoušení TAN nám, jako každý rok, posoudil Karel Šebesta, který spolu s vedoucí 
skupiny Marcelou Horáčkovou, tvořili polní tým - rozhodčí a zapisovatel-střelec. 
Zakončení úspěšné akce bylo, tedy pro místní a neřidiče, u Pavlíka Zonygů ve sklípku…. 
Většina motorizovaných musela bohužel tento pro naši vinařskou oblast typický závěr 
akce odmítnout.  
Na žádost několika účastníků, kteří neuspěli, především na TAN, jsme uspořádali (což bylo 
hned večer řádně oznámeno na klubovém FB) ještě jednou TAN v neděli, tak jsme využili 
sobotní zazvěření honitby. Bohužel nakonec se dostavil jen jeden zájemce. Je to škoda, 
protože počasí bylo lepší než v sobotu a zvěře v terénu dostatek. 
Děkuji všem zúčastněným za účast a za krásnou akci. 
S pozdravem  
Mirek Horáček 


