
Zpráva ze setkání 

Nationale d'Elevange du Braque Saint Germain Cormeray 

22. a 23. června 2019 :  
 

 

Ve dnech 22. a 23. června 2019 jsme se zúčastnili s naší fenou Saint  

-Germainského ohaře Ninon de la Diane de Belrem setkání Nationale d'  

Elevange du Braque Saint Germain s přidělením titulu CACS Société  

Centrale Canine. Místem konání byl zámek Chateau de la Coque u  

Cormeray v srdci kraje Sologne, který dal laskavě k dispozici pan  

Gilles Calonne majitel psa BSG Malko.   

První den, v sobotu dopoledne byl na programu TAN. Skvělé  

vlastnosti, smysl pro lov a talent v hledání prokazovalo 13 mladých  

psů. Rozsáhlé hledání na 30 hektarové ploše zalesněného zámeckého  

parku a zakrytější biotop ocenila porota složená z Colette Bissiéres  

-Peyle a Florence Delargille. Kurz této základní lovecké zkoušky  

absolvovalo bezchybně 12 psů.   

Odpoledne následovaly v parku pod kaštany volby nového  

představenstva klubu, přijímání nových členů, valné shromáždění,  

rozvaha za rok 2018 a diskuse zúčastněných o rozmanitých tématech  

jako je problematika chovu, práce na evropské úrovni, propagace  

plemene... Největším trápením je málopočetnost plemene. I přes to,  

že je toto plemeno pracovně zdatné a protože je velmi líbivé,  

majitelé si je často pořizují bez zájmu o myslivost a chovatelství a  

častý problém je i kastrace, čímž dochází k úbytku chovných jedinců.  

   

Diskuse pokračovaly v srdečném a přátelském duchu i během večeře,  

která skončila pozdě v noci.   

V neděli, v uvolněné atmosféře, pod velkorysým stínem mohutných  

stromů, které idylicky rámovaly toto setkání se uskutečnila výstava  

Národního chovu BSG.   

Posuzovatelem byl pan Georges Kutchukian. Ten každého psa velmi  

pečlivě prohlédl, popsal proti standardu a vysvětlil účastníkům svůj  

posudek. Probíral každého psa jednotlivě a velmi pečlivě. S takovým  

přístupem jsme se zatím na žádné výstavě nesetkali.   

Zúčastnilo se celkem 58 psů zastoupených ve všech třídách, od třídy  

štěňat až po veterány.   

Ninon vyhrála tř. pracovní, postoupila a z fen - nejlepší opačného  

pohlaví obsadila druhé místo (1er Exc, RCACS) po vítězce Orka de  

Rosa Bonheur.   

Velmi zajímavý byl přístup při vyhlášení vítěze dne - nejlepšího  

psa, kde měl titul získat pes Issan de la Diane de Belrem (po otci  

starší bratr Ninon). Jeho majitelka k udělení přistoupila sportovně  



a vysvětlila, že vyhrál již v minulém roce a je nutné, aby se tento  

titul otočil. Titul nejlepšího plemene tedy získal Owen de la Diane  

du Moulin du Bois, mimochodem Issanův syn.   

Posledním krokem dne bylo slavnostní předávání cen, díky štědrosti  

sponzorů.   

Vzhledem k malému zastoupení tohoto plemene v České republice, bylo  

pro nás zajímavé srovnání s jinými jedinci a celkově preference v  

plemeni. Francouzi upřednostňují psi "těžší”, před hubenými,  

šlachovitými s vykasaným břichem. Typy ohařů, jak jsme zvyklí u nás  

nepreferují. Dokonce pan porotce radil některým majitelům, než jdou  

na výstavu, ať dají psovi nažrat mísu nudlí, ale pořádnou, aby mu  

břicho padlo. V barevnosti preferují bílé zbarvení, samozřejmě mimo  

uší, plavé plotny respektují, pigmentové tečkování na kůži také,  

nikomu však neprorůstá do srsti (jako třeba stříkání u auvergnéských  

ohařů), takový ani žádný pes nebyl. Černá kdekoli nepřichází v  

úvahu. Mladá fenečka s černou kolem očí a kolem čumáku, nebyla vůbec  

nepřipuštěna do výstavního kruhu, okamžitě eliminovaná.   

Milým zpestřením výstavního dne byla slavnostní liturgie s  

požehnáním chovu BSG od pana faráře, který přijel na pozvání  

zámeckého pána Calonne. S plemenem BSG se doposud nesetkal a s  

velkým zájmem diskutoval se zúčastněnými.   

 

Velký dík za organizaci a hladký průběh patří paní prezidentce  

Catherine Fauquembert, členům výboru a vlastně všem za velmi  

srdečnou a přátelskou atmosféru. 

Gabriela Jirásková 


