
                        Byli jsme v Českém Krumlově 
( Psáno r. 2000 ) 

 

 Již od počátku letošního roku žil výbor našeho chovatelského 
klubu přípravami na oslavy 10. výročí jeho založení, které jsme 
naplánovali na srpen do Českého Krumlova. Toto nádherné město 
nebylo vybráno náhodou, jednak je v jeho okolí dost silná populace 
bretaňských ohařů, ale především je jeho významným občanem 
odstupující výcvikář našeho klubu, který aktivně pracoval ve výboru po 
dvě volební období, pan Ing. Otakar Veselý. Ten si vzal za své 
uspořádání této významné akce, aby se tím, jak sám řekl, rozloučil 
s prací ve výboru.  
 Nezanedbatelným důvodem k uspořádání naší „Nationale 
élévage“ (tak se ve Francii nazývají podobné chovatelské přehlídky 
bretaňských ohařů) v tomto báječném městě a jeho neméně krásném 
okolí byla i skutečnost, že jsme očekávali účast našich i zahraničních 
kynologů i s rodinami, takže jejich rodinní příslušníci, pro které není 
kynologie prioritou, měli možnost prohlédnout si město, které je 
památkovou rezervací, zapsanou do seznamu UNESCO, nebo si vyjet 
třeba na Kleť a pokochat se nádherným výhledem do krajiny. Ke všem 
zmíněným krásám nám nakonec i výjimečně přálo počasí, takže ke 
konečnému úspěchu naší akce již nescházelo nic.  
 V pátek11. srpna jsme se sešli navečer ve stylově zařízené 
restauraci Don Julius, kde se konal uvítací večírek. Zúčastnili se jej 
všichni rozhodčí a někteří ze soutěžících, kteří již byli na místě. Celý 
večer se jen povídalo o psech, jak už to na podobných akcích bývá.  
 V sobotu ráno byl sraz v pohostinství v Mojném, odkud jsme 
vyrazili do terénu. Konaly se soutěže FT-GT pro kontinentální i britské 
ohaře a zkouška vrozených vloh bretaňských ohařů TAN. Škoda, že 
krásný zážitek trochu pokazila zpráva, že jednomu ze zahraničních 
psovodů v noci vykradli auto. S tímto naším „specifikem“ se asi budou 
musit naši hosté smířit, bohužel. Celý den nám přálo počasí, bylo 
teplo, možná až příliš, a tak se zvěř stahovala do stinných lokalit. 
Přesto většina psů měla možnost prokázat svoje schopnosti a 
přesvědčit rozhodčí o svých kvalitách. V soutěži kontinentálních ohařů 
zvítězila fena bretaňského ohaře „Nanou du Bois de Vauchelles“ pana 
Müllera z Německa, která získala ocenění „výborná“, 16 bodů. Mezi 
britskými plemeny nejlépe obstál pointr pes „Oxby de Saint Claire“ 
pana Navrátila, oceněný 18 body a titulem CACIT a CACT. Mladí 
bretaňští ohaři rovněž přesvědčili na TAN o svých schopnostech, 
nejlépe obstála fena Alba Bubenečská pana Kupky. 



Jednotlivé soutěže byly posuzovány těmito rozhodčími: kontinentální 
ohaři pány Einsem a Dr. Novotným, britští  pány Němcem a J. 
Novákem a TAN paní Dvořákovou. 
 V neděli ráno pak nastal „zlatý hřeb“ programu, neboť na naši 
klubovou výstavu se přihlásilo 36 psů, 35 bretaňských a 1 
auvergnéský ohař. Výstava se konala přímo v centru města, 
v městském parku, což bylo z pohledu vystavovatelů, ale i diváků 
velmi vhodné. Celý den bylo totiž náramné teplo a slunce pálilo, my 
jsme však o tom nic nevěděli, pod košatými korunami starých stromů 
bylo velmi příjemně. 
 Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil také místostarosta 
města Český Krumlov, pan Michálek, který pozdravil všechny 
účastníky a popřál jim mnoho úspěchů v jejich soutěžení. Také 
reportéři místních listů se dostavili, stejně jako v sobotu, aby 
informovali svoje čtenáře. 
Ve výstavním kruhu posuzovala rozhodčí paní Danielle Letroye 
z Belgie, jež měla „k ruce“ dva hospitanty z řad českých rozhodčích, 
paní Kovačkovou a pana Dr. Novotného. Celý nedělní program byl 
velmi zajímavý, jak sama výstava, tak i další doprovodné akce - 
přehlídka plemeníků a soutěže párů a chovatelských skupin. Bylo si 
zde rovněž možné koupit velmi kvalitní víno, které s upomínkovou 
etiketou této výstavy zajistil vystavovatel - vinař z jižní Moravy.  
Vítězem výstavy se stal bretaňský ohař „Cob z Taranky“ pana Peřiny, 
pes, který svým exteriérem upoutává na všech výstavách a ještě nikdy 
neodešel poražen. Nejkrásnější pár psů přivezl pan Plecháček, jeho 
hnědobílá „Bára Lesneven“ a trikolorní „Rony du Hameau de Sorny“ se 
paní rozhodčí velmi líbili. Vyvrcholením programu byla závěrečná 
soutěž chovatelských skupin, v níž soutěžili tři chovatelé z Německa a 
ČR. Vítězná skupina bílooranžových bretaňských ohařů pocházela 
z chovatelské stanice „z Taranky“ paní Dvořákové. 
 Nakonec bych ještě ráda poděkovala všem, kteří se na 
přípravě a úspěchu tak rozsáhlé akce podíleli a bez jejichž spolupráce 
by nebylo možno ji uskutečnit. Děkuji rodině Rathouských, slečně 
Tiché, hospodářům a členům mysliveckých sdružení Mojné, Dolní 
Třebonín a Záluží a především panu Ing. Otakarovi Veselému a jeho 
pravé ruce paní Kacerovské a rovněž firmě Fitmin, jež podpořila naši 
akci zajímavými a dobře využitelnámi cenami. 
 
 

             
    Helena Dvořáková 


