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Motto:
Pokaždé se setkáme s tím, co očekáváme.
Na kraji oázy, v níž leželo město, seděl starý muž. Přišel k němu poutník a povídá:
„Ještě nikdy jsem tu nebyl. Jací lidé tu žijí? Stařec odpověděl: „Jací lidé byli ve městě, kde
jsi žil?“ „Sobečtí a zlí. Proto jsem odtamtud odešel.“ „I tady jsou lidé sobečtí a zlí“,
odpověděl stařec.
O něco později přišel druhý poutník a položil starci stejnou otázku. „Jsem zde
poprvé. Jací zde žijí lidé?“ I stařec odpověděl stejnou otázkou, jako předtím: „Jací lidé žili
ve městě, v němž jsi žil?“
„Byli dobří, štědří, pohostinní, poctiví. Měl jsem tam spoustu přátel. Těžko se mi
odcházelo.“ „I zdejší lidé jsou takoví,“ poznamenal stařec.
Obchodník, který vedl velbloudy k napajedlu, slyšel z povzdálí oba rozhovory, a když
druhý poutník odešel, vyčítavě se obrátil k starci: „Jak můžeš na stejnou otázku odpovědět
pokaždé jinak?“
„Synu můj“, odvětil stařec, „každý si nosí svůj svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého
na minulosti, nenajde nic dobrého ani tady. A kdo měl přátele v jiném městě, udělá si je i
tady. Víš, lidé jsou takoví, jak je vidíme.“
PAPRSEK SLUNCE PRO DUŠI (Bruno Ferrero, PORTÁL 2000)
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Akce Klubu bretaňských ohařů v roce 2007
17.03.2007 - členská schůze v restauraci „Stará Myslivna“ na Konopišti.
Začátek v 10.00 hodin. Auta si zaparkujte na parkovišti v Konopišti (při
jízdě od Benešova je po pravé straně), přejděte silnici a vydejte se
směrem k zámku. Restaurace je přímo vedle přístupové komunikace.
28.04.2007 – Mezinárodní Field-Trials – Bruntál se zadáváním CACIT, CACT,
„Kl. vítěz 2007“(FT).Spolupořadatel KCHHrMO.
13.05.2007 – Sdružená výstava chovatelských klubů Konopiště. Pořadatel Klub
bretaňských ohařů. V rámci výstavy proběhne Klubová výstava Klubu bretaňských
ohařů se zadáváním titulu „Klubový vítěz 2007“.
25.-26.08.2007 – Mezinárodní Field-Trials GT (s přinášením zvěře) – Pardubice
se zadáváním CACIT, CACT, „Kl. vítěz 2007“(FT-GT)
26.08. 2007 – Memoriál Josefa Luxe (CACT)
25.08. 2007 – Podzimní zkoušky ohařů dle pravidel ČMMJ –spolupořadatel OMS
Pardubice
28.10.2007 – Speciální výstava plemen, sdružených v KBO. (Brno-venkov)
T.A.N. – test vrozených vloh ohařů bude pořádán v rámci klubových akcí 28.04. 2007,
13.05.2007, 25.08.2007, v případě dohody s majitelem pozemku i 28.10.2007

Vítěz speciální výstavy Kolesa 2006 „Alka z Rajhradických polí“ (V1, CAC, VSV, BOB,
BIS)
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Vážení přátelé, milí členové našeho chovatelského klubu!
Výbor KBO a také všichni, kdo se podílejí na organizování klubové
činnosti, my všichni Vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěšný rok 2007!

Slovo předsedy
Milí přátelé, uplynulý rok byl již šestnáctým rokem klubové činnosti. A i když se nejedná o
kulaté výročí, přece si dovolím malé bilancování.
Před 16 lety zakládalo náš klub 11 nadšenců, kteří byli přesvědčeni, že samostatný klub
pomůže rozvoji plemene bretaňský ohař v naší republice. Nikoho z nás nenapadlo, že po 16
letech bude mít klub 125 členů z ČR a 11 zahraničních a bude zastřešovat chov 8 plemen.
Je to značný úkol pro nás všechny, protože všechna „naše“ plemena patří u nás do
skupiny tzv. „málopočetných“, a aby se skutečně dalo hovořit o cílevědomém chovu v ČR,
vyžaduje to od jejich chovatelů nemalé finanční náklady, které se jim, pohříchu, hned tak
nevrátí.
Proto se klubový výbor snaží nastavit takové podmínky, která co nejméně omezují
vlastní iniciativu a chovatelský záměr našich chovatelů, a přesto dokážou zajistit zachování
základních a nejdůležitějších vrozených vlastností těchto ohařů a navíc respektují nezbytná
zdravotní kriteria, dávající předpoklad zdravé populace.
Pro všechny, kdo to ještě nepochopili, zde uvádím, že v našem klubu NEMÁME TZV.
ŘÍZENÝ CHOV, ale chov volný. Je to demokratický přístup k chovatelům, ale klade na ně
mnohem větší odborné i morální požadavky, než je tomu v případě chovu řízeného. Naši
poradci chovu nejsou vybaveni pravomocí rozhodovat o tom, které chovné páry je možné
spojovat a které nikoli, naši poradci jsou skuteční PORADCI, což znamená, že pokud chovatel
nemůže nebo nechce sám vybrat krycího psa, pomohou mu při výběru a naopak v případě, kdy
se chovatel snaží spojit takové chovné jedince, kde se dá předpokládat u jejich společného
potomstva nějaký problém, jsou povinni na toto riziko chovatele upozornit, ale nemohou
zakázat spojení dvou jedinců, vyhovujících stanoveným chovným podmínkám! Ze znění
našich chovných podmínek plyne pouze jediné omezení, omezující spojení jedinců
s vysokým stupněm postižení DKK.
Myslím si, že společným zájmem nás všech je, aby chov těchto stále téměř neznámých
a přesto tak krásných a ušlechtilých psů spěl kupředu, abychom vítali každého nového
zájemce o jejich výcvik, chov či společenské využití, abychom my všichni byli schopni podávat
o nich zasvěcené a nezkreslené informace, abychom prostě všichni pracovali na tomto
společném díle, které bude ku prospěchu našich krásných kamarádů.
Helena Dvořáková

Oznamujeme všem členům, že po tragické autohavárii opustil svoji rodinu,
svého psího kamaráda a také nás všechny, kdo jsme jej znali a měli rádi,
myslivec a velký příznivec bretaňských ohařů
pan Ing. Jaromír Michl.
Čest jeho památce!
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MEMORIÁL JOSEFA LUXE
FIELD-TRIAL G.-T.
T.A.N.
DUBANY 19. - 20.8. 2006
I v letošním roce uspořádal náš klub dvoudenní akci, zaměřenou na otestování pracovních (a
také soutěžních) schopností našich psích kamarádů a spolupracovníků, soutěž Memoriál
Josefa Luxe s přiznáváním titulů CACT a Res.CACT odděleně v kategoriích britských a
kontinentálních plemen, mezinárodní soutěž podle zkušebních řádů FCI Field-Trials Gibier
Tiré, s přiznáváním titulů CACIT (Res.CACIT) a CACT (Res.CACT) a také test vrozených
vloh mladých ohařů TAN. FT-GT je také jednou z kvalifikačních akcí pro nominaci do
národního družstva pro MS ohařů, což znamená, že se zúčastnila celá naše trialová špička.
Jako v minulých letech i letos se v soutěžích představila početná skupina plemen ohařů,
zdaleka se nejednalo jenom o plemena, která jsou sdružena v našem klubu. Přesto si dovolím
vyzdvihnout účast dvou opravdu vzácných plemen z KBO, a to Italského a SaintGermainského ohaře. První startoval na Memoriálu Josefa Luxe, druhý startoval v MJL i ve
FT-GT a velmi úspěšně obstál, podařilo se mu dokonce získat i titul klubového vítěze pro
tento rok! Velmi mu gratulujeme a doufáme, že se zde konečně objeví i fenka stejného
plemene, kterou by tento úspěšný pes mohl nakrýt, aby svoje vrozené kvality předal dál!
Velikou radost jsme měli také z toho, že v letošním roce se v sobotu na naše klání přijeli
podívat velmi milí hosté, manželka a syn Josefa Luxe, paní Věra Luxová a Jan Lux. O
výkony psů i o způsob práce s nimi projevili skutečný a nelíčený zájem, vždyť psi v jejich
domově vždy byli a jsou, a tak lze jen litovat, že v čase, kdy s námi naši milí hosté byli
v terénu, nebyl dostatek zvěře, a tak žádný opravdu pěkný výkon neviděli.
V sobotu panovalo velmi vražedné horko, které nebylo příjemné psům, ale ani jejich
psovodům, a proto hned po ukončení vlastního běhu účastníci prchali z pole do milé a stinné
restaurace ve Starém Máteřově, kde byla krom stínu také výborná kuchyně. V neděli bylo
mnohem chladněji, avšak foukal čerstvý vítr a zvěř byla lépe ukrytá, což se projevilo v terénu
nedostatkem pernaté, nutné pro vyzkoušení psů. Proto se v neděli počet oceněných na FT-GT
oproti sobotě ještě snížil. A tak bylo dobře, že alespoň kategorie nejmladších, zkouška TAN,
proběhla velmi úspěšně a všichni tři přihlášení bretaňští ohaři v testu uspěli.
Závěrem tohoto velmi stručného hodnocení bych chtěla poděkovat všem organizátorům akce,
v čele s panem Jiřím Plecháčkem a dalšími členy MS Dubany, panu Romanu Sedláčkovi a
paní Vladimíře Dvořákové za kompletní elektronické zpracování výsledků, všem sponzorům,
kteří nás podpořili a věnovali ceny do soutěží, všem rozhodčím, kteří po oba dny neúnavně a
v sobotu se dá říci že i statečně bojovali s nepřízní počasí, neboť oni jediní nemohli z pole
utéci do stinné restaurace a musili vytrvat až do vyzkoušení posledního psa, ale především
našim soutěžícím, bez nichž by se žádná soutěž nemohla konat!
Kynologii zdar!
Helena Dvořáková
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Memoriál Josefa Luxe – britští ohaři
Jméno psa

Řádek
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vůdce

Body Cena

anglický setr
Arachné vis Tranquilla

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Helena Dvořáková 220

gordonsetr
Baccy Jinonický dvůr
Cedrika Sonave
Cyanne Sonave
Koran Bojandolí
Ula z Aklic

4 3 2
3 2 3
0
2 2 4
4 4 4

Alena Sedláčková
Eva Nosková
Eva Nosková
Jan Korcián
Květuše Kocúrová

188 III.
168 III.
160 III.
220 I. CACT

irský červenobílý setr
Leo Bojandolí

4 3 4 3 4 4 4 4 4

Jan Korcián

208

4 3 4 4 4 4
2 3 3 4 4 4
3 3 2 4 4 3
4 4 4 4 4 4

irský setr
Country Melony Jenny´s Irsal

Romana Kšírová

pointr
Fatty Blahud
Tor

Vladimír Kůrka
Petr Březina

4 3 4 4 4 4 4 4 4
0

I. R.CACT

I.
-

212

I.
-

Memoriál Josefa Luxe – kontinentální ohaři
Jméno psa

Řádek
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vůdce

Izaak z Bukowego mlyna

3 3 3 3 4 3 4 4 4

Iveta Pražáková

188

I.

Jiří Tomášek

204

I.

Naďa Dušková

212 I. R.CACT

Braque Saint Germain
San du Domaine de la Clé 4 4 3 2 4 4 4 4 4
Champs
bretaňský ohař
Duna

4 4 4 3 4 3 4 4 4

maďarský ohař krátkosrstý
Alex Via Lucis
Beata z Lastrovce
3 2 0
Celine ze Zadráhy

3

4

Body Cena

Petr Zoubek
Barbora Kalná
Jana Košnarová

-

německý krátkosrstý ohař
Akim od Harachovské obory2 2 4 3 4 3 4 3 4
Argo z Pouště
4 3 0
Tona Kořenice
4 4 3 3 4 4 3 4 4

Aleš Jelínek
Petr Zoubek
Aleš Jelínek

177 III.
204 I.

Výmarský ohař krátkosrstý
Fiesta Noves
4 4 4 4 4 4 4 4 4

Květuše Kocúrová

220

Řádky:
1.
2.
3.
4.

Vrozená chuť k práci
Hledání
Vystavování
Postupování

6. Klid před zvěří
7. Klid před zvěří srstnatou
8. Vodění na řemeni
9. Poslušnost

7

I. CACT

Výsledky dalších akcí v Dubanech 19. a 20.8.2006
MFT Dubany 2006
Field Trials GT couple pointer-setter 19.8.2006
Skupina:
A
MUDr. Novotný, Marian Hruš, Peter Klarič
Rozhodčí:
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1. CACIT, CACT
Fena hledá ve stylu plemene, hledání je vyvážené, systematické na velmi těžkém terénu.
Dobře využívá terén a pracuje s větrem, 2x
přiznává, vystavuje pernatou zvěř. Klidná po výstřelu i před zvěří. Aport splnila.
Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Hledání ve stylu plemene, dobře se orientuje v těžkém terénu, 2x vystavuje bez prokázání
zvěře - 1x v první minutě. Dále vystavuje bažanta,
pomalu postupuje, klidná po výstřelu i při zvletu zvěře. Aport splnila.
Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena zpočátku dobře hledá, pak ale polevuje v tempu.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes rychlého hledání, ve stylu plemene, ověřuje pachy, není jistý při vystavování. Nepřichází
na zvěř.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena hledá ve stylu plemene, zpočátku dobře využívá terén, pak kazí systém a ověřuje pachy.
Otáčí se po větru, nemá zvěř.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Pes hledá ve stylu plemene, hledání je prostorné a zpočátku systematické, pak polevuje v
tempu a systém hledání se výrazně zhoršuje.
Moly z Lodínských luhů
Anglický setr fena * 15.11.2004
Dobrozemský Miroslav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena zpočátku dobře hledá, pak ale polevuje v tempu.
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Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes hledá ve stylu plemene, dobře systematicky pracuje v terénu, nepřichází na zvěř. V
dalším běhu opět vyvážené hledání, vystavuje,
dlouho postupuje, ale zvěř neprokazuje.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes hledá ve stylu plemene, dobře nese hlavu. Dobře pracuje s měnícím se větrem, dobře
pracuje v terénu, nepřichází na zvěř.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena hledá ve stylu plemene, na začátku v dobrém systému, pak polevuje v tempu a v
systému se horší.

Field Trials GT couple pointer-setter 20.8.2006
Skupina:
A
Marian Hruš, Ing. Eva Pavlíková
Rozhodčí:
Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1. CACIT, CACT
Hledání odpovídá stylu plemene. Výborná mechanika pohybu. V doběhu v první otáčce staví
ve stylu plemene bažantí zvěř. Klidná před
pernatou i po výstřelu. Splněn aport.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl, mechanika pohybu a držení hlavy, hledání vyvážené, systematické v
konstantním tempu. 2x vystavuje bez prokázání zvěře.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení hlavy typické pro plemeno. Hledání systematické a
vyvážené, na konci běhu polevuje v tempu.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Vyvážené široké hledání ve stylu plemene, v doběhu 2x staví naprázdno.
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Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Hledání odpovídá stylu plemene, v obou bězích nepřichází na zvěř.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání ve stylu plemene, vysoko nesená hlava, na začátku dobrá rychlost, vystavuje 1x
naprázdno, postupně pes polevuje v běhu, vůdce
psa odvolává.
Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání odpovídá stylu plemene ale není dostatečně prostorné a v průběhu běhu se horší ve
stylu a tempu. Hledá větřením s nízkým nosem.
Arny z Máteřovských Javorů
Pointer pes * 13.8.2001
Plecháček Jiří CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavkům zkoušky.
Leo Bojandolí
Irský červenobílý setr pes * 12.11.2004
Jan Korcián CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavkům zkoušky.
Fatty Blahud
Pointer fena * 29.3.2005
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání odpovídá stylu plemene v dobré rychlosti, hlava dobře nesená. V doběhu 2x točí po
větru, na konci běhu z vlivu vůdce.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Styl a mechanika pohybu je typická pro plemeno, korektní držení hlavy, hledání systematické,
vyvážené a v konstantním tempu. Nemá zvěř.
V druhém běhu opět nemá zvěř.
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Field Trials GT couple kontinental 19.8.2006
Skupina:
B
Rozhodčí:
MUDr. Novotný, Marian Hruš, Peter Klarič
Nora zo Starých Levíc
Německý krátkosrstý ohař fena * 6.6.2003
Navrátilová Dagmar CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1. CACIT, CACT
Fena dobrého hledání, výborně nese hlavu. Systematické hledání. Nepřichází na zvěř. V
doběhu dobře pracuje s větrem, vystavuje bažanta,
klidná po výstřelu i při vzletu zvěře. Aport splnila.
Diansa z Panských lesů
Maďarský ohař fena * 9.6.2002
Indra Jiří Ing. CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Fena dobrého hledání ve stylu plemene, prostorného a systematického. V 1.běhu nepřichází
na zvěř. V 2. běhu vystavuje zvěř. Po výstřelu
musí být ovlivňována vůdcem. Aport splnila.
Ker-Mor z Taranky
Bretaňský ohař pes * 15.5.2004
Plecháček Jiří CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky.
Lada z Tismenic
Maďarský ohař fena * 16.4.1999
Březina Petr MVDr. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena dobrého hledání, dobře využívá terén, přechází zvěř.
Arany Gércei-Vadász
Maďarský ohař fena * 26.11.1998
de Waele André HUN
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes středně rychlého hledání, které je na levou stranu kratší. Točí se po větru, nepřichází na
zvěř.
Analen od Dánských králů
Bretaňský ohař fena * 5.12.2004
Slavík Josef CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky.
Zola z Tismenic
Maďarský ohař fena * 24.4.2004
Zoubek Petr CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena rychlého hledání, ve stylu plemene. 2x se točí po větru. 1x vystavuje naprázdno.
Přechází zvěř.
Bělka Hastrmánek
Německý krátkosrstý ohař fena * 3.5.2003
Kříž Martin CZ
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0 body(ů) neuspěl (E)
Fena rychlého hledání, dobře nesené hlavy. Vystavuje bažanta, kterého vzápětí uloví.
Nor z Kvítele
Německý krátkosrstý ohař pes * 29.4.2003
Kalík Miroslav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Pes dobrého stylu, dobře se orientuje v terénu. V 5. minutě odchází doprava a více nepracuje.
Asta od Dubanky
Německý krátkosrstý ohař fena * 15.3.2002
Plecháček Jiří CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky.
Omar z Kvítele
Německý krátkosrstý ohař pes * 27.8.2003
Kalík Miroslav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky.

Field Trials GT couple kontinental 20.8.2006
Skupina:
B
Rozhodčí:
Peter Klarič, Bejšovec Stanislav
San du Domaine de la Clé de Champs
Braque Saint Germain pes * 13.3.2001
Jiří Tomášek CZ
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 Klubový vítěz
Pes slabšího temperamentu, kratšího hledání, dělá bod na zajíce, korektní po vyběhnutí i po
výstřelu. Dobře aportuje.
Nor z Kvítele
Německý krátkosrstý ohař pes * 29.4.2003
Kalík Miroslav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Krátce se otvírá do stran. Polevuje v tempu.
Tona Kořenice
Německý krátkosrstý ohař fena * 10.8.2002
Jelínek Aleš CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes se krátce staví na terén, ne příliš razantně. V nastaveném čase opadá v tempu. Nepřichází
na zvěř.
Nora zo Starých Levíc
Německý krátkosrstý ohař fena * 6.6.2003
Navrátilová Dagmar CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Dobře se staví na terén, zvěř nenachází. Ke konci běhu polevuje v tempu.
Duna
Bretaňský ohař fena * 10.6.2004
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Pes štěká na terénu.
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Zola z Tismenic
Maďarský ohař fena * 24.4.2004
Zoubek Petr CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Dobře se staví na terén, ale zvěř nenachází. Jedenkrát staví na prázdno.
Analen od Dánských králů
Bretaňský ohař fena * 5.12.2004
Slavík Josef CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Nenachází zvěř.
Charlota z Hýskovy fořtovny
Maďarský ohař fena * 4.6.2005
Kerda František CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena rychlého hledání, ale často přerušuje běh. Vrací se k vůdci.

T.A.N. neurčeno kontinental 20.8.2006
Skupina:
C
Helena Dvořáková
Rozhodčí:
Mélisse z Taranky
Bretaňský ohař fena * 29.3.2005
Pelc Miloš CZ
0 body(ů) obstál
Fena pečlivě prohledává terén, spolehlivě nachází křepelku, bez reakce na výstřel.
Agila z Hory Blaník
Bretaňský ohař fena * 21.6.2004
Kučera Jindřich CZ
0 body(ů) obstál
Fena s jasně vyjádřenou touhou najít zvěř, křepelku najde a dobře vystavuje. Bez reakce na
výstřel.
Luc z Taranky
Bretaňský ohař pes * 17.11.2004
Kipiel Tadeusz CZ
0 body(ů) obstál 1.
Pes v velkým nasazením a výraznými loveckými vlohami. Vystavování křepelky splnil, bez
reakce na výstřel.
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PLEMEN, SDRUŽENÝCH V KBO
Kolesa 28.10.2006
Posuzovala: Helena Dvořáková

VÝSLEDKY:
AUVERGNÉSKÝ OHAŘ
PSI – TŘÍDA OTEVŘENÁ
Arik z Rejdiště
člp./BA/ 21/05
nar. 19.4.2003
o. Amin
m. Aranka Ladmann
maj: Hofmann Petr, Bášť 179, 250 65 Líbeznice
chov: Dudek Matěj
Dospělý pes korektního rámce s mohutnou hlavou. Mírně kratší krk, korektní hřbet, níže
nasazený ocas. Dostatečně hluboký hrudník, korektní úhlení obou párů končetin. Správná
mechanika pohybu, vyrovnaná povaha.
Výška 60 cm, chrup úplný,skus nůžkový, oko tmavé
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy.
1

FENY – TŘÍDA OTEVŘENÁ
Alka z Rajhradických polí
člp/BA/19
nar. 13.4.2003
o. Malko de la Roche Moussy
m. Afrodita Ladmann
chov: Rudá Iva JUDr.
maj: Sůrová Jaroslava, Kolesa
Ušlechtilá feny výborného tělesného rámce, s krásnou hlavou, výborné ucho,správný krk,
nepatrně měkčí hřbetní linie, výborná záď, správná forma hrudníku,korektní zaúhlení.
Prostorný chod, výborná, veselá povaha. Standardní zbarvení.
Výška 58 cm, chrup úplný,skus nůžkový, oko tmavé.
Výborný 1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy, BIS (nejlepší jedinec výstavy)
2.

BRETAŇSKÝ OHAŘ BÍLOORANŽOVÝ
PSI – TŘÍDA ŠTĚŇAT
člp/EB/638 nar. 29.6.2006
Archer z Mackovy hory
o. ICH. Ziko od Zemku
m. Julie z Taranky
chov: Poláková Ludmila
maj: Votava David, Borový Vrch 371/10, 460 13 Liberec
Čtyřměsíční pes, velmi vyspělý, výrazná samčí hlava, suchý krk, korektní hřbetní linie,
výborná forma hrudníku, výborné zaúhlení obou párů končetin. Prostorný chod, standardní
osrstění, nekupírován.
Výška neměřena, skus nůžkový, oko hnědé.
Velmi nadějný 1
3.

FENY – TŘÍDA DOROSTU
4.

Akira Amitycija
o. Audi Bretonka
chov: Rulak Monika
Nedostavil se.

PKR/XIII/06 nar. 3.3.2006
m. Dora z Nidzianskiej Doliny
maj: Rulak Monika, Polanowo 19, Powidz, Polsko
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Butty od Dánských králů
člp/EB/630 nar. 6.2.2006
o. Perceval z Taranky
m. Midtvejs Tisane
chov: Nejman Karel
maj: Renáta Hudcová, Na šípu 189, 664 81 Ostrovačice
Osmiměsíční fena jemné kostry s jemnou hlavou, výborné ucho, mírně delší nos, suchý krk,
korektní hřbetní linie a záď, nepatrně plošší hrudník, korektní úhlení. Velmi hravá povaha.
Výborné osrstění, nekupírována.
Výška 46 cm, chrup úplný skus nůžkový, oko hnědé.
Velmi nadějný 1
5.

FENY – TŘÍDA MLADÝCH
člp/EB/617 nar. 20.8.2005
Arna Jarůměl
o.Bertrand z Taranky
m. Axa Sonave
chov: Růžička Jan
maj: Štveráčková Agata, Podolanka 93, 250 73 Jenštejn
Čtrnáctiměsíční fena středně silné kostry, ušlechtilá, s jemnou fenčí hlavou, výborný suchý
krk, korektní hřbetní linie, výborná záď,správný hrudník, správné zaúhlení obou párů
končetin. Správná mechanika pohybu, standardní osrstění. Feně chybí ringdrezúra.Hnědá
pigmentace.
Výška 46 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé.
Výborný 1, CAJC, BOB
6.

FENY – MEZITŘÍDA
Mélisse z Taranky
člp/EB/601 nar. 29.3.2005
o. Aran z lešetína
m. Elis z Lasów jurajskich
chov: Dvořáková Helena
maj: Pelc Miloš, Křenek 82, 277 14 Dřísy
Mladá fena výborného rámce. Typická hlava, výborné ucho, suchý krk, hřbetní linie mírně
přestavěná, výborný hrudník, výborné zaúhlení. Výborná mechanika pohybu, klidná povaha.
Výška 47 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé.
Výborný 1, CAC
7.

BRETAŇSKÝ OHAŘ – OSTATNÍ BARVY
PSI – TŘÍDA DOROSTU
Brett od Dánských králů
člp/EB/627 nar. 6.2.2006
o. Perceval z Taranky
m. Midtvejs Tisane
chov: Nejman Karel
maj: Válková Silvie, Keřová 25, 641 00 Brno
Osmiměsíční pes výborného formátu, s výbornou hlavou. Suchý krk, výborná hřbetní linie,
korektní záď, standardní zaúhlení. Zatím poněkud mělčí hrudník. Výborné osrstění. Bystrá,
vyrovnaná povaha.
Výška neměřena, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé.
Velmi nadějný 1
8.

FENY – TŘÍDA ŠTĚŇAT
9.

Arwen z Mackovy hory
o. ICH. Ziko od Zemku
chov: Poláková Ludmila

člp/EB/641 nar. 29.6.2006
m. Julie z Taranky
maj: Wagnerová Barbora Bc., Hronětice 18, 289 21
Kostomlaty
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Čtyřměsíční fena s hezkou hlavou, správným tělesným rámcem a korektním zaúhlením obou
párů končetin.Výborně se předvádí, má výbornou povahu. Standardní zaúhlení,
nekupírovaná.
Výška neměřena, skus nůžkový, oko tmavé.
Velmi nadějný 1
FENY – TŘÍDA OTEVŘENÁ
Laura z Taranky
člp/EB/574 nar. 17.11.2004
o. Sigurd du Clos des Mélézes
m. Ada Souchot
maj: Schwarzenberg Karel, Dřevíč 83, Nižbor
chov: Dvořáková Helena
Téměř dvouletá fena výrazně kvadratická, jemnější kostry. Suchá hlava, správné ucho, suchý
krk. Korektní hřbetní linie, níže nasazený ocas. Správná forma hrudníku, korektní zaúhlení
obou párů končetin. Veselá povaha, mohla by být lépe předvedena.
Výška 47 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé.
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy
10.

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
PSI – TŘÍDA MLADÝCH
Apollon od Nebeské brány
člp/IO/7
nar. 6.1.2006
o. Cornetto Compatriota di Bonini
m. Claudia od Melmatěje
chov: Léblová Marcela
maj: Merhoutová Eva, Svojšovice 17, 251 63 Strančice
Desetiměsíční pes, dosud ve vývinu, velkého rámce, mohutná hlava správných proporcí.
Správně zavěšené ucho, korektní krk, kratší hřbetní linie. Správně nasazený a nesený ocas.
Hluboký, ale kratší hrudník. Prostorný chod, korektní úhlení obou párů končetin. Pes je ve
vývinu. Správná prezentace. Paspárky na pánevních končetinách přítomné,ocas nekupírován.
Výška 66 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé.
Výborný 1, CAJC
11.

FENY – TŘÍDA MLADÝCH
Agota od Nebeské brány
člp/IO/9
nar. 6.1.2006
o. Cornetto Compatriota di Bonini
m. Claudia od Melmatěje
chov: Léblová Marcela
maj: Léblová Marcela, Podskalí 179, 251 01 Říčany
Desetiměsíční fena správného rámce, ušlechtilá hlava, korektní krk, výborná hřbetní linie,
výborná záď, správný hrudník, korektní úhlení obou párů končetin. Prostorný pohyb, klidná
povaha.Paspárky na pánevních končetinách odstraněny, nekupírována.
Výška 64 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé.
Výborný 1, CAJC, BOB
12.

ITALSKÝ SPINONE
FENY – TŘÍDA DOROSTU
13.

Rosseta Baron Ross Cynopolis
člp/SPI/3
nar. 22.4.2006
o. Ludstar Bartolomeo
m. Tata di Bunarii
chov: Zacharová Ivana
Melion Vladimír Ing., Cekov 5, 338 08 Zbiroh
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Půlroční fena, typická. Ušlechtilá jemně modelovaná hlava. Korektní linie krk-hřbet-záď,
výborná spodní linie, správná forma hrudníku, korektní úhlení. Prostorný klus. Úzký chod
pánevních končetin. Standardní osrstění, výborná povaha, výborné předvedení.
Výška 57 cm, skus nůžkový, oko hnědé.
Velmi nadějný 1

T.A.N. Kolesa 28.10.2006
Vzhledem ke vstřícnosti majitelů dostihového areálu v Kolesách, kde již po několikáté
proběhla naše speciální výstava, jsme mohli letošní akci obohatit i o přezkoušení vrozených
vloh mladých psů, kteří se této speciální výstavy zúčastnili.
Dostali jsme k dispozici krásné a přehledné terény, na nichž bylo dostatek úkrytů pro
zvěř, a tak se vysazená pernatá měla možnost dobře ukrýt. Setrvala na místě, neubíhala a
mladí psi mohli plně prokázat svoje vrozené schopnosti k vyhledání i vystavení zvěře.
Zkouška proběhla v odpoledních hodinách po skončení výstavy, počasí nám přálo, a proto
většina účastníků výstavy zůstala i po dobrém obědě v Kolesách a opravdu se měli na co
dívat.
Testu se zúčastnilo celkem 7 mladých jedinců tří plemen. Prokázali tyto vlastnosti:
1. Butty od Dánských králů, BO fena: po vypuštění do terénu nejevila snahu vyhledat zvěř,
běhala bez systému, následně se stáhla k majitelce.
Odročena;
2. Arna Jarůměl, BO fena: terén prohledávala s velkou chutí, spolehlivě našla pernatou,
kterou pevně vystavila. Bez reakce na výstřel.
Obstála I. pořadí;
3. Brett od Dánských králů, BO pes: pes začal hledat razantně a s výborným stylem
plemene. Na viděnou prohnal auto, ale nechal se přivolat. Pernatou našel, pevně vystavil. Bez
reakce na výstřel.
Obstál;
4. Laura z Taranky, BO fena: terén prohledávala s horším systémem, ale pernatou bez
problémů našla a pevně vystavila. Bez reakce na výstřel.
Obstála;
5. Apollon od Nebeské brány, IO pes: terén prohledával s chutí, zvěř našel a výborně
vystavil. Bez reakce na výstřel.
Obstál;
6. Agota od Nebeské brány, IO fena: zvěř našla v termínu, krátce vystavila a ulovila.
Reakce na výstřel byla patrná, avšak fena pokračovala v hledání.
Obstála;
7. Rosseta Baron Ross Cynopolis, It. Spinone fena: fena se v terénu vůbec nevzdálila od
majitelky, neměla snahu hledat.
Odročena;
Rozhodčí: Helena Dvořáková. Technické zajištění: Olga Stará, Jitka Dušková
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ZPRÁVA HLAVNÍ PORADKYNĚ CHOVU ZA ROK 2006
V letošním roce bylo 7 vrhů bretaňských ohařů a zapsáno bylo 32 štěňat, z toho 18 psů a 14
fen. Zbarvení štěňat bylo následující:
• Bílooranžoví
9
4 psi/5 fen
• Černobílí
18
11 psů/8 fen
• Hnědobílí
3
2 psi/1 fena
• Trikolor
2
1 pes/1 fena
Stejně jako v předchozích letech převládalo černobílé zbarvení.
Dále byly 3 vrhy auvergnéských ohařů. Zapsáno bylo 11 štěňat, z toho 8 psů a 3 feny a dále
jeden vrh italského krátkosrstého ohaře – 5 štěňat, z toho 2 psi a 3 feny. Byla také dovezena
jedna fena IO z Maďarska.
Tři feny nezabřezly.
Vrhy:
Bretaňský ohař:
•
•
•
•
•

Perceval z Taranky
Targui du Clos des Mélézes
ICH. Ziko od Zemku
Ker-Mor z Taranky
CH. César z Markové búdy

x
x
x
x
x
x
x

Midtvejs Tisane
Elis z Las. Jurajskich
Julie z Taranky
Bára Lesneven
Zia Sonave
Gaty z Lukovenských koutů
Hemma z Taranky

4psi/4 feny
3 psi/4 feny
1 pes/3 feny
3 psi/1 fena
0 psi/3 feny
6 psů/1 fena
1 pes/0 fen

Auvergnéský ohař:
•

Vizir des Vignes du Mesnil x
x
x

Ambra z Rajhradických polí 1 pes/0 fen
Afrodita Ladmann
1 pes/2 feny
Gora od Smutné říčky
6 psů/1 fena

Italský ohař:
•

Cornetto Compatriota di B. x

ICH. Claudia od Melmatěje 2 psi/3 feny

Národní šampion práce:
V letošním roce byl přiznán tento titul prvnímu bretaňskému ohaři z českého chovu! Je jím,
pes César z Markové búdy v majetku pana Josefa Slavíka. Získal 3x titul CACT na
mezinárodních soutěžích typu FT, kromě toho splnil podmínky pro přiznání titul Trialer.

Césarovi, ale především jeho majiteli srdečně gratulujeme!
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CH.TR., CH.B. CÉZAR Z MARKOVÉ BÚDY

Mezinárodní šampion krásy:
Rovněž v oblasti exteriérové byl udělen bretaňskému ohaři z českého chovu titul
Mezinárodního šampiona krásy. Získala jej fena Iser z Taranky, nyní v majetku pana
M.Rulaka z Polska. Gratulujeme!

INT.CH.B. ISER Z TARANKY
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Kartotéka chovných psů a chovných fen s aktualizovanými údaji a fotografiemi je již
k dispozici na klubové internetové stránce www.breton.cz (Genealogie), podmínky pro
zařazování do chovu a podrobné pokyny, jak postupovat při zařazování do chovné kartotéky,
při žádosti o vystavení krycích listů, při zápisu štěňat do plemenné knihy jsou tamtéž
(Pravidla).
Obracím se se žádostí na všechny majitele chovných jedinců, aby, pokud mají
k internetu přístup, zkontrolovali uvedené údaje a v případě zjištění nějakých nesrovnalostí mi
toto obratem sdělili buď v dopise, anebo e-mailem na redakce.kbo@centrum.cz.
Dále žádám všechny majitele psů a fen, kteří již nemají být v seznamu aktuálně
chovných jedinců uváděni, aby mi to sdělili (jedná se o případy, pokud pes již není schopen
páření anebo pes či fena uhynuli či byli prodáni mimo území republiky).
Prosím majitele všech chovných psů nad 10 roků věku, aby mi sdělili, zda jsou psi
ještě v kondici, která jim umožňuje řádné krytí.
V roce 2007 přeji všem chovatelům, majitelům a příznivcům našich plemen
hlavně hodně zdraví, spokojenosti v rodinném i pracovním životě a hodně radosti
s jejich psími miláčky.
Eva Nosková, hlavní poradkyně chovu KBO

Výsledky jarních svodů 2006
Bretaňský ohař:
César z Markové búdy
Midtvejs Tisane
• Avril od Dánských králů:
Brittany Tankaram
• Aigrette z Nových zámků:

vrh 5.12.2004
Člp/EB/580 chrup úplný, nůžkový, oko hnědé 45 cm
vrh 3.9.2005
Člp/EB/620 chrup úplný, nepravidelný, oko tmavé, 44 cm
Perceval z Taranky

Dea Souchov
• Bessy z Hory Blaník:

vrh 6.2.2005
Člp/EB/588 chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 51 cm
Aran z lešetína

Elis z Lasów Jurajskich
• Mars z Taranky
• Mélisse z Taranky

vrh 29.3.2005
Člp/EB/596 chrup úplný, nůžkový, oko sv.hn., 54 cm
Člp/EB/601chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 48 cm
Olbram z Taranky

Xia Sonave
• Aran z Pickova dvora
• Aja z Pickova dvora
• Amanda z Pickova dvora

vrh 4.6.2005
Člp/EB/606 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 52 cm
Člp/EB/607 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 43 cm
Člp/EB/608 chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 47 cm
Bertrand z Taranky

Axa Sonave
• Astor Jarůměl
• Arna Jarůměl

vrh 20.8.2005
Člp/EB/614 chrup úplný, nůžkový, oko sv.hn., 48 cm
Člp/EB617 chrup úplný, skus nůžkový, oko sv.hn., 45 cm
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Rony du Hameau de Sorny
Cilka Souchov
vrh 1.7.2005
• Kyla z Lukovenských koutů Člp/EB/611 chr. úplný+2xP1, nůžkový, oko tmavé, 47 cm
Bára Lesneven
vrh 27.3.2005
• Jessy z Lukovenských koutů Člp/EB/592 chrup úplný, nůžkový, oko sv.hn.,48 cm
Sigurd du Clos des Mélézes
Ada Souchov
• Luc z Taranky

vrh 17.11.2004
Člp/EB/573 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 55 cm

Auvergnéský ohař
Igloo des Vignes du Mesnil
Scoly des Cotes du Saint-Amand
vrh 15.4.2004
• Vizir des Vignes du Mesnil Člp/BA/33 chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 67 cm
Na základě doručených posudků jsem zpracovala výsledky jarních svodů. Je možné, že se mi
nedostaly do ruky, jak bývá obvyklé, všechny posudky našich plemen. Ve výsledcích u
plemene bretaňský ohař se vyskytlo 2x překročení horní hranice kohoutkové výšky, 4x nebylo
dosaženo ani spodní hranice kohoutkové výšky. Je tedy zřejmé, že naše chovy mají tendenci
spíše k zmenšování, což pro pracovní plemeno není dobré, chovatelé by se měli nad
problémem zamyslit a neopakovat případně spojení, ve kterém se objevili jedinci podměreční
nebo s příliš slabou kostrou.
Letos se nám neobjevila ani jedna závažná vada chrupu. Také předvedený auvergnéský ohař
překročil horní hranici kohoutkové výšky, stanovené standardem.

Výsledky výstav
Do data zpracování mi nebyly pořadateli MV a NV doručeny žádné výsledky našich
plemen, rovněž ani výsledky z oblastních výstav, pořádaných ČMMJ. Proto jsem mohla
zpracovat pouze jedinou výstavu, a to jarní MV v Praze, kde posuzovala paní Letroye a
výsledky si hned po skončenÍ posuzování vyzvedla paní Dvořáková.

MVP Praha

29.4.2006

Auvergnéský ohař:
• TO/Psi
Vizir des Vignes du Mesnil
• TO/Feny
Gama od Smutné říčky
• TP/Feny
Gora od Smutné říčky
Bretaňský ohař:
• MT/Psi
• TO/Feny

Luc z Taranky
Julie z Taranky
Hemma z Taranky

rozhodčí: Daniele Letroye

V1, CAC, CACIB
V1, CAC, Res. CACIB
V1, CAC, CACIB, BOB

V.D. 1
V.D. 2
V1, CAC, CACIB, BOB
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•

TV/Feny

Pearl od Řeky Doubravky

V1, Nejlepší veterán

Italský krátkosrstý ohař:
• TP/Psi
Izaak z Bukowego mlyna

V1, CAC, CACIB, BOB

Saint-Germainský ohař
• TP/Psi
San du Domaine de la Clé de Champ

V1, CAC, CACIB, BOB

Italský spinone
• TM/Psi

V1, CAJC, BOB

Ludstar Bartolomeo

VÝSLEDKY RTG DKK
Bretaňský ohař:
• Aquila z Hory Blaník
• Armorique Tankaram
• Gera z Lukovenských koutů
• Karola z Taranky
• Gaty z Lukovenských koutů
• Arna Jarůměl
• Zia Sonave
• Julie z Taranky
• Luc z Taranky

fena
pes
fena
fena
fena
fena
fena
fena
pes

nar. 21.6.2004
nar. 10.2.2000
nar. 30.5.2003
nar. 10.5.2004
nar. 30.5.2003
nar. 20.8.2005
nar. 11.6.1999
nar. 24.5.2003
nar. 17.11.2004

0/0 (A)
0/0(A)
0/1(B)
1/1(B)
1/1(B)
2/1(C)
1/2(C)
2/2(C)
3/2(D)

fena
fena
fena

nar. 30.9.2003
nar. 13.4.2003
nar. 19.4.2003

0/0(A)
0/0(A)
0/0(A)

pes

nar. 13.3.2001

0/0(A)

Auvergnéský ohař
•
•
•

Gejša od Smutné říčky
Arnika z Rajhradických polí
Anda z Rejdiště

Saint-Germainský ohař
•

San du Domaine de la Clé de Champs

Eva Nosková
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POHÁR SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ
21.10.2006

Posuzovali: MUDr. V. Novotný, H. Dvořáková
Akce proběhla v honitbě LČR, Lesního závodu Konopiště, v terénech, příslušejících
k bažantnici. Proto je s podivem, že zájem ze strany lovců byl tak minimální, vždyť komu se
poštěstí lovit se psem v tak krásných a výtečně zazvěřených revírech! Žádnému ze soutěžících
se nepřihodilo, že by na pernatou (bažantí) zvěř nenarazil. Naopak většinou měli zvěře tolik,
že se s tou situací psi špatně vyrovnávali. Někteří totiž měli na parkuru i několik desítek
bažantů, a to pak je problém udržet méně zkušeného psa v klidu. I když bylo tolik zvěře,
výsledkem celodenního lovu byli dva ulovení bažanti. Jak konstatoval již při loňském ročníku
hlavní pořadatel, pan Ing. Zubík, takto bychom se asi neuživili!
On totiž lov při tomto typu soutěže je nesmírně náročný – od lovce a jeho psa se
vyžaduje naprostá sehranost, protože jen ta umožní dobrý výsledek. Lovec musí naprosto
důvěřovat svému psovi, pes musí lovit pro svého pána (a ne pro sebe, jak se často děje).
Sportovní pojetí lovu nedovolí, aby lovec střílel na zvěř, kterou mu pes nevystavil. Opatrnost
při zacházení se zbraní neumožní výstřel ve směru, kde by mohl být někdo ohrožen. Hodnotí
se i ohleduplnost, s jakou lovec jedná se svým loveckým kamarádem.
Nepříliš četná korona, která se na soutěžící přišla podívat, byla překvapena tím, jak
pěkné zážitky může poskytnout individuální lov pernaté zvěře s dobrým stavěčem. Je škoda, že
naše myslivost nepočítá s takovým způsobem lovu, při kterém je rozvíjen nejen sportovní duch
lovce, ale především je při něm nezbytné mít kvalitního a dobře vycvičeného ohaře. Žádné
jiné plemeno nemůže totiž při tomto sportovním lovu ohaře (stavěče) nahradit, žádný jiný pes
nedokáže při práci na pernaté tolik potěšit oko a duši lovce.
Předvedené výkony lze hodnotit ve třech rovinách. Naprosto ojedinělý a zcela
bezkonkurenční byl výkon lovce pana Kalíka se psem německým krátkosrstým ohařem Norem
z Kvítele. Jistě že se jednalo o pár zkušený, který nás letos reprezentoval na Mistrovství světa
v soutěži Sv. Huberta. A jak všichni mohli vidět, byl to opravdu dobře vybraný reprezentant.
Bohužel v Itálii nebylo dopřáno některým soutěžícím vůbec se setkat se zvěří, a tak nebyly
výsledky adekvátní kvalitě přihlášených soutěžích. V Konopišti to bylo jinak.Zzvěře bylo dost,
terén byl náročný, a tak kvalita mohla vyniknout. Nor předvedl požadované lovecké hledání
s výborným systémem, v hustém listnatém podrostu vypracoval perfektně kohouta, kterého p.
Kalík na mysliveckou vzdálenost jedním výstřelem ulovil. Pes na povel zvěř dohledal a podle
pravidel předal. Proto byl tento pár hodnocen nesrovnatelně vyšším počtem bodů (90 ze 100
možných), než všichni konkurenti.
Soutěžící na II., III. a IV. pořadí předvedli práci s určitými chybami, jak ve výkonu
psů, tak lovců, což bylo adekvátně hodnoceno. Žádný z nich zvěř neulovil, ani se k ráně
nedostal.
Soutěžící na V. místě byl penalizován za slabý výkon psa, který nepředvedl
odpovídající hledání, avšak vystavil pernatou, kterou lovec výborně ulovil. Bohužel pes zvěř
nedohledal, i když mu byl dán dostatečný čas.
I soutěžící na VI. místě doplatil na velmi slabý výkon psa.
Pokud budeme mít možnost v příští sezóně opět uspořádat soutěž v těchto lokalitách,
věříme, že zájem ze strany kynologů-lovců bude větší a uvidíme více výkonů, srovnatelných
s výkonem vítězné dvojice letošního ročníku.
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Chci doufat, že se přihlásí alespoň jeden soutěžící se psem některého z „našich„
plemen!

výsledky:
jméno lovce
Kalík Miroslav
Zoubek Petr
Holík Jiří
Zoubek Petr
Studýnka Jiří
Mašek Libor

pes/plemeno/č.zápisu
Nor z Kvítele
/NKO/Člp/KO/74039
Athena Black Sírius
/GS/Člp/GS/5296
Beny z Kněžíku /POI/
Člp/POI/9505/04
Zola z Tismenic / MOK/
Člp/MOK/1829
Brita od Cihelny /AS/
Člp/AS/5018
Catrin z Drnovských rovin
/NKO/Člp/KO/75378

ocenění
l. pořadí, 90 bodů
Vítěz
II. pořadí, 45 bodů
III.pořadí, 32 bodů
IV. pořadí, 31 bodů
V.pořadí, 30 bodů
VI. pořadí, 21 bodů

Zpráva poradce
pro plemeno italský ohař krátkosrstý
za rok 2006

Již několik let uplynulo od okamžiku, kdy byly chovatelé a majitelé plemene
italský ohař přijati pod ochranná křídla „Klubu bretaňských ohařů“. Jsem velice ráda,
že tento klub pro své členy každý rok pořádá celou řadu akcí a to jak na poli
výstavním, tak v oblasti pracovní. Dovolte mi, abych za tuto iniciativu poděkovala
všem členům výboru Klubu bretaňských ohařů, zejména předsedkyni, paní Heleně
Dvořákové.
Po čtyřleté přestávce se v lednu 2006 podařilo opět odchovat jeden vrh
italských ohařů. Bylo odchováno pět štěňat ze spojení otec Corneto Compatriota di
Bonfini, chovatele Gábora Essösy z Maďarska, a matka Claudia od Mělmatěje,
chovatelky Marcely Léblové. Ve vrhu byli dva psi a tři fenky. Jednu fenku si
chovatelka nechala a ostatní čtyři štěňata byla prodána novým majitelům.
S prodejem psů byl problém, protože všichni zájemci chtěli pouze fenky. Nakonec se
ale i prodej psů chovatelce podařil. Mimo tento odchov byla do republiky podle
nepotvrzených zpráv dovezena další dvě štěňata italských ohařů. Údajně by to měl
být pes a fenka. Obě štěňata měla být dovezena z Itálie. O těchto jedincích však ani
já ani klub nemáme žádné další informace. V loňském roce se tedy počet jedinců
italských ohařů v České republice zvýšil na deset, nepočítám-li dvě údajně dovezená
štěňata.
Dva jedinci třetí generace italských ohařů se v loňském roce prezentovali na
poli výstavním. Agota a Apollon od Nebeské brány zúčastnili se všech klubových
akcí, tedy klubové výstavy na Konopišti v květnu 2006 a speciální výstavy v říjnu
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2006 v Kolesách. Mimo tyto dvě výstavní akce pořádané Klubem bretaňských ohařů
se zúčastnili národních a mezinárodních výstav pořádaných v České republice. Oba
mladí jedinci dosáhli významných výstavních úspěchů a jsou na nejlepší cestě získat
ihned na počátku roku 2007 titul Český junior šampion. Obě dvě štěňata se na
klubové akci v Kolesách zúčastnili pracovní soutěže T.A.N. bez jakékoli předchozí
přípravy. Pes i fenka uspěli při vyhledávání křepelky a prokázali tak, že po svých
rodičích zdědili lovecké vlohy.
Majitelé ostatních tří jedinců (psa a dvou fen) z loňského vrhu se zatím žádné
akce jak výstavní tak pracovní nezúčastnili. Majitelé psa se chovatelce od okamžiku
prodeje štěněte neozvali a nereagují ani na telefon ani na e-mailovou poštu. Majitelé
jedné z prodaných fenek přislíbili účast na některých výstavách v roce 2007. Majitelé
poslední prodané fenky už při samotném prodeji prohlásili, že si ji pořídili pro radost a
nebudou se s ní žádných akcí zúčastňovat, ani se nechtějí stát členy klubu.
Majitelé mladých jedinců přislíbili účast na svodu loveckých plemen psů
pořádaného v Rokycanech na jaře 2007. Nezbývá nic jiného než doufat, že sezona
roku 2007 bude v tomto ohledu lepší a že majitelé mladých jedinců plemene italský
ohař ztratí jistý druh ostychu a v hojné míře budou zúčastňovat akcí pořádaných
Klubem bretaňských ohařů i jiných druhů výstav a zejména pak akcí pracovního
charakteru.
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Závěrem mi dovolte popřát všem chovatelům a majitelům plemene italského
ohaře mnoho zdraví, výstavního štěstí a trpělivosti při jejich přípravě na pracovní
akce. Těším se na společná setkání v roce 2007.

Olga Stará
338 44 Dobřív 297
tel.+420371723470
mobil.+420603997347

e-mail: melmatej@tiscali.cz
DALŠÍ ÚSPĚCH ČESKÉHO CHOVU AUVERGNESKÝCH OHAŘŮ
Po titulu Světový vítěz v kategorii dospělých, který v Dortmundu získala fena Alma Ladmann,
máme dalšího světového vítěze, tentokrát v kategorii mladých. V Poznani získala při svém
výstavním debutu titul Světový vítěz mladých fena Hera od Smutné říčky. Jejím otcem je Nils
des Gorges de Franchard a matkou Gama Od smutné říčky. Chovatelem je Slavomír
Hanáček.

Světový vítěz mladých 2006 Hera Od Smutné říčky
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NOVÍ ŠAMPIONI
V roce 2006 získali titul Šampion ČR auvergneští ohaři majitele Slavomíra Hanáčka:

Šampion ČR Vizir des Vignes du Mesnil

Šampion ČR Gora Od smutné říčky
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