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KLUBOVÝ ZPRAVODAJ

Foto na titulní straně: AUGIA z Mackovy hory je v současnosti nejúspěšnější
reprezentantka našeho klubu na soutěžích typu FT. K loškým úspěchům z Duban
přidala 5x výborně, Res.CACT a Res.CACIT z jarního Bruntálu!
Foto nahoře: dvě krásné momentky z FT soutěží v Bruntále.
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Výbor klubu bretaňských ohařů
Předseda:

Jednatel:

Ekonom-matrikář

Výcvikář

Helena Dvořáková
257 51 Bystřice 62
tel/fax: 317 793 183
mobil: 603 788 222

e-mail: redakce.kbo@centrum.cz

Vladimíra Dvořáková
háj. Bažantnice
143 00 Cholupice 15
tel/fax: 261 912 441
mobil: 602/171 513;

e-mail: vladka@weber.cz

Jana Rathouská
Ke stadionu 937
256 01 Benešov
tel: 317 728 549

e-mail: sousbn@atlas.cz

Jiří Plecháček
Jiří Plecháček
539 74 Předhradí 50
tel: 736 186 894

e-mail: plechacekjirka@seznam.cz

Hlavní poradce chovu a poradce pro plemeno bretaňský ohař
Eva Nosková
Bří Mrštíků 60/22
691 72 Klobouky u Brna
tel: 519 326 922
mobil: 728 067 617;
e-mail: noskovaeva@seznam.cz
Poradce chovu pro plemena dalších francouzských ohařů
JUDr. Iva Rudá
U Zvonice 431
664 61 Rajhradice
tel: 602 555 257
e-mail: ruda@stavos.cz
Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone
Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 337 951;

e-mail: melmatej@tiscali.cz

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POŘEBY ČLENŮ KLUBU BRETAŇSKÝCH
OHAŘŮ.
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2010 BENEŠOV
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Výroční zpráva předsedkyně KBO za volební období 2005-2009
Vážení přátelé, členové klubu, vážení hosté!
Je mi potěšním Vás zde přivítat v tak hojném počtu, což podtrhuje význam dnešní
schůze, která je již 20. ČS v historii našeho klubu. Ano, v roce 2010 slavíme již 20.výročí od
založení našeho klubu. Jistě, z pohledu věčnosti je to jen maličkatý kousíček času, ale
z našeho lidského pohledu už je to kus života. Kus života nás všech, především těch, kteří
se na založení klubu podíleli. Už nás zde zbývá jen několik, kteří tu zakládající schůzi „Na
zámecké“ v Konopišti pamatujeme. Někteří už odešli na věčnost a někteří se přestali
kynologii věnovat.
Jsem ráda, že se mohu ohlédnout za naší činností s hrdostí. Začínali jsme s 11 členy
a počet našich psů, do té doby zapsaných, zdaleka nedosahoval číslice 100. Všichni byli
z jediného plemene, byli to bretaňští ohaři. O všech ostatních plemenech, která dnes
zastřešuje náš chovatelský klub, jsme neměli žádné povědomí a ani nás nenapadlo, že i tato
pro nás zcela neznámá plemena budou dovezena do České republiky a my se budeme moci
podílet na jejich rozšiřování a prezentaci v naší kynologické veřejnosti. Klubové normativy
KBO jsou postaveny velmi jednoduše a chovné podmínky byly stanoveny v uplynulém
období s přihlédnutím k možnostem jednotlivých majitelů tak, aby každý měl šanci je se
svým psem splnit a zařadit jej do plemenitby. Protože jenom dostatečně široká a kvalitní
chovatelská základna umožní plemeni přežít v konkurenci stále se zvětšující nabídky nově
dovážených plemen.
V případě těch „našich“ plemen na tom stále nejsme nijak růžově. Je sice pravda, že
bretaňští ohaři již se blíží číslu zápisu 800, ale za 32 let od zápisu prvého vrhu
v Československu to zase není až tak ohromující úspěch. Faktem je, že v současnosti již
máme u nás dost širokou chovnou bázi, díky opakovaným importům kvalitních jedinců
z Francie, Belgie a Itálie.
Také plemena auvergnéský ohař a italský ohař nejsou bezprostředně ohrožena
nedostatkem chovných jedinců a současná chovná základna umožňuje prozatím jejich chov.
Ovšem dovoz dalších kvalitních jedinců je i u nich nezbytností.
U ostatních plemen, sdružených v našem klubu, nelze bez dalších importů vůbec
s chovem pokračovat. Velká většina italských spinone, které u nás máme, pochází z jediné
chovatelské stanice, a to z jedné feny a jejích dcer. Tudy jistě dál cesta nepovede a import
nepříbuzných jedinců je naprostou nezbytností! Apelovala bych na příznivce tohoto
starobylého a ušlechtilého, pracovně výborného plemene, aby se nad problémem zamyslili a
pokud budou investovat do nákupu spinone v zahraničí, aby přihlíželi k potřebě rozšíření
krevní báze.
Ještě máme v chovu zařazené jednoho psa a jednu fenu saint-germainského ohaře a
jednu fenu francouzského krátkosrstého ohaře pyrenejského typu. I když se vesměs jedná o
velice kvalitní jedince, pro založení chovu těchto plemen jsou naprosto nezbytné další
importy.
Francouzský krátkosrstý ohař gaskoňského typu a francouzský dlouhosrstý ohař už
nemají u nás žádné zastoupení, bohužel.
Co se týká dalších činností, které náš klub zajišťuje kromě toho základního - servisu
chovatelům, jsou to četné akce, pořádané pro naše členy i ostatní kynology.
Výstavnictví je v plánu zastoupeno dvěma pravidelnými výstavami, jednou klubovou
se zadáváním titulu „Klubový vítěz“ , která se koná obvykle v květnu, a jednou speciální,
pořádanou na podzim. Toto rozložení termínů do obou částí roku umožňuje majitelům
mladých zvířat, aby získali včas posudek pro zařazení do plemenitby. Výstavní poplatky se
snažíme vždy držet na takové výši, aby nejen pokryly náklady výstavy, ale aby zároveň co
nejméně zatěžovaly vystavovatele.
Pracovní soutěže jsou pořádány tradičně již od založení samostatného klubu. Jejich
počet se rok od roku zvyšuje, což je nesmírně chvályhodné, protože i když jsou naši psi jistě
krásní a nalézají úspěch ve výstavních kruzích, přece jen jejich základním uplatněním je lov.
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Alespoň do té doby, dokud nebude tento nejstarší způsob obživy lidstva moderní
„civilizovanou“ společností zcela zlikvidován. Na jaře pořádáme soutěže typu FT (bez
přinášení-duben), soutěže typu ZV (Novomlýnské derby-květen, Rajhradický pohár - srpen),
na sklonku léta pak několik významných soutěží, jak s přinášením (MFT-GT), tak bez něj
(MJL) a také dvě soutěže pro lovce s ohaři – Kvalifikaci Sv.Huberta a Pohár Sv. Huberta.
Kromě toho jsou pro všechny dostupné základní testy pro zařazení do plemenitby (TAN),
které se konají jak na jaře (duben Bruntál, květen Konopiště), tak na sklonku léta (Dubany) i
na podzim (Bruntál). Když si k tomu připočteme možnost, aby se majitelé se psy účastnili
zkoušek, pořádaných ČMMJ a tam splnili požadované limitní známky pro zařazení do chovu,
myslím, že žádný z našich chovatelů si nemůže stěžovat, že by byl nějak diskriminován.
K desátému výročí založení našeho klubu jsme v roce 2000 uspořádali v Českém
Krumlově dvoudenní akci, jeden den MFT a druhý den výstavu v městském parku, tehdy se
zúčastnili i bretaňští ohaři ze zahraničí, z Německa. Byla to velice zdařilá akce, kterou
zorganizoval tehdejší náš výcvikář, pan Ing. Otakar Veselý. Protože v současnosti již máme
termíny výstav a pracovních soutěží oddělené, neboť s větším počtem psů už by zvládnutí
takové kumulované akce bylo hodně náročné, hledali jsem možnost, jak řádně oslavit 20.
výročí našeho klubu a naskytla se příležitost vskutku mimořádná. AICEB, Mezinárodní klub
bretaňských ohařů, nás pověřil pořadatelstvím prvého Mezinárodního mistrovství BO
v soutěži FT-GT. Protože taková akce vyžaduje výtečně zazvěřené honitby a zkušené
organizátory, byly pořadatelstvím tohoto MS pověřeny dva kluby, český a polský. Lokalita
Busko Zdrój je totiž pánům z AICEB velice dobře známá a organizační schopnosti místních
kynologů rovněž. A tak se MS bude konat ve dnech 9. a 10.10.2010 v Busku. 9.10 nad
soutěží má záštitu náš klub, 10.10. pak polský. I když příprava a především vedení našich
psů většinou nedosahuje úrovně, která by nám dávala naději na dobré umístění, přesto
nabádám majitele bretaňských ohařů, aby se svými psy pracovali a snažili se objevit jejich
vrozené hřivny. A když už to nebude na soutěžení, tak aspoň přijeďte do Buska a podpořte
nás, organizátory, svojí účastí! Protože tam budou předvádět i profesionálové, jistě se
můžeme něco přiučit.
Ale aby tato akce nebyla chápána jako nějaké protežování bretoňáků, snažili jsme se
zajistit i pro ostatní naše plemena CACITovou soutěž. Což se povedlo, díky pochopení
organizátorů trialových soutěží (bez přinášení zvěře) v Bruntále. A tak budou mít v dubnu
svůj šampionát jak ohaři ostatních francouzských, tak italských plemen. Věřím, že se tam
setkáme s majiteli IO, spinonů, averňáků a naděje vkládáme i do startu naší trialové
reprezentantky, Dony, fenky SGO.
Takže, milí přátelé, na nedostatek příležitostí si v nastávajícím roce jistě nemůžete
stěžovat!
Na konci svého příspěvku bych ráda poděkovala jak všem členům našeho výboru a
RK, tak poradkyním chovu, protože jejich práce je pro rozvoj našich plemen ta nejdůležitější,
ale především Vám všem, kteří jste v uplynulém období výtečně reprezentovali náš klub a
plemena, která zastřešuje, i těm, kteří se odhodlali k chovatelské činnosti, což by měl být
hlavní smysl naší práce!
Velice nerada bych na někoho zapoměla, takže nebudu nikoho jmenovat, ale myslím,
že o všech úspěších jste informováni jak prostřednictvím webových stránek, tak klubového
zpravodaje.
Nakonec bych se ráda omluvila, že nám z přehledu výsledků na zkouškách ČMMJ
vypadla fenka IO Compatriota di Bonfini Menta, která úspěšně složila PZ a majitelka
zaslala včas i tabulku. Chyba se vloudila a tabulka zůstala nevyužita, Menta v přehledu
chybí. Takže vězte, že tato fenka složila úspěšně PZ v I.ceně s počtem 210 bodů. Bohužel
vystavování 3, což neodpovídá požadavkům limitních známek. Přesto majitelce srdečně
gratulujeme!

Helena Dvořáková
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Klub bretaňských ohařů – zpráva ekonoma klubu
Vyúčtování za ro 2009
Stav pokladny k 31.12. 2008 činil OOOO. 9.00 Kč
Stav pokladny k 31.12.2009 činil OO.21.856,30 Kč
Stav účtu č. 530227309 u České spořitelny k 31.12.2008 O.. 29.103,84 Kč
Stav účtu č. 530227309 u České spořitelny k 31.12.2009 OO14.901, 45 Kč
Všechny příjmové a výdajové doklady pokladny jsou řádně vedeny, chronologicky
očíslovány a vylepeny.
Doklady týkající se účtu u české spořitelny ( výpisy z účtu, výběrové doklady) jsou
rovněž chronologicky seřazeny dle jednotlivých měsíců.
Všechny doklady jsou uloženy u ekonomky klubu Jany Rathouské.
Vyúčtování, všechny pohyby týkající se pokladny a účtu u České spořitelny
kontrolovala Ing. Jana Makovcová -Rathouská.
Celé vyúčtovní za rok 2009 bylo předáno před výroční schůzi KBO předáno členkám
revizní komise.

Jana Rathouská – ekonom klubu

Usnesení výroční členské schůze KBO dne 6.3.2010
1. Členská schůze schvaluje volbu návrhové, mandátové a volební komise a
volbu ověřovatele zápisu
2. Členská schůze schvaluje zprávu předsedkyně KBO
3. Členská schůze schvaluje zprávu ekonoma a matrikáře
4. Členská schůze neschvaluje zprávu revizní komise pro její neurčitost
5. Členská schůze ukládá matrikářce a ekonomce postupovat při neplacení
členských příspěvků v souladu se stanovami klubu
6. Členská schůze schvaluje zprávu hl. poradce chovu a poradce chovu BO
7. Členská schůze schvaluje zprávu poradce chovu francouzských ohařů
8. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti italských ohařů
9. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti výcvikáře klubu
10. Členská schůze vyzývá vůdce psů, aby kopie tabulek s výsledky zkoušek
zasílali přímo výcvikáři klubu
11. Členská schůze uznává výsledky voleb do výboru klubu a revizní komise, ve
složení:
Výbor:
Helena Dvořáková, Vladimíra Dvořáková, Jiří Plecháček, Jana Rathouská,
Eva Nosková
Revizní komise:
Slavomír Hanáček, Svatopluk Soucha, Jiří Starý
12. Členská schůze odhlasovala zrušení poplatků za uchovnění a vystavení
krycího listu
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13. Členská schůze odhlasovala možnost čipování štěňat
14. Členská schůze pověřuje výcvikáře klubu proškolením rozhodčích na
klubových zkouškách o jednotném výkladu pracovního standardu na základě
jeho přesného překladu
15. Členská schůze schvaluje udělení čestného členství pro: Letroye Danielle (B),
Molinari Giuseppe (I)
16. Členská schůze pověřuje výbor umístit na internetové stránky informaci o
možnosti zájezdu na FT do Polska
Přítomni dle prezenční listiny: 30 členů KBO
Schváleno všemi přítomnými členy.

Na výstavě je třeba psa umět předvést! Linda Hodová předvádí fenku ve třídě
štěňat.
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Čestná uznání
udělená na členské schůzi 6.3.2010)

1. Jeníčková Marie
2.Veselý Otakar Ing.
3. Soucha Svatopluk
4. Navrátil Pavel
5. Nosková Eva
6. Dvořáková Helena
7. Rathouská Jana
8. Novotný Vlastimil Dr.
9. Dušková Naďa
10. Plecháček Jiří
11. Dvořáková Vladimíra
12. Sedláček Roman
13. Hanáček Slavomír
14. MS Dubany
15. Zubík Josef Ing.
16. Horáček Miroslav
17. Černohubová Eva
18. Rollová Marcela
19. Stará Olga
20. Rudá Iva JUDr.

za práci v zakládajícím výboru
za práci ve výboru a organizaci akcí klubu
za práci ve výboru a organizaci akcí klubu
za tradiční spolupráci a poskytování honitby pro
klubové zkoušky
za práci ve výboru a chovatelskou činnost /HPCH/
za práci ve výboru a organizaci akcí klubu
za práci ve výboru a organizaci akcí klubu
za podporu klubové činnosti, za osvětovou činnost
za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci klubu na
výkon.soutěžích na nár. a mezinárodní úrovni
za práci ve výboru a organizaci akcí klubu
za organizační zajištění klubových akcí
za organizační zajištění klubových akcí
za pořizování fotodokumentace z kl. akcí
za tradiční spolupráci a poskytování honitby pro
klubové zkoušky
za organizační zajištění Poháru Sv Huberta
za organizaci Novomlýnského Derby
za správcovství klubových webbových stránek
za organizaci Sdružené výstavy CHK v Konopišti
za práci pro klub /PCH/
za práci pro klub /PCH/

Čestné členství:
Letroye Danielle (B)
Molinari Giuseppe (I)

za pomoc českému chovu BO a jeho propagaci
za pomoc českému chovu BO a jeho propagaci
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MEZINÁRODNÍ FIELD TRIAL BRUNTÁL 20-25.4.2010
I v tomto roce se konaly pravidelné jarní soutěže Field Trial, které zajišťujeme
ve spolupráci s Klubem chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů. Duší celé
soutěže a hlavními pořadateli jsou manželé Navrátilovi, kteří pro zdárný průběh
soutěže dělají opravdu všechno (nemožné hned a zázraky do tří dnůO)
Letošní soutěže byly zcela výjimečné tím, že bylo do terénů vysazeno velké
množství koroptví zvěře, vyspělé a výborně létající a kromě toho chovající se tak jako
zvěř divoká. Výsledky se dostavily! Tolik úspěšně bodovaných psů, jako bylo letos na
jaře v Bruntále (lépe řečeno ve Svobodných Heřmanicích, kde jsou zkouškové
terény), nepamatuji, a to ani v Busko.
Musím s potěšením konstatovat, že se účastnilo i více psů z našeho klubu a
zcela jistě nezapadli. Jejich výsledky jsou vskutku potěšitelné. Jelikož denně bylo
okolo 60 startů, nebudeme zvěřejňovat podrobné výsledky všech, pouze českých
psovodů a psů. Zájemcům můžu poskytnout kompletní výsledky na základě jejich
požadavku.
20.4. úterý:

Nora zo Starých Levíc KO
Navratil P
ČLP 74679
Mona z Vápenek KO
Navrátil P.
ČLP 76065
Rozhodčí: Neven Ljubičič, CRO

Exc.
Exc.2 Res.CACT

20.4. Speciál EB:
Augia z Mackovy hory
Dušková Naďa
Exc.2, Res.CACT, Res.
ČLP 639 nar. 29.6.2006
CACIT
Rozhodčí: Neven Ljubičič (CRO), Navrátil Jiří (CZ), Vito Mrden (CRO)
21.4. středa:
Silvio Ross Cynopolis SPI
ČLP 9

Markéta Jelínková

Rozhodčí: Vito Mrden, CRO
Mona z Vápenek KO
Navrátil P.
ČLP 76065
Oki z Vápenek KO
Zoubek P.
Zola z Tismenic MOK

Exc.

EX.C.
EXC.

Zoubek P.

EXC

Nora zo Starých Levíc KO
Navratil P
ČLP 74679
Rozhodčí: Berislav Pucar, CRO

EXC. 3

21.4. Speciál IO/SPI:
Polcevera´s Garbo
Pražáková Iveta Bc.
Člp/IO/17/09 nar. 10.7.2007
Zahradníčkova 895, Třebíč
Silvio Ross Cynopolis /SPI
Jelínková Markéta
Člp/SPI 9
Rozhodčí: Berislav Pucar, Vito Mrden (CRO)
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TB
TB

22.4. čtvrtek:
Polla Plameni pas KO
ČLP 78466
Nora zo Starých Levíc KO
ČLP 74679

Navrátil P.

EXC

Navratil P

EXC

Dušková Naďa

EXC.

Rozhodčí: Vito Mrden (CRO)
Augia z Mackovy hory EB
ČLP 639 nar. 29.6.2006

Rozhodčí: Neven Ljubičič (CRO)
23.4. pátek:
Oki z Vápenek /NKO
Zoubek Petr
Člp/76480 nar. 11.1.2007
Augia z Mackovy hory EB
Dušková Naďa
ČLP 639 nar. 29.6.2006
Rozhodčí: Neven Ljubičič (CRO)

TB
Exc.

Mona z Vápenek KO
Navrátil P.
ČLP 76065
Nora zo Starých Levíc KO
Navratil P
ČLP 74679
Rozhodčí: František Baier (CZ)

EXC 2, 17 b Res.CACT
EXC 3,16 b

23.4. Speciál NKO:
Mona z Vápenek KO
ČLP 76065

EXC

Navrátil

Rozhodčí: Neven Ljubičič, Berislav Pucar (CRO)
24.4. sobota:
Zola z Tismenic
Člp/KO/1829 nar. 24.4.2004
Augia z Mackovy hory EB
ČLP 639 nar. 29.6.2006
Lara Plameni pas
Člp/NKO-77817
Dona de l´Etang du Vert /
SGO
Člp./SGO/3 6.5.2008

Zoubek Petr

EXC 16 b.

Dušková Naďa

TB 15 b.

Zoubek Petr

EXC 3 17 b

Tomášek Jiří

TB 14 b.

Rozhodčí: Marijan Hruš (CRO)
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Test vrozených vloh TAN 21.4.2010
jméno psa / plemeno
vůdce
Adamovský Zdeněk
Iram z Adamovských revírů /NDO

posudek-ocenění
obstál 1.pořadí

Ira z Adamovských revírů / NDO

Adamovský Zdeněk

obstál

Unno Plameni pas/ Člp/MOK 3375

Zoubek Petr

obstál

Umma Plameni pas/ Člp/ MOK 3377

Zoubek Petr

obstál

Lara Plameni pas Člp/NKO/77817

Zoubek Petr

obstál

Lora Plameni pas Člp/NKO/77615

Zoubek Petr

obstál

Rozhodčí: Hruš Marijan (CRO)

Field Trials Bruntál – vysmátí soutěžící a rozhodčí
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Novomlýnské Derby 1.5.2010
Jedna z vrcholových akcí Klubu chovatelů bretaňských ohařů proběhla v sobotu 1.5.2010.
Účast byla značná,startovalo 16 pejsků několika plemen, nejvíce byli zastoupeni auvergnéští
ohaři, a to pěti jedinci, ale také italských spinonů bylo pět, 3x jsme viděli italské ohaře,
jednou saintgermaina a po jednom startovali německý ohař a výmarský ohař.
Počasí nám na rozdíl od jiných let výrazně přálo, bylo teplo až moc. Posuzování se ujali
velmi zkušení rozhodčí, vrchní rozhodčí byl pan Vlastimil Tomaštík a v poli posuzovali
pánové Jiří Studýnka, Bronislav Procinger, Karel Šebesta a Jaroslav Neugebaurer.
Jejich úkol byl nelehký,museli posoudit málopočetná plemena, k tomu ještě se značně
rozdílným stylem práce, ovšem hodnocení těchto plemen měli nastudováno a šlo jim to.
Příjemný byl v Dunajovicích již tradičně velmi zazvěřený terén, a to jak srstnatou tak i
pernatou zvěří a všichni pejsci možnost obojího vystavení opakovaně měli, vrcholem pak
byla Dona, fena saintgermainského ohaře, která v terénu vystavila lišku. Je s podivem, že
lišce nevadilo, že se v blízkosti pohybovalo již předtím několik psů, a ani spousta rybařů,
jimiž již byl břeh zaplněn.
Také díky nasazení členů MS Slunný vrch Dolní Dunajovice probíhala soutěž bez zádrhelů,
po čtrnácté hodině byla úspěšně ukončena. Letos kralovali auvergneští ohaři a jmenovitě
chovatelská stanice z Rajhradických polí, tři sourozenci obsadili první tři místa v pořadí, to je
velký chovatelský úspěch chovatelky paní doktorky Ivy Rudé. Italští ohaři se letos neztratili a
jejich výsledky nebyly vůbec špatné, pěkně pracovali jak krátkosrstí, tak spinoni a jejich
vůdci odvedli kus hezké práce. Rovněž již zmiňovaná Dona pracovala jako vždy perfektně, i
další dva zástupci kontinentálních plemen, výmarský ohař a fenka NKO, oba uspěli k plné
spokojenosti svýchvůdců. Poděkování za krásnou akci patří všem pořadatelům, již výše
zminovaným rozhodčím, Panu Šustkovi, Zonygovi a Tichému za pomoc při akci a nemalý díl
patří zá stupci výboru klubu panu Slávkovi Hanáčkovi, který jako vždy má téměř otcovský
přístup k této soutěži, pořizuje nádherné fotografie z akce a dokazuje nám všem svou
nezdolnou /buldočí / cvičitelskou vytrvalost.
S pozváním na Rajhradický pohár, který se koná 21.8 2010, se s vámi loučím.
Hezký den Vám přeje
Mirek Horáček

Výsledková listina Novomlýnské Derby:
Brett z Rajhradických polí /BA/, vůdce Jaroslav Krcánek
1. místo CACT

228 bodů

Bria z Rajhradických polí /BA/, vůdce JUDr. Iva Rudá
2. místo r.CACT

225 bodů

Back z Rajhradických polí /BA/, vůdceJUDr. Iva Rudá
3.místo

222 bodů

Dona de Etang du Vert /BSG/, vůdce Jiří Tomášek
4.místo

221 bodů

Lore von der Zista /NKO/, vůdce Vladimír Smetana
5. místo

220 bodů

Menta Compatriota di Bonfini /IO/, vůdce MVDr.Pavlína Zachardová
6.místo

219 bodů
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Reno Ross Cynopolis /SPI/, vůdce Mgr. Rudolf Zbořil
7.místo

218 bodů

Argo dei Giotto /IO/, vůdce Ing.Pavel Kyša
8.místo
vše I.cena

216 bodů

Silvio Ross Cynopolis /SPI/, vůdce Markéta Jelínková
9.místo

191 bodů

Bron z Pokojovických strání /VOK/, vůdce Michak Feiger
10.místo

176 bodů

vše II..cena
Polcevera´s Umbra /IO/, vůdce Marcela Horáčková
11.místo

196 bodů

Saggio Ross Cynopolis /SPI/, vůdce Mgr.Rudolf Zbořil
12.místo

174 bodů

Brigitte del Subassio /SPI/, vůdce Bastlová Vlasta
13.místo

173 bodů

Zaza del Subassio /SPI/, vůdce Bastlová Vlasta
14.místo

171 bodů

vše III..cena
Ikar od Smutné říčky /BA/, vůdce Slavomír Hanáček
vůdce psa odvolal
Jolie od Smutné říčky /BA/, vůdce Slavomír Hanáček
vůdce psa odvolal
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SDRUŽENÁ VÝSTAVA CHOVATELSKÝCH KLUBŮ
KONOPIŠTĚ 9. KVĚTNA 2010
V letošním roce se jako obvykle druhou květnovou neděli konala Sdružená výstava
chovatelských klubů Konopiště. Také její obsazení bylo dá se říci tradiční. Kromě
plemen, která jsou zastřešena Klubem bretaňských ohařů, se představili ještě
bobtailové a jezevčíkovití brakýři. Celkem více než 130 psů.
I když počasí v předcházejících dnech nedávalo velkou naději na to, že
nezmokneme, kupodivu po celou neděli bylo pěkně, dostatečně teplo a sluníčko bylo
stále na obloze. Prostě krásný květnový den. Ve spojení s tolika ušlechtilými psy to
byla pro všechny účastníky a návštěvníky příjemná neděle.
Stejně jako v minulých letech se i letos ujala sponzorování této výstavy firma Purina
Pro Plan (Samohýl), která vždy dotuje soutěže pěknými a hodnotnými cenami a
připraví i malou pozornost pro každého vystavovatele. Právě díky tomuto
sponzoringu se organizátorům daří udržovat dobrou úroveň celé akce.
V odpoledních hodinách se konaly závěrečné soutěže výstavy a také Test vrozených
vloh ohařů, který byl zajištěn v honitbě LČR, LZ Konopiště.
I když nikdy a nikde nejsou všichni vystavovatelé spokojeni, dá se bez rozpaků říci,
že tento nedělní den, strávený v Konopišti, byl krásný.
Výsledky soutěží:
Nejkrásnější psi jednotlivých plemen:
• Bobtail HOT´NSPICY aus der Elbe Urstromtal
• Auvergnéský ohař JAZZ od Smutné říčky
• Bretaňský ohař PARIS z Taranky
• Italský ohař ASCONIO di Witigenove
• Francouzský krátkosrstý ohař DAFFY du Pied du Mont
• Italský spinone STEFANO BARON Ross Cynopolis
• Saint-germainský ohař SAN du Domaine de la Clé de Champ
• Alpský jezevčíkovitý brakýř Ketty Majerka
Nejlepší štěně:
• Bretaňský ohař BASKA Brevillaqua
Nejlepší veterán:
• SAN du Domaine de la Clé de Champ
Dítě a pes:
• Milan Mach se psem bret.ohařem ROBUR z Taranky
Nejlepší pes výstavy:
• Auvergnéský ohař JAZZ od Smutné říčky
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Povýstavní katalog
Kruh číslo:
Posuzoval:

neděle 09.05.2010

1
Václavík Miroslav, CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída pracovní
10. BACK z Rajhradických polí
Člp/BA/38
26.05.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Rudá Iva JUDr
Tříletý pes na horní hranici výšky včetně tolerance.Dobrý formát, hlava dobrého poměru, nůžkový skus, středně
hnědé oko, korektní ucho, dobrý hřbet, korektní pohyb. Silný projev bázlivosti.
Dobrý

Feny
Třída dorostu
11. LAURA od Smutné říčky
Člp/BA/79
07.09.09
o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Fischer Lukáš
8-mi měsíční fena dobrého formátu, korektní hlava, správný skus, tmavé oko, dobrá maska, korektní záď, zatím
volnější loket.
Velmi nadějná 1
12. LIRA od Smutné říčky
Člp/BA/80
07.09.09
o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Horáček Miroslav
8-mi měsíční jemná fena ve velice dobré výživné kondici. Hlava úměrná kostře, nůžkový skus, tmavé oko, dobrá
maska, korektní záď, zatím slabší předhrudí.
Velmi nadějná 2
Feny
Třída mladých
13. Khyannes ETINCELLE DE VIE
Člp/BA/81
28.06.09
o.: Diamant de la Salique aux Bécasses, m.: Jacqueline Piaf Dama Krkonoše
ch.: Szöke Tímea, m.: Slováčková Andrea
10-měsíční pes ve velmi dobré výživné kondici, dobrého formátu. Pěkná hlava, korektní skus, tmavé oko, korektní
maska. Ucho nasazené v úrovni očí, mírně volná kůže na hrdle. Horní linie ještě neusazená, střední hrudník,
slabší předhrudí. Volnější loket.
Velmi dobrý 1
Feny
Třída otevřená
14. ARANKA z Bohumínské mokřiny
Člp/BA/68
25.05.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gejša od Smutné říčky
ch.: Šostok Petr, m.: Posekaná Monika
3-letá fena na spodní hranici výšky, dobrého formátu, ve velice dobré výživné kondici. Hlava je úměrná kostře,
nůžkový skus, hnědé oko. Vrchní linie neusazená, hrudník dobré hloubky, ale slabší předhrudí. Při pohybu mírně
volnější loket.
Velmi dobrá 2
15. KIRA od Smutné říčky
Člp/BA/75
20.03.08
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Csapková Eva
Dvouletá fena správné výšky, korektní hlava, správný skus, středně hnědé oko, jemně volná kůže na hrdle, krk
dobré délky. Korektní tělo, dobrý hrudník a dobrý pohyb.
Výborná 1,CAC
Feny
Třída pracovní
16. BRIA z Rajhradických polí
Člp/BA/39
26.05.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Rudá Iva JUDr
3,5-letá fena na horní hranici výšky, v dobré výživné kondici. Korektní hlava, nůžkový skus, středně hnědé oko,
dobrý krk, korektní hrudník, více spuštěné břicho. Nepatrně volnější loket.
Výborná 1
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Feny
Třída vítězů
17. JAZZ od Smutné říčky
Člp/BA/52
19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Černohubová Eva
Pěkná představitelka plemene ve velice dobré výživné kondici. Správný formát, hlava dobře modelovaná, správně
vyjadřuje pohlaví. Nůžkový skus, hnědé oko, dobré nasazení ucha, korektní kůže na hrdle, pevný hřbet s korektní
zádí, korektní hrudník, pěkný pohyb.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída štěňat
18. BONIFÁC du Chateau Jencenstejn
Člp/EB/757
28.11.09
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Štveráčková Květa
Pětiměsíční pes v pěkné výživné kondici. Hlava ve správném vývinu, nůžkový skus, korektní maska, odpovídající
hrudník, na jeho věk velice pěkný pohyb.
Velmi nadějný 1

Psi

Třída mladých
19. ROBUR z Taranky
Člp/EB/733
26.11.08
o.: Giobak, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dvořáková Helena, m.: Mach Milan
Pes správné výšky v dobré kondici, celkově dobré kvality, ale špatně předveden. Hlava proporcionelní, správný
chrup, korektní ucho, vrchní linie neusazená, úměrný hrudník.
Pokud se povede předvedení, pak i pěkný pohyb.
Výborný 1
Psi

Mezitřída
20. RONI od Progara
JR 709209Eb
02.08.08
o.: Dini od Progara, m.: Megi od Progara
ch.: Erdeljan Dragan, m.: Tománek Peter
18-ti měsíční pes vve velice dobré výživné kondici, kterého je nutno naučit předvádět v kruhu. Silná hlava,
korektní chrup, dobrá pigmentace, korektní ucho. Při správném předvedení dobrá horní linie. Volný loket.
Velmi dobrý 1
Feny
Třída štěňat
21. ARNA z Loutkova
Člp/EB/763
17.12.10
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Oxana z Taranky
ch.: Vrchotický Stanislav, m.: Vrchotický Stanislav
4,5 měsíce stará fena, správný formát, hlava ve správném vývinu, tmavé oko, nůžkový skus, pevný hřbet, pěkný
pohyb.
Velmi nadějná 1
22. ASTA z Loutkova
Člp/EB/764
17.12.09
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Oxana z Taranky
ch.: Vrchotický Stanislav, m.: Vrchotický Stanislav
4,5 měsíce stará fena v pěkné kondici, nůžkový skus, silně vlhké obě oči, vchlípené spodní víčko, dobrý pohyb.
Nadějná 3
23. BELA du Chateau Jencenstejn
Člp/EB/759
28.11.09
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Lišková Jana
5,5 měsíce stará fena, zatím s jemnější hlavou, nůžkový skus, dobrá pigmentace, při správném předvedení dobrá
v pohybu.
Velmi nadějná 2
Feny
Třída dorostu
24. BASKA Brevillaqua
HR 16269
11.09.09
o.: Ubaye de Keranlouan, m.: Tana od Heraka
ch.: Kurta Klaudio, m.: Kurta Klaudio
Na svou třídu fenka s pěknou hlavou, správným skusem, pevnou hřbetní linií. U hrudních končetin ještě volnější
nadprstí. Fenka byla perfektně předvedena.
Velmi nadějná 1, nejlepší štěně

17

Feny
Třída mladých
25. RÁCHEL z Taranky
Člp/EB/735
26.11.08
o.: Giobak, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dvořáková Helena, m.: Krupička Bohdan
18-ti měsíční fenka v dobré kondici, kterou je třeba naučit předvádět v kruhu. Nepatrně delší formát, pěkná hlava,
správný chrup, ucho ještě neusazené, taktéž vrchní linie. Hrudník dobré hloubky, předhrudí slabší.
Velmi dobrá 1
Feny
Mezitřída
26. DANIELLE du Clos des Vikings
Člp/EB/736
24.09.08
o.: Shun de la Source de la Perdrix, m.: Sonate
ch.: Communal Christian, m.: Balák Zdeněk
Fena ve výborné výživné kondici, dobrého formátu, horní hranice výška, korektní hlava, střední stop, správný
chrup, korektní vrchní linie, přiměřené úhlení, výborný pohyb.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi

Třída mladých
27. BRITTAN Black Barbarian
Člp/EB/740
23.06.09
o.: Callac du Clos des Mélezes, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Stránská Martina
10-ti měsíční pes dobrého formátu, zatím s projevem bázlivosti. Tmavé oko, správný nůžkový skus, úměrný
hrudník, velmi dobrý pohyb.
Velmi dobrý 1

Psi

Třída otevřená
28. CIT z Hory Blaník
Člp/EB/675
22.05.07
o.: Targui du Clos des Mélezes, m.: Dea Souchov
ch.: Cvrček Karel, m.: Palochová Eva
Tříletý pes na horní hranici výšky, v nevýstavní výživné kondici. Hlava středně výrazná, korektní chrup.
Dobrý
29. PARIS z Taranky
Člp/EB/697
19.04.08
o.: Zak z Taranky, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dvořák Antonín
Dvouletý pes v pěkné kondici, správné výšky, dobrého formátu. Korektní hlava, hnědé oko, pevný hřbet, dobrý
hrudník, v pohybu volnější loket.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Feny
Třída mladých
30. BAEBEL Black Barbarian
Člp/EB/741
23.06.09
o.: Callac du Clos des Mélezes, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora, m.: Picková Tereza
1é-měsíční fena na horní hranici výšky, hlava vyjadřuje pohlaví, správný chrup, tmavé oko, dobré ucho, pevná
vrchní linie, zatím jemnější hrudník včetně předhrudí. Korektní pohyb, správné předvedení.
Výborná 1, CAJC
Feny
Třída otevřená
31. ANGELINA Black Barbarian
Člp/EB/731
16.12.08
o.: Giobak, m.: Arween z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora, m.: Czech Richard
Ferna ve výborné výživné kondici, dobrého formátu. Hlava správně vyjadřuje pohlaví. Korektní chrup, tmavé oko,
při správném předvedení pevný hřbet. Dobrý hrudník, ale střední předhrudí.
Výborná 1, CAC

FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU
Psi

Mezitřída
32. DAFFY du Pied du Mont
LOF 7
27.06.08
o.: Toon´s de Saint Montagne, m.: Atika du Pied du Mont
ch.: Fusilier André, m.: Fusilier A. + Kalík Miroslav
Dvouletý pes v dobré kondici, korektního formátu, korektní kostry. Hlava správných linií, nůžkový skus,
plnochrupost, dobře nasazené ucho. Korektní tělo, ne zcela ideální pohyb vzadu.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

18

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Mezitřída
33. ASCONIO di Witigenove
Člp/IO/25
09.11.08
o.: Ulisse di Casssa Massima, m.: Agnes od Nebeské brány
ch.: Kahuda Karel Ing., m.: Karel Kahuda Ing.
18-ti měsíční pes správného formátu, s odpovídající kostrou. Správná hlava, správné nasazení ucha, správný
dvojitý lalok. Pevný hřbet, nepatrně kratší záď, korektní hrudník, správné úhlení, správný pohyb.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Psi

Třída otevřená
34. APOLLON od Nebeské brány
Člp/IO/7
06.01.06
o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.: Claudia od Melmatěje
ch.: Léblová Marcela, m.: Merhoutová Eva
4-letý pes na horní hranici výšky, slabší kostra. Hlava úměrná kostře, korektní chrup, dobré ucho, korektní lalok,
dobrý hřbet i záď, střední hrudník, při pohybu mírně vtočené tlapy.
Velmi dobrý 3
35. ARGENTO di Wittigenove
Člp/IO/24
09.11.08
o.: Ulisse di Cassamassima, m.: Agnes od Nebeské brány
ch.: Kahuda Karel Ing., m.: Chybová Kateřina
1,5 roku starý pes středně silné kostry, středně výrazná hlava, správný chrup, mírný dvojitý lalok, pevný hřbet,
střední hrudník, vzadu mírně rozhozený pohyb.
Velmi dobrý 2
36. ARGO dei Giotto
Člp/IO/15
25.05.08
o.: Giotto, m.: Brina Naszálymenti
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Kyša Pavel Ing.
Dvouletý pes s korektní kostrou, v trochu slabší výživné kondici. Silná samčí hlava, v temenní partii by mohla být
užší. Správný chrup, správné ucho, výrazný dvojitý lalok, korektní horní linie, volnější loket.
Výborný 1, CAC

Psi

Třída pracovní
37. Polcevera´s GARBO
Člp/IO/17/09
10.07.07
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Polcevera´s Laila
ch.: Alevamento Polcevera´s, m.: Pražáková Iveta Bc.
Středně silný pes v dobré výživné kondici, hlava dobrých linií, korektní chrup, dobré ucho, pevný hřbet, středně
dlouhá záď, hrudník dobré hloubky, předhrudí slabší. V pohybu volný loket.
Výborný 1

Feny
Třída dorostu
38. BARDOTTE od Nebeské brány
Člp/IO/35
30.10.09
o.: Saturnino di Cascina Croce, m.: Agota od Nebeské brány
ch.: Léblová Marcela, m.: Dostál Pavel
Půlroční fena ve velice dobré výživné kondici, s pěkně modelovanou hlavou, nůžkový skus, vrchní linie ještě
neusazená, velmi pěkný pohyb.
Velmi nadějná 1
39. BERNADETTA od Nebeské brány
Člp/IO/40
o.: Saturnino di Cascina Croce, m.: Agota od Nebeské brány
ch.: Léblová Marcela, m.: Tondrová Milena
Půlroční fena s hlavou v dobrém vývinu, správný skus, hřbet ještě neusazen, dobrý pohyb.
Velmi nadějná 2

30.10.09

40.BOEMI od Nebeské brány
o.: Saturnino di Cascina Croce, m.: Agota od Nebeské brány
ch.: Léblová Marcela, m.: Farková Kateřina
Půlroční fena s úměrnou hlavou, korektní skus, volnější hřbet, dobrý pohyb.
Velmi nadějná 3

30.10.06

Člp/IO/39

Feny
Třída mladých
41. APOKALYPSA du Witigenove
Člp/IO/33
09.11.08
o.: Ulisse di Casamassima, m.: Agnes od Nebeské brány
ch.: Kahuda Karel Ing., m.: Žáková Zdeňka
18-ti měsíční fena v pěkné kondici, pro fenu dobrého formátu. Korektní hlava správných linií, správný chrup,
dobrý dvojitý lalok, na krku nepatrný „ridge“. Korektní tělo, dobrý pohyb.
Výborná 1, CAJC
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Feny
Mezitřída
42. AGATHA di Witigenove
Člp/IO/26
09.11.08
o.: Ulisse di Cassamasima, m.: Agnes od Nebeské brány
ch.: Kahuda Karel Ing., m.: Capková Markéta
Rok a půl stará fena v dobré výživné kondici, korektní hlava, správný skus, mírný dvojitý lalok, ve statice i
v pohybu volnější hřbet.
Výborná 1
Feny
Třída otevřená
43. Compatriota di Bonfini MENTA
Člp/IO/14
05.11.07
o.: Giotto, m.: Naszálymenti Nina
ch.: Essösy Gábor, m.: Zacharová P. MVDr.
Dva půl roku stará fena, narostlá, dobrého formátu, s trochu více skloněnou zádí. Korektní hlava, korektní chrup,
dobré linie, dvojitý lalok, volnější hřbet, dobrý pohyb.
Velmi dobrá 1
44. Polcevera´s UMBRA
Člp/IO/10/12
10.08.06
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Isotta
ch.: Sodini Maurizio, m.: Horáček Miroslav
4-letá fena dobrého formátu, hlava vyjadřuje pohlaví, nůžkový skus, jeden řezák přeražen, ostatní zuby velice
dobré. Hrudník dobré hloubky, předhrudí slabší.
Velmi dobrá 2
Feny
Třída pracovní
45. ROMANZA di Cascina Croce
Člp/IO/20
05.01.08
o.: Agamemnnone di Cascina Croce, m.: Tea di Cascina Croce
ch.: Gritti Renato, m.: Stará Olga
Dvouletá fena v pěkné výživné kondici. Pro fenu dobrý formát. Hlava vyjadřuje pohlaví, korektní linie, správný
chrup, pěkná maska. Dvojitý lalok, korektní tělo, dobrý pohyb, ocas dosti přitisknut.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Feny
46. Ich. Naszálymenti BRINA
o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.: Compatriota di Bonfini Sophia
ch.: Tokár István, m.: Kyša Pavel Ing.
nedostavil se.

Třída vítězů
05.06.06

Člp/IO/11/08

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi
47. SAN du Domaine de la Clé de Champs
Člp/SGO/1
o.: Harald du Rosa Bonheur, m.: Iza du Bois d´Heilly
ch.: Bermonville Philippe, m.: Tomášek Jiří
9-letý pes s pěknou hlavou, dobré barvy, nůžkový skus zachován, stále dobrý v pohybu.
Výborný 1, nejlepší veterán, BOB

Třída veteránů
13.03.01

Feny
Třída mladých
48. ETOILE de la Fay de Boisel
Člp/SGO/4
19.05.09
o.: Athos des Portes d´Aquitaine, m.: Aya des Goersfontaine
ch.: Memmi Estelle, m.: Čapková Marcela
11-ti měsíční fena dobrého formátu, úměrná hlava, správný chrup, správná barva oka, pěkné tělo, pěkný pohyb.
Výborná 1, CAJC
Feny

Třída otevřená

49. DONA de l´Etang du Vert
Člp/SGO/3
06.05.08
o.: Amigo des Feux Mignons, m.: Axele des Feux Mignons
ch.: Boniface Jean-Michel, m.: Tomášek Jiří
Dvouletá fena v dobré kondici, kterou je třeba naučit předvádět v kruhu. Korektní chrup, dobrá barva oka.
Velmi dobrá 1

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
50. AQUARIUS the Best Baron
Člp/SPI/20
o.: Epithelium Massenzio, m.: Rosetta Baron Ross Cynopolis
ch.: Melion Vladimír Ing., m.: Melion Vladimír Ing.
Na svůj věk pěkný pes, již dnes výrazný vous, nůžkový skus, správně nasazené ucho, pěkný pohyb.
Velmi nadějný 1
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Třída štěňat
23.11.09

Psi

Třída pracovní
51. Epithelium MASSENZIO
LOI 06/3924
12.07.05
o.: Rubigno WW´05, m.: Epithelium Ebe
ch.: Amadori Paolo, m.: Amadori Paolo Cav.
4-letý pes nižšího vzrůstu s úměrnou kostrou. Správný skus, dobré tělo i pohyb. Není jistý v povaze.
Velmi dobrý 1

Psi

Třída vítězů
52. Ch. STEFANO BARON Ross Cynopolis
Člp/SPI/8
20.03.07
o.: Stannamore Benvanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing.
Středně silný pes, výška u spodní hranice. Dobrý formát, hlava úměrná kostře, dobrého tvaru, korektní skus,
dobrý hrudník, horší předvedení v pohybu.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Feny
53. AMADORA the Best Baron
o.: Epithelium Masenzio, m.: Rosetta Baron Ross Cynopolis
ch.: Melion Vladimír Ing., m.: Melion Vladimír Ing.
5,5 měsíce stará fena v dobré výživné kondici, celkově v dobrém vývinu.
Velmi nadějá 1
Feny
54. ROSETTA Baron Ross Cynopolis
o.: Ludstar Bartolomeo, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing.
Čtyřletá fena s korektní hlavou, ale silně volným hřbetem. Přiměřené zaúhlení.
Velmi dobrá 1

Člp/SPI/23

Třída štěňat
23.11.09

Člp/SPI/9

Třída vítězů
22.04.06

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Psi

Třída otevřená
55. SAGGIO Ross Cynopolis
Člp/SPI/10
20.03.07
o.: Stannamore Benvanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Zbořil Rudolf Mgr.
Tříletý pes ve slabší výživné kondici, hlava dobrých linií, korektní skus, slabší vous. Pevný hřbet, střední hrudník,
dobrý pohyb.
Výborný 1

Feny
Třída mladých
56. BRIGITTE del Subasio
Člp/SPI/16
02.06.09
o.: Romolo del Subasio, m.: Perla del Subasio
ch.: Allevamento del Subasio, m.: Bastlová Vlasta
Dvouletá fena ve výborné výživné kondici, správného formátu. Hlava dobrých linií, správný skus, korektní
nasazení ucha, dobrý lalok, pevný hřbet, nepatrně víc skloněná záď. Hrudník odpovídá věku, dobrý pohyb.
Výborná 1, CAJC

SHRNUTÍ:
Výstava proběhla za velmi příznivého počasí, teplota byla ideální, obloha od jasné až po
oblačnou, beze srážek. Výsledky posuzování mnohé zklamaly, avšak pan rozhodčí je
předseda Komise pro rozhodčí ČMKU a jeho posuzování bylo na úrovni vrcholných
výstavních akcí. Požadoval od vystavovatelů nejen, aby psi odpovídali standardu, ale stejně
vysoko stavěl úroveň předvedení psa ve výstavním kruhu. A v tomto bodě naši vystavovatelé
zklamali na celé čáře!!! Správně předvedené psy bychom hravě spočítali na prstech jedné
ruky, naopak ty, kteří v kruhu „vyváděli“, dělali problémy při měření, při prohlídce chrupu i
v pouhém pohybu v kruhu, těch byla většina! A pan rozhodčí za to, i když je to pro nás
netradiční přístup, snižoval známky. Musíme si uvědomit, že i prezentace v kruhu je vlastně
druh zkoušky. Málokdo si dovolí jít na zkoušky se psem, který je absolutně „syrový“
(neposlušný, neznalý základních požadavků), ale na našich výstavách se s takovým
přistupem setkáváme zcela běžně.
Pan rozhodčí vyzvedl a pochválil každého vystvovatele, který se výchově k prezentaci ve
výstavním kruhu věnoval.
Prosím, aby se naši vystavovatelé nad tímto problémem zamyslili a přistupovali k přípravě na
výstavu stejně zodpovědně, jako to dělají při přípravě na zkoušky.
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Italský ohař Asconio di Witigenove, CAC, KV, BOB

Italský spinone Stefano Baron Ross Cynopolis, CAC, KV, BOB
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Bretaňský ohař Paris z Taranky, CAC, KV, BOB

Saint-germainský ohař San du Domaine de la Clé de Champ, Nejl. veterán, BOB
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INFORMACE PRO CHOVATELE:
Členská schůze schválila možnost označování štěňat čipováním namísto
tetování. To neznamená, že je čipování vrhu povinné!
Každý chovatel se může rozhodnout, jak svůj odchov označí. Je ovšem
nezbytné, aby CELÝ vrh byl označen stejným způsobem!
Jak postupovat, pokud se chovatel rozhodne vrh místo tetování očipovat?
Postup je stejný, čísla která plemenná kniha přiděluje jsou zápisová. Na
přihlášku k zápisu vrhu štěňat přidělí plemenná kniha zápisová čísla a pokud
se chovatel rozhodne čipovat /vždy musí být celý vrh buď otetován nebo
očipován, tedy shodně označen/, tak po očipování odešle potvrzenou přihlášku k zápisu vrhu
zpět plemenné knize. Kódy čipů budou nalepené a u každého jména štěněte v přihlášce
zápisu vrhu, navíc přiloží k přihlášce kódy čipů JEDNOTLIVÝCH ŠTĚŇAT, které pracovnice
PK nalepí na zadní stranu průkazu původu každého štěněte a potvrdí.

Prezentace klubu na výstavě NATURA VIVA 2010
V letošním roce se porvé naši členové se psy všech našich plemen představili také na velké
zájmové výstavě Natura Viva. Celou akci zajistil organizačně Jirka Plecháček a naši členové,
kteří věnovali svůj čas (i peníze) reprezentaci klubu. Všem jim patří velký dík!!!
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se bude konat ve dnech 9.-10.10.2010.
PO D N M POH RU BYLY POV ENY ESK A POLSK
CHOVATELSK KLUB.
Sout

ty lenn dru stva. Zad v se titul CACIB a ekatelstv
n rodn ch ampion t :
v sobotu esk /CACT/, v ned li polsk /CWC/.

JELIKO DOSUD NEJSOU K DISPOZICI OFICI LN
PROPOZICE AKCE, KTER MUS SCHVALOVAT
MEZIN RODN SPOLEK BRETA SK CH OHA
/A.I.C.E.B./, SLEDUJTE INFORMACE NA WEBOV CH
STR NK CH NA EHO KLUBU., KDE JEJICH
KOMPLETN ZN N BUDE IHNED PO SCHV LEN
ZVE EJN NO.
V B R REPREZENTANT BUDE PROVEDEN
V BOREM KLUBU NA Z KLAD V SLEDK ,
DOSA EN CH NA TRIALOV CH A KLUBOV CH
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AKC CH V TOMTO ROCE /TRIALOV V SLEDKY
JSOU UP EDNOST OV NY/.
Z JEMCI O AST NA POH RU A SE HL S NA
KONTAKTN CH ADRES CH P EDSEDKYN KLUBU.
Důležité informace o klubu naleznete na

www.breton.cz
Revizní komise KBO:
Slavomír Hanáček
Na Libuši 700
391 65 Bechyně
mobil: 773 626 362 e-mail: psi.hanacek@volny.cz
Starý Jiří Bc.
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 337 91 e-mail: melmatej@tiscali.cz
Soucha Svatopluk
Neumannova 1338
256 01 Benešov
mobil: 724 523 399 e-mail: Soucha.lz6@lesycr.cz
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Nahoře: franc.ohař krátkosrstý pyrenejského typu Daffy du Pied du Mont získal
v Konopišti tituly CAC, KV a BOB.
Na zadní straně obálky:
Nahoře: vítězná trojice auvergnéských ohařů z chovu JUDr. Rudé na Movomlýnském
derby.
Dole: BIS,BOB, KV, CAC Konopiště 2010 – auvergnéský ohař Jazz od Smutné říčky
Evy Černohubové.
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