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Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone
Olga Stará
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KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POŘEBY ČLENŮ KLUBU
BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ.

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
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Soucha Svatopluk
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Lovecký pes v akci! Fena portugalského ohaře Befunny.

ČLENSKÁ SCHŮZE 5.3.2011 BENEŠOV
Přítomni: dle prezenční listiny;
Helena Dvořáková, předsedkyně KBO zahájila členskou schůzi a přivítala všechny přítomné
členy.
Následovala volba pracovních komisí:
složení mandátové komise: Sl.Hanáček – předseda, Sv.Soucha a Ing.Maštalka –
členové.
složení návrhové komise:
Bc.B. Wagnerová-předsedkyně, E.Merhoutová a
A.Štveráčková-členky.
zapisovatel:
Bc. J.Starý,
navrhované složení komisí i zapisovatel bylo přítomnými členy odsouhlaseno.
Zpráva předsedkyně – H. Dvořáková
− shrnula činnost KBO v loňském roce, kdy všechny naplánované klubové akce byly
uskutečněny, a to jak v oblasti výstavnictví, tak i v oblasti pracovního výkonu;
− na letošní rok je naplánován stejný objem klubových akcí;
− letos na Konopišti zajišťujeme výstavu pouze pro náš klub, protože doposud se ke
spolupráci nepřihlásil žádný jiný chovatelský klub;
− pokud se jedná o speciální výstavu v Milevsku, je škoda, že všichni účastníci odjíždí ještě
před závěrečnými akcemi a mší v klášteře, protože to bývá nádherný zážitek;
− velký zájem bývá o Field Trial v Bruntálu, kde chorvatští rozhodčí z výkonu správně
vysvětlují, že jde hlavně o to, aby se vedoucí psů naučili psy na těchto soutěžích vodit;
− šampionát v Polsku loni nedopadl dobře, protože na stejných revírech se soutěžilo
mnoho dnů za sebou a drobná zvěř tato území pravidelně opouštěla ihned po příjezdu
soutěžících do terénů;
− letošní podzimní šampionát bude pořádán v Itálii;
− jarní Evropské poháry FT pro BO se pořádají obvykle ve Francii a Španělsku a do těchto
destinací nikdo z ČR nejezdí;
− zda jsou pořádány nějaké Evropské poháry pro italské ohaře a spinony předsedkyně
klubu neví, ale přehled by mohli mít samotní chovatelé a majitelé těchto plemen;
− pro italské spinone bude údajně velká akce v okolí Milána v Itálii, které by se měl účastnit
pan Mgr.Zbořil, který přislíbil, že zpracuje reportáž;
− omluvila další členy vedení klubu a to: p. Plecháčka – výcvikáře klubu a pí. Vladimíru
Dvořákovou, kteří jsou zaneprázdněni jinými kynologickými akcemi.
Zpráva hl.poradkyně chovu – E. Nosková
− uvedla, že kromě informací uvedených ze výroční zprávě je u bretaňských ohařů pouze
jedna novinka – jedná se o vrh štěňat z počátku března, kdy se narodilo pět
bílooranžových štěňat, z toho dvě feny a tři psi;
− další doporučení ke krytí zatím nevystavovala
− došly nové výsledky rentgenů dysplazie kyčelních kloubů bretaňských ohařů a italských
spinone;
− informovala o tom, že u nečlena klubu, majitele několika importovaných jedinců italských
spinone došlo k nechtěnému nakryti jedné feny a že mu na základě jeho žádosti byla
povolena výjimka k uchovnění pouze na tento jedinný vrh štěňat a to jedině z toho
důvodu, aby se v ČR neprodukovala „bezpapírová“ štěňata tohoto plemene;
− jinak pokud bude tento majitel chtít chovat i v budoucnu, bude muset řádně splnit
všechny podmínky chovnosti, stanovené klubem.
Zpráva poradkyně chovu pro francouzská plemena – JUDr. Iva Rudá
− loňského roku nikdo nekryl,
− letos to vypadá, že bude několik vrhů auvergnéských ohařů, minimálně 5;
− upozornila na nutnost včasného zasílání přihlášek na „Rajhradický pohár“, protože o akci
je velký zájem;
−

Zpráva poradkyně chovu pro italská plemena – O. Stará
− uvedla, že mimo to, co je uvedeno ve výroční zprávě poradkyně chovu u těchto plemen
zatím nic nového není;
− upozornila přítomné, aby majitelé italských plemen žádali o uchovnění včas, např. se
telefonicky domluvili na konkrétním termínu, kdy podklady pro uchovnění osobně předloží
− je ochotná uchovnění provést i na různých klubových akcích, není však možné, aby
majitel zavolal ráno, že chce uchovnit jedince, protože se mu to zrovna hodí, neboť má
cestu kolem jejího bydliště;
− poradkyně chovu má také svůj program a pokud chovatel či majitel nebude včas
objednán, uchovnění nebude z její strany takto nakvap provedeno;
Zpráva ekonomky klubu – J.Rathouská
− uvedla, že na bankovním účtu vedeném u České spořitelny bylo na počátku loňského
roku 14. 901,45 Kč a na jeho konci 23.109,71 Kč;
− v pokladně klubu na počátku roku 2010 byla hotovost 21.856,30 Kč a na jeho konci
2.156,30 Kč;
− v lednu 2011 bylo hrazeno z finančních prostředků klubu vydání publikace o italských
ohařích;
− v majetku KBO je v současné době 6 skládacích pavilonů, aby bylo možno zabezpečit
konání klubových akcí;
− možná by bylo dobré pořídit i několik plastových stolů a židlí;
− členské příspěvky se letos hradí ve stejné výši jako loni, tj. 300,-Kč na člena.
Předseda revizní komise – Sl.Hanáček
− pověřil pana Souchu, člena R.K., přednesením revizní zprávy KBO, neboť byl pověřen
prací v mandátové komisi a provedením fotodokumentace dnešní akce;
p. Soucha – člen revizní komise
− přednesl zprávu revizní komise za rok 2010, která se týkala především oblasti
hospodaření klubu, tedy kontroly vedení bankovního účtu a pokladny;
− provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Další informace:
H. Dvořáková
− distribuci publikace o italských ohařích provádí I. Pražáková – podrobnosti uvedeny na
webových stránkách klubu v odkazu Inzerce.
− valná hromada ČMKU se koná příští víkend – jedná se o zdlouhavá jednání, kde je
uplatňováno mnoho rozdílných zájmů, což je provázeno dlouhými a často zbytečnými
diskusními příspěvky;
− uvedla, že podala k VH odvolání proti návrhu nové směrnice pro udělování titulu Český
šampion (krásy), neboť předsednictvo ČMKU samo, bez souhlasu valné hromady,
změnilo tuto směrnici ve smyslu opuštění podmínky odpovídající pracovní zkoušky u
pracovních (loveckých) plemen pro zadání tohoto titulu. Takový přístup jde proti
záměrům chovatelských klubů pracovních plemen, která garantují zachování vrozených
schopností těchto plemen pro pracovní (lovecké) použití;
− nyní může získat titul „Český šampion“ jedinec bez pracovní zkoušky, za podmínky
navýšení počtu čekatelství CAC;
− důvodem tohoto stanoviska ČMKU byl bezesporu ekonomický prospěch, protože
nyvýšení čekatelství CAC předpokládá i navýšení účasti na výstavách, což je
nezanedbatelný ekonomický přínos pro ČMKU, mající příjem právě z pořádaní výstav;
− FCI se v tomto směru chová obdobně, protože zavedla nový titul „Výstavní šampión“ tedy opět možnost získání tohoto titulu bez pracovních zkoušek za předpokladu získání
vyššího počtu CACIB.
− protest proti tomuto rozhodnutí FCI podala patrně pouze francouzská střešní kynologická
organizace SCC;

DISKUSE:
p. S. Soucha
− jaká jsou pravidla při importu psů ze zahraničí?
pí. H. Dvořáková
− hlavní je vědět od jakého chovatele psa kupuji, aby byla vzájemná důvěra. Do 3 měsíců
věku štěněte stačí pro překračování st.hranice europas a nezaměnitelné označení zvířete
(čip, tetování). Po 3.měsíci je nezbytné platné očkování proti vzteklině;
− potom musí majitel vyčkat na doručení rodokmenu (jedině Export Pedigree) a tento
poslat na ČMKJ – plemenná kniha - k zaregistrování jedince v Člp;
− bez zapsání psa do naší plemenné knihy, je možno psa vystavovat pouze se souhlasem
zahraničního majitele na jeho jméno, ale je to neekonomické, protože jsou vyšší výstavní
poplatky, hrazené v eurech;
− vystavení exportního rodokmenu v zahraničí trvá dlouho, minimálně půl roku, v Itálii
někdy i 13 měsíců;
− ČMKJ se stěhuje z Jungmannovy ulice v centru Prahy na Chodov;
− novou adresu ČMKJ v nejbližší době snad zveřejní na svých webových stránkách;
− pí. Bártová z plemenné knihy našla při stěhování archivní evidenci bretaňských ohařů od
čísla 1 až po cca 400, kterou pošle předsedkyni KBO k archivaci;
− majitelé a plemenná kniha ČMKJ se na KBO obrátila se zádosti o zastřešení dalších
plemen ohařů a to:
Epagneul Pont Audemer (1 jedinec)
Perdigueiro Portuguese (portugalský krátkosrstý ohař – 2 jedinci)
pí. A. Štveráčková
− ve dnech 21. až 22. května t.r. se poblíž Sušice v kempu u řeky Otavy koná pracovní
setkání majitelů bretaňských ohařů a dalších loveckých plemen z našeho klubu
− srdečně zve všechny přítomné k účasti na této kynologické akci
− na akci bude přítomen výcvikář, bude radit, jak zlepšit základní poslušnost psa, večer
táborák, možnost návštěvy města Kašperské Hory a dalších turistických pamětihodností i
krásné přírody tohoto regionu
− přihlášky nutno zaslat dokonce března a je nutno uvést, zda je požadován výcvik
základní poslušnosti
− cena ubytování je 150,-Kč na osobu a je možno přijet na místo již v pátek;
p. Sl. Hanáček – předseda mandátové komise
− uvedl, že na dnešní členské schůzi je ze 105 členů klubu přítomno 24 členů a podle
pravidel KBO je členská schůze usnášeníschopná.
pí. E. Merhoutová – členka návrhové komise
− přednesla návrh usnesení z dnešní členské schůze KBO;
Usnesení bylo přijato.
24 pro
0 proti
0 zdržel se
pí. Helena Dvořáková – předsedkyně KBO
ukončila členskou schůzi KBO dne 5. března 2011 ve 12:10 hod. a všem přítomným
popřála šťastnou cestu domů, též mnoho pracovních a výstavních úspěchů v letošní
sezoně.

−

Zapsal: Bc. Jiří Starý

Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha.
Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková, Bc. B. Wagnerová, Eva
Merhoutová.
Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti této členské schůze.
Zprávu předsedkyně klubu o činnosti klubu v roce 2010 a plánovaných akcích v roce
2011.
Zprávu hl.poradkyně chovu a poradkyně pro plemeno bretaňský ohař.
Zprávu poradkyně chovu pro plemena italský ohař a italský spinone.
Zprávu poradkyně pro ostatní francouzská plemena.
Zprávu ekonomky klubu o hospodaření klubu v roce 2010.
Zprávu revizní komise o kontrole hospodaření klubu v roce 2010, kterou přednesl
Svatopluk Soucha.
Zprávu předsedkyně o odvolání klubu proti novým pravidlům pro udělování titulu
Český šampion (krásy) a proti novým pravidlům FCI – nový titul „výstavní šampion“.
Zastřešení dalších plemen v KBO. Jedná se o plemena Epagneul Pont-Audemer a
Portugalský ohař.

V Benešově 05.03.2011
K výše uvedenému:
Na VH ČMKU byl značnou většinou přijat návrh KBO a několika dalších klubů, týkající se
podmínek přidělování titulu Český šampion. Plemena, podřízená zkoušce (viz plemenný
standard) musí kromě získání dvou CACů splnit tuto podmínku, aby jim mohl být titul
Českého šampiona udělen. (viz níže). Pro ostatní plemena zůstává v platnosti počet
získaných 4 CACů.
USNESENÍ Z XI. VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 12.března 2011 V PRAZE 4 Předseda ČMKU MVDr.
Lubomír Široký Předseda DR ČMKU Milan Krinke Předseda návrhové komise Ing. Jan Kubeš

USNESENÍ Č. 11
Materiál č. 10 – Návrh vrátit se k původnímu znění Řádu pro udělování Šampiona ČR z
22.11.2001.
Hlasování o návrhu:
Přítomno: 198
Pro: 129
Proti: 43
Předsednictvo Českomoravské kynologické unie rovněž rozhodovalo o zastřešení plemen POH a
EPA s tímto výsledkem:
Usnesení P ČMKU ze dne 26.5.2011:
1/4/11
ČMKJ požádalo o zařazení nově dovezených plemen FCI portugalský ohař a Epagneul Pont-Audemer
do Klubu bretaňských ohařů
Schváleno jednomyslně.

Klubový vítěz, CAC, BOB Polcevera´s Garbo

KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ 2011
Povýstavní katalog
Kruh číslo:

neděle 08.05.2011

1

Posuzoval: Buba Petr, CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída mladých
1. TOKAY Mon Tresore d´Amoure
PKR-VII-7074
20.02.10
o.: Jasan od Smutné říčky, m.: Bianca du Ruisseau de Montbrun
ch.: Maliszewska Anna, m.: Maliszewska Anna
Černobílý typický pes, výška 65 cm, mohutná samčí hlava s dostatečným pyskem, hnédé oko, dobrá horní linie
se spáditým hřbetem, dostatečný hrudník, ale menší předhrudí. Průměrná mechanika pohybu pánevních
končetin, vybočující levé hlezno.
Výška 65 cm
Velmi dobrý 1
Psi

Třída otevřená
2. KHYANNES Étincelle de Vie
Člp/BA/81
28.06.09
o.: Diamat de la Saligue aux Bécasses, m.: Jacqueline Piaf Dama Krkonoše
ch.: Szörke Timea, m.: Slováčková Andrea
Pes na spodní hranici výšky, jemnější hlavy s tmavě hnědým okem, plnochrupý, skus nůžkový, lehce klenutá
bedra, v pohybu perfektní, hrudník na hranici. Chybí celkový výraz samce.
Výška 57 cm
Velmi dobrý 2

3. LORD od Smutné říčky
Člp/BA/78
07.09.09
o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Šťastný Libor
Středně silný pes, se správnou samčí hlavou, dobrým pyskem, okoo tmavě hnědé, harmonicky utvářený, dobře
osvalený, výborného elegantního pohybu, dobře zaúhlený, rovný hřbet, dobře nesený prut, typický samec. Velmi
dobrá povaha.
Výška 62 cm
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Psi

Třída pracovní
4. BACK z Rajhradických pollí
Člp/BA/38
26.05.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Rudá Iva JUDr.
Pes se správnou samčí hlavou, s dostatečným pyskem, krásné tmavé oko, rovná hřbetní linie, pravidelný
prostorný pohyb, dobrý hrudník, výborné předhrudí, správně nesený prut, dobrá, vyrovnaná a klidná povaha.
Výška 64 cm
Výborný 1, CAC
Feny

Třída mladých
5. FEBBE du Paradis des Edelweiss
Člp/BA/83
15.05.10
o.: Ellboy, m.: Cleopatre du Paradis des Edelweiss
ch.: Chartogne Cedric, m.: Slováčková Andrea
Středně silná fena, správná fenčí hlava s menším pyskem, rovný pevný hřbet, ladný korektní pohyb, krásné
tmavé oko, plnochrupá, skus nůžkový. Dostatečný hrudník, povaha klidná, mírná.
Výška 56 cm
Výborná 1, CAJC

Feny

Mezitřída
6. 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
Středně silná fena s typickou fenčí hlavou, s krásným hnědým okem, perfektní hřbet, správné držení a nesení
prutu, hrudník i předhrudí na hranici, pravidelný a prostorný pohyb, dobře zaúhlená, výborná mírná povaha.
Výška 59 cm
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Feny

Třída pracovní
7. 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.
Oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Mohutná fena, správný výraz hlavy, dostatečný pysk, velmi klidná až
flegmatická povaha, poměrně delšího rámce, hrudník by mohl být hlubší, ale je dostatečně prostorný, méně
vtažené slabiny.
Výška 59 cm
Výborná 1, CAC
8. JASMINA PIAF Dama Krkonoše
Člp/BA/58
09.05.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Anda z Rejdiště
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Posseltová Jana Ing.
Oko hnědé, skus nůžkový, plnochrupá. Středně silná fena, fenčí hlava, dobrý pohyb, lehce klenutějí bederní část,
dobrý hluboký hrudník, klidná a vyrovnaná pobaha.
Výška 58 cm
Výborná 2, Res.CAC

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída mladých
9. 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 Agáta
Oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný. Typický jedinec slabší kostry, potzřebuje osvalit, hlava fenčí ale správně
modelovaná, hrudník by mohl být hlubší a prostornější, chybí předhrudí, potřebiuje vyzrát.
Výška 51 cm Velmi dobrý 4

10. THEO z Taranky
Člp/EB/787
23.07.11
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Horáčková Marcela
Skus nůžkový, chybí M3 vevo dole, hnědé oko, poměrně silná kostra, hlava samčí s menší depigmentací nosní
houby, hluboký hrudník, dobrý ve hřbetě i v pohybu, dobré povahy.
Výška 50 cm
Velmi dobrý 3
11. TORRO z Taranky
Člp/EB/788
23.07.10
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Plecháček Jiří
Hnědé oko, skus nůžkový, chrup úplný, pes se správnou hlavou a závěsem, méně hrudníku, dobrá hřbetní linie a
pohyb, pes potřebuje osvalit, ostrstění průměrné.
Výška 50 cm
Velmi dobrý 1
12. TSAR z Taranky
Člp/EB/790
23.07.10
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Nahodilová Denisa
Oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný,středně silný pes krásné samčí hlavy, dostatečný hrudník, dobré zaúhlení
i pohyb, pes potřebuje osvalit a lépe předvést.
Výška 49 cm
Velmi dobrý 2
Psi

Mezitřída
13. BARON du Chateau Jencenstejn
Člp/EB/754
28.11.09
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Bergrová Jana
Pes na horní hranici výšky, tmavé oko, plnochrupý, skus nůžkový, velmi temperamentní, dobrého pohybu,
hrudník na hranici, správná hlava s dobrým závěsem, čenich adekvátní k hlavě, menší předhrudí, dlouhý prut
s vlajkou, dobře nasazený i nesený.
Výška 52 cm
Výborný 1
14. BASTIEN
Člp/EB/798
05.07.09
o.: Texan de Keranlouan, m.: Dora
ch.: Lagana Domenico, m.: Wagnerová Barbora Bc.
Poměrně mohutný pes, samčí hlava s hnědým okem, pes je velmi temperamentní, ale nepředvádí se, standardní
osrstění, prut dobře nasazen i nesen. Lehce plaché povahy, strmější v postoji.
Výška 50 cm
Velmi dobrý 2

Psi

Třída otevřená
15. DAR z Bohumělské obory
Člp/EB/725
06.06.08
o.: Elan z Taranky, m.: Analen od Dánských králů
ch.: Zvonař Petr, m.: Nahodil František MUDr.
Poměrně mohutný pes na horní hranici výšky, typická samčí hlava s hnědým okem, plnochrupý, skus nůžkový,
velmi kvalitní osrstění, srst v dobré péči. Pes se nepředvádí, pohyb prostorný, velmi temperamentní. Korektní
zaúhlení.
Výška 52 cm
Výborný 1

Feny
Třída mladých
16. 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
Skus nůžkový, plnochrupá, typická fenčí hlava, zbarvení nosu vzhledem k barvě správné, lehkého, radostného
temperamentního pohybu, standardního osrstění.
Výška 48 cm
Velmi dobrá 2
17. BELA du Chateau Jencenstejn
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Lišková Jana

Člp/EB/759

28.11.09

Fena ne zcela typické hlavy – špičatější morda, hřbet ještě není zcela pevný, vynikající, pravidelný a lehký pohyb,
standardní osrstění, perfekní předvedení.
Výška 47 cm
Velmi dobrá 3
18. BETTY-BLANCA du Chateau Jencenstejn
Člp/EB/760
28.11.09
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Mizon Christopher
Plnochrupá, skus nůžkový, oko hnědé, středně silná kostra, ne zcela typická hlava, užší a špičatější morda, ne
zcela pevná ve hřbetě, dobrého pohybu, plašší povahy.
Výška 46 cm
Velmi dobrá 4
19. THERESE z Taranky
Člp/EB/793
23.07.10
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dvořák Lukáš
Hnědé oko, skus nůžkový, chrup úplný, krásná fenčí hlava s dobrým závěsem, výborná ve hřbetě, v pohybu i
v předvedení, dobře zaúhlená, velmi temperamentní povahy, typický představitel plemene.
Výška 46 cm
Výborná 1, CAJC, BOB, BIS
Feny
Mezitřída
20. ARNA z Loutkova
Člp/EB/763
17.12.09
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Oxana z Taranky
ch.: Vrchotický Stanislav, m.: Vrchotický Stanislav
Plnochrupá, oko hnědé, barva nosu přiměřená k barvě srsti, poměrně kvadratická ale vysoká fena, užší hlava
s dlouhou mordou, správný závěs, temperamentní pohyb, ne zcela pevný hřbet, průměrné osrstění.
Výška 50 cm
Velmi dobrá 2
21. BASKA Brevillaqua
HR 16269 EB
11.09.09
o.: Ubaye de Kéranlouan, m.: Tana od Heraka
ch.: Kurta Klaudio, m.: Kurta Klaudio
Fena na spodní hranici výšky, plnochrupá, takřka kvadratická, správné hlavy s kratší mordou, vynikajícího,
svižného a korektního pohybu, správný hrudník, perfektní ve hřbetě, dobré předvedení, standardní osrstění.
Výška 46 cm
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Feny
Třída otevřená
22. SOPHIA z Taranky
Člp/EB/770
26.12.09
o.: Odin z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Balounová Helena
Fenčí hlava s tmavým okem, menší depigmentace nosní houby, strmější úhlení pánevních končetin, menší
předhrudí, avšak hrudník dostatečně hluboký. Fena se nepředvádí – příliš hravý pohyb.
Výška 47 cm
Velmi dobrá 1
Feny
Třída pracovní
23. AUGIA z Mackovy hory
Člp/EB/639
29.06.06
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Dušková Naďa
Fena středně silné kostry, typická fenčí hlava s krásným okem, dobrý hřbet, svižný korektní pohyb, správný
hrudník i předhrudí, mírně spáditá záď a tím pádem lehce narušená mechanika pánevních končetin, lepší
v postoji než v pohybu, kvalitní srst.
Výška 47 cm
Výborná 1, CAC
Feny
Třída veteránů
24. FELA
Člp/EB/
08.05.98
o.: Argho, m.: Iuna
ch.: Manganello, m.: Manganello Gimmi
13letá fena, na svůj věk ve velice zachovalá, s mladistvým pohybem, srst standardní v dobré péči, ve velmi dobré
kondici.
Výborná 1, nejlepší veterán

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi

Třída mladých
25. CYCLON Black Barbarian
Člp/EB/782
09.04.10
o.: Armorique Tankaram, m.: Arween z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Rynešová Věra
Černobílý pes nůžkového skusu, plnochrupý, samčí hlava s dobrým výrazem, lepší v pohybu než v postoji,
pravidelný chod, dobře zaúhlený, správný hrudník, standardní osrstění, dlouhá vlajka.
Výška 49 cm
Výborný 1, CAJC
26. CYRANO Black Barbarian
Člp/EB/780
09.04.10
o.: Armorique Tankaram, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Válková Hana
Černobílý pes, klešťového skusu, chrup úplný, oko hnědé, samčí hlava, lehčí hravý pes, který potřebuje osvalit,
obdélníkového rámce, oháňka dlouhá. Temperamentní povaha, pes by se mohl lépe předvádět.
Výška 49 cm
Velmi dobrý 2
Psi

Mezitřída
27. MORO z Lukovenských koutů
Člp/EB/748
11.06.09
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Amanda z Pickova dvora
ch.: Plecháček Jiří, m.: Krejčová Michaela
Černobílý pes, samčí hlava s dobrým závěsem, dobře nesená. Rámec téměř kvadratický, svižný a pravidelný
pohyb. Oko tmavé, skus nůžkový, chrup úplný. Velmi temperamentní. Lehce strmější úhlení pánevních končetin,
vybočuje levé hlezno.
Výška 50 cm.
Velmi dobrý 1
Psi

Třída otevřená
28. MAX z Lukovenských koutů
Člp/EB/745
11.06.09
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Amanda z Pickova dvora
ch.: Plecháček Jiří, m.: Plecháček Jiří
Trikolorní pes, jemnější, samčího výrazu, dobrá hlava, správný hřbet, dobré úhlení a pravidelná mechanika
pohybu, tmavé oko, skus klešťový, chrup úplný. Lepší v pohybu než v postoji.
Výška 48 cm
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz
Psi

Třída vítězů
29. BERRY z Mackovy hory
Člp/EB/672
24.05.07
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Kohlmannová Ludmila
Poměrně mohutný černobílý pes, těsný nůžkový skus, plnochrupý, samčí výraz hlavy, krásné tmavé oko,
standardní osrstění, dlouhá vlajka, perfektní korektní pohyb, dobře zaúhlený. Typický představitel plemene.
Výška 52 cm
Výborný 1, CAC

Feny
Třída mladých
30. NICA z Lukovenských koutů
Člp/EB/778
23.02.10
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Akira Amitycja
ch.: Plecháček Jiří, m.: Wagnerová Barbora Bc.
Fenka ve zbarvení hnědý bělouš, fenčí hlava se světlehnědým okem, ne zcela pevného hřbetu, převýšená v zádi,
strmějšího úhlení a tím pádem ne zcela korektní mechaniky pohybu, prut srpovitě nesen, fenka by se mohla lépe
předvádět.
Výška 46 cm
Dobrá
Feny
Mezitřída
31. BRIE Black Barbarian
Člp/EB/742
23.06.09
o.: Callac du Clos des Mélezes, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Stříbrná Michaela
Černobílá fena ne zcela pevná ve hřbetě, lehce převýšená v zádi, spáditější záď, fenčí hlava s krásným tmavým
okem. Standardní osrstění, průměrný pohyb.
Výška 50 cm Výborná 1

Feny
Třída otevřená
32. ARANKA Black Barbarian
Člp/EB/730
16.12.08
o.: Giobak, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Wagnerová Anna
Černobílá fena, fenčí hlava s hnědým okem, nůžkového skusu, chybí M3 vpravo. Lehce měkčí hřbet, fena
potřebuje osvalit, dobrý hrudník, který by mohl být mohutnější s lepším předhrudím, průměrného pohybu, fena by
se mohla lépe předvádět.
Výška 49 cm
Velmi dobrá 1
Feny
Třída veteránů
33. PEARL od Řeky Doubravky
Člp/EB/205
17.01.96
o.: Sherpa du Clos des Mélezes, m.: Deisy z Višniček
ch.: Dopita Václav, m.: Dušková Naďa
15ti letá černobílá fena, na svůj věk odpovídající standardu bretaňského ohaře, v dobré chovatelské péči, s dosud
kvalitním osrstěním.
Výborná 1, nejlepší veterán výstavy.

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída mladých
34. BOGGIO dei Giotto
Člp/IO/43
29.05.10
o.: Giotto, m.: Naszálymenti Brina
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Janík Petr
Bílooranžový pes se silnou kostrou, mohutnou samčí hlavou, s dostatečným pyskem a dobrým závěsem, rovného
pevného hřbetu, rovně neseného prutu, pravidelná mechanika pohybu, mohl by být lépe osvalen, plnochrupý,
skus nůžkový, světlejší intenzity oka.
Výška 67 cm
Výborný 1, CAJC
Psi

Třída otevřená
35. ARGENTO di Witigenove
Člp/IO/24
09.11.08
o.: Ulisse di Casamassima, m.: Agnes od Nebeské brány
ch.: Kahuda Karel Ing., m.: Chybová Kateřina
Středně velký pes s lehčí hlavou, skus nůžkový, chrup úplný, oko sv.hn., dostatečně dlouhý pysk, správně
nasazený závěs. Rovný pevný hřbet, dostatečně hluboký hrudník, prut v pohybu vesele nesen, prostorný a
pravidelný chod. Pes výborně předvedený, celkově ušlechtilý, lehčí v typu.
Výška 65 cm
Výborný 1, CAC
Psi

Třída vítězů
36. Polcevera´s GARBO
Člp/IO/17
10.07.07
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Polcevera´s Laila
ch.: Alevamento Polcevera´s, m.: Pražáková Iveta Bc.
64 cm vysoký pes, celkově ušlechtilý, středně silný, který splňuje všechny body standardu na známku výborná.
Výška 64 cm
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Feny
Třída mladých
37. BORGIA dei Giotto
Člp/IO/46
29.05.10
o.: Giotto, m.: Naszalymenti Brina
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Literáková Petra
62 cm vysoká fena, bílooranž., typické fenčí hlavy s dobrým závěsem, správně nesený prut, ladný prostorný
pohyb, dostatečně hluboký hrudník, mohlo by být lepší předhrudí, skus nůžkový, chrup úplný, oko světlejší
intenzity.
Výška 62 cm
Výborná 1, CAJC
Feny
Třída pracovní
38. ROMANZA di Cascina Croce
Člp/IO/20
05.01.08
o.: Agamennone di Cascina Croce, m.: Tea di Cascina Croce
ch.: Gritti Renato, m.: Starý Jiří
Bílooranžovám 61 cm vysoká fena správné samičí hlavy s dobrým pyskem, avšak příliš colné kůže na krku, dobrý

pevný hřbet, správný hrudník, výborná hřbetní linie, skus nůžkový, chrup úplný, správně zbarvený nos, výborný
pohyb, dobré předvedení.
Výška 61 cm
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Feny
Třída veteránů
39.CANDIDA od Melmatěje
Člp/IO/4
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Etna Compatriota di Bonfini
ch.: Stará Olga, m.: Starý Jiří
9ti letá fena plně v typu, bílooranžová s úžasnou hlavou, na svůj věk krásný temperamentní pohyb, ve všech
bodech plně splňuje standard italského ohaře.
Výška 64 cm
Výborná 1, nejlepší veterán

Kruh číslo:

1

Posuzuje: Dvořáková Helena, CZ

FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU
Feny
Třída pracovní
40. EVITA di San Donato
Člp/BRF/8
25.06.09
o.: Adriano de Felpaola, m.: Coe
ch.: Ragatzu Marco, m.: Šašvata Václav
Fena středně silné kostry korektního tělesného rámce, plnochrupá, nůžkový skus, oko hnědé, typická hlava,
správně zavěšené ucho, suchý krk, korektní horní i spodní linie, správné postavení obou párů končetin, v pohybu
úzký chod pánevních končetin, prostorný krok, vyrovnaná povaha.
Výška 49 cm
Výborná 1, Klubový vítěz,CAC, BOB

PORTUGALSKÝ OHAŘ
Psi

Třída mladých
41. FALK du Moulin de Leuville
Člp/POH/1
14.03.10
o.: Unico, m.: Alta du Moulin de Leuville
ch.: Moulin Bernard + Yulia, m.: Kopová Eva Ing.
14ti měsíční pes na horní hranici kohoutkové výšky, oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný, ušlechtilý krk,
korektní linie hřbet - záď – prut. Hrudník dosud ve vývinu, strmé úhlení pánevních končetin. Pes je ve výstavní
kondici, má výbornou povahu.
Výška 59 cm
Velmi dobrý 1

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Feny
Třída otevřená
42. ETOILE de la Fay de Boisel
Člp/SGO/4
19.03.10
o.: Athos des Portes d´Aquitaine, m.: Aya de Gomerfontaine
ch.: Memmi Estelle, m.: M.Čápková+J.Lihosit
Dvouletá fena dobrého tělesného rámce, typická hlava, světle hnědé oko, výborné ucho, korektní chrup, výborná
horní i spoidní linie, korektní úhlení pánevních končetin, hrudní na hranici, výborná mechanika pohybu,
temperamentní povaha.
Výška 58 cm
Výborná 1, CAC
Feny
Třída pracovní
43. DONA de l´Etang du Vert
Člp/SGO/3
02.12.08
o.: Amigo des Feux Mignons, m.: Axelle des Feux Mignons
ch.: Boniface Jean-Michel, m.: Tomášek Jiří
Dvou a půl letá fena výborného tělesného rámce, korektní chrup, ušlechtilý krk, výborná horní i spodní linie,
korektní úhlení pánevních končetin, hrudní na hranici, výborná mechanika pohybu, výborná povaha, vynikající
předvedení.
Výška 56 cm
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Feny
Třída mladých
44. UMBRIA Ross Cynopolis
Člp/SPI/28
13.05.10
o.: Brik, m.: Rafaella Ross Cynopolis
ch.: Letková Ivana, m.: Holoubková Tereza
Jednoroční fena, typická představitelka své rasy, ušlechtilá hlava, korektní chrup, výborné ucho, světlehnědé oko
více otevřené, ušlechtilý krk, výborná hřbetní linie, hrudník dosud ve vývinu, úhlení obou párů ončetin na hranici,
osrstění standardní, v pohybu úzký chod pánevních končetin, klidná povaha.
Výška 63 cm
Velmi dobrá 1
Feny
Třída pracovní
45. BRIGITTE del Subasio
Člp/SPI/16
02.06.09
o.: Romolo del Subasio, m.: Perla del Subasio
ch.: Pagliarini Ezio, m.: Bastlová Vlasta
Dvouletá fena výborného tělesného rámce, typická hlava, korektní ucho, světlejší oko, výborně uzavřené,
plnochrupá, nůžkový skus. Poněkud kratší krk, korektní horní i spodní linie, výborná mechanika pohybu, klidná
povaha. Celkově se jedná o fenu drobnější.
Výška 62 cm
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Závěrečné soutěže:
Nejlepší chovatelská skupina:
BLACK BARBARIAN, chovatelka Bc. Barbora Wagnerová
Dítě a pes: Melanie Bastlová a Zaza del Subasio
Nejlepší veterán: Pearl od Řeky Doubravky
Nejlepší pes výstavy: Therese z Taranky

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY JSOU NA KLUBOVÉM WEBBU.

SPONZOR V STAVY:

TAN Konopiště 8. 5. 2011
Vážení přátelé,
vystavování je vrozenou vlastností ohařů. Většina mladých psů hned napoprvé zvěř po
navětření nevystavuje. Psa cvičíme, dokud sám pevně nevystavuje a nechová se úplně
klidně. Tímto způsobem se ohař naučí i klidu před každou zvěří: U mnoha předvedených
jedinců bylo zřejmé, že se vůbec nedostali do kontaktu se zvěří. Na stránkách KBO
necháváme kontakt na možnost zakoupení křepelek, neboť každému je jasné, že stavy
drobné zvěře (bažant, zajíc či koroptev) jsou místy velmi nízké.
Právě však na křepelkách naučíme mladé psy nejen vystavování a klid, ale ušetříme si i
spoustu času s vyhledáváním zvěře, když v terénu není. Tím nemyslím, že by pejsek před
vysazením křepelky neměl nějaký čas hledat! U našeho ohaře vůbec nejde o to, že by se na
práci se zvěří nehodil, ale on bohužel často do zkoušek T.A.N ani žádnou nespatřil. Opakem
je řada psů připravovaných na ZV,PZ,LZ,BZ či další zkoušky a soutěže.
Zde se právě ukazuje to, že tito pejskové jsou již v útlém věku seznamováni, a to jak při
procházkách, tak i při samotném hledání, s pachem zvěře.
Když dá svému psovi šanci, nakonec majitel zjistí, že jeho pejsek má nejen zájem o zvěř, ale
i začíná vystavovat a vystavuje pevně. Ale bez kontaktu se zvěří to opravdu nejde.

Heslo: " Pevné nervy a kdo nic nedělá, nic nezkazí". Všichni se od našich čtyřnozích
kamarádů stále učíme.
Zdraví
Plecháček Jiří
výcvikář KBO
VÝSLEDKY:
Testu TAN se zúčastnilo celkem 15 psů. Uspělo 7 z nich, což je celkem velmi slušný průměr.
Předkládám jmenný seznam těch úspěšných.
Pan Mizon Christopher - Betty du Chateau Jencenstejn /BO - uspěl I.pořadí
Paní Wagnerová Barbora - Nice z Lukovenských koutů /BO - uspěla
Paní Lišková - Bela du Chateau Jencenstejn /BO - uspěla
Paní Krejčová Michaela - Moro z Lukovenských koutů /BO - uspěla
Paní Štveráčková Agáta -Bonifác du Chateau Jencenstejn /BO - uspěl
Pan Šťastný Libor - Lord od Smutné říčky /AO - uspěl
Pan Šašvata Václav -EVITA di San Donato /FO - uspěl

Betty-Blanca du Chateau Jencenstejn

NOVOMLÝNSKÉ DERBY 2011
Výsledky:
1. Back z Rajhradických polí /BA/
2. Bria z Rajhradických polí /BA/
3. Unico Ross Cynopolis /Spi/
4. Silvio Ross Cynopolis /Spi/
5. Dona de lˇEtang du Vert /SGO/
6. Khyannes Etincelle de Vie /BA/
7. Borghia dei Giotto /IO/
8. Cassandra mon Tresore /BA/
9. Evita di San Donato /BFP/
stopy2/
10.Arbi ze Stárkova dvora /VOK/
/poslušnost2/
11.Fína Sonave /GS/
/poslušnost2/
12.Leonardo ze Štípek /NKO/
13.Chris ze Štípek /NKO/
14.Aurora Šedé tornádo /VOK/
15.Jorga od Smutné říčky /BA/
16. Amara Alsa Morava /MMO/

JUDr. I.Rudá
JUDr. I.Rudá
M.Jelínková
M.Jelínková
J.Tomášek
A.Slováčková
P.Literáková
M.Horáček
V.Šašvata

1.cena/228b. CACT
1.cena/225b. Res.CACT
1.cena/223b.
1.cena/223b.
1.cena/221b.
1.cena/213b.
1.cena/212b.
1.cena/180b.
2.cena/215b. /záj.o

L.Čoudková

2.cena/207b.

E.Nosková

2.cena/186b.

J.Adámek
S.Pešatová
L.Jahelková
J.Hrdlička
P.Bezděková

3.cena/195b. /systém2/
3.cena/189b. /systém2/
Neobstál /poslušnost 0/
Neobstál /poslušnost 0/
Neobstál /poslušnost 0/

Je třeba pogratulovat všem, kteří se zúčastnili s našimi plemeny této soutěže!
Výsledky jsou více než potěšitelné. Naše plemena před sebe nepustila žádného zástupce
z jiného klubu, a skutečnost, že fena francouzského krátkosrstého ohaře se dostala do
II.ceny kvůli „zájmu o stopu“ je pro ni a jejího majitele spíše potěšující. Toto plemeno je přece
vyhlášené svými schopnostmi pro trialové soutěže, a tam každý zájem o stopy zvěře je
DISKVALIFIKUJÍCÍ. Takže žádný smutek!
Děkuji všem.
Helena Dvořáková

Back z Rajhradických polí získal na ND titul CACT.

JARNÍ SOUTĚŽ OHAŘŮ O POHÁR PARDUBICKÉHO
HEJTMANA
V Pardubickém kraji vzniká nová tradice, je tam pořádána soutěž „O pohár pardubického
hejtmana“.
K této soutěži se kvalifikují čtyřčlenná družstva, složená z mladých psů z jednotlivých okresů
Pardubického kraje, kteří nejlépe obstáli na ZV ve svých okresech. V letošním roce se za
pardubický okres kvalifikoval rovněž bretaňský ohař, pes Torro z Taranky, vedený panem
Jiřím Plecháčkem. Ve svém okrese skončil na ZV na 3.místě, v hlavní soutěži se pak
umístil na místě pátém! Je to výborná zpráva, svědčící o faktu, že už se toto plemeno začíná
prezentovat i na jiných soutěžích, než jen těch klubových (tam tedy zrovna moc BO
nevídáme) a že rozhodčí již začínají respektovat způsob práce těchto postavou malých, ale
výkonem velkých psů.
Zbývá jen dodat, že Torro ještě neměl v termínu konání ZV i PPH ani 10 měsíců!
Gratulujeme!

Nástup k soutěži O pohár pardubického hejtmana

„Dovolte mi představit vám italského ohaře“
V posledních několika letech jsem delegován jako zapisovatel ve výstavním
kruhu na různých výstavách psů. Je pravdou, že se většinou jedná o výstavy „nižšího
řádu“ - klubové a speciální. Nicméně v mezičase, mnohdy hektického zapisování

rozsáhlých posudků jednotlivých posuzovaných psích jedinců mohu pozorovat, jak
jejich majitelé je neumí předvádět a tím pádem si snižují i celkové výsledky.
Proto se odvažuji publikovat tento článek, který možná přispěje ke zlepšení
situace ve výstavních kruzích a tím i ke snížení nervozity rozhodčích z exteriéru.
Tak jako u většiny lidských činností, je dobré začít od úplného začátku a
zamyslet se nad tím, proč se vůbec pořádají výstavy? Je to jednak proto, že je
hodnocena práce chovatelské stanice, ale hlavně můžeme divákům předvést
výsledky své kynologické práce a udělat vše proto, abychom výstavu vyhráli.
Pro samotného vystavovatele je velice důležité dobře znát vlastnosti
předváděného psa, resp. předváděného plemene, zejména standard a jeho historii.
Pokud to vztáhnu na plemeno, které chovám, tedy italského ohaře, v jeho standardu
najdeme odraz jeho dlouhé historie, ale zejména některé jeho typické znaky (tvar
hlavy a její proporce, tvar horní a spodní linie, zádě, uložení krku, postavení a úhlení
končetin, apod.), jež jsou však zásadní a nelze je opomíjet. Téměř vše platí obecně i
pro jiná psí plemena.
Italský ohař musí být souměrný, tzn., že musí být proporcionální (vyvážený),
protože proporcionalita určuje samotný pohyb italského ohaře. Pro vystavovatele je
také nutné znát základy anatomie předváděného jedince. Je to velmi důležité z
pohledu podstaty psa. Pomáhá to pochopit limity a možnosti psa, které můžeme
využít ve svůj prospěch.
Před předváděním psa na výstavě je třeba vzít v úvahu jeho celkový stav,
protože by to mohl být vynikající jedinec, ale zvítězit se nepodaří, protože pro něho
nebyly zajištěny optimální podmínky. Pro celkový stav psa je velmi důležitá jeho
hmotnost, poměr mezi jeho celkovou hmotností a hmotností svalů samotných. V
odborné terminologii vyjádřeno, by pes měl být ve výstavní kondici. Tedy ani vyhublý,
(srovnej - špatná kondice), ani překrmený, (srovnej - velmi dobrá výživná kondice).
Významnou roli při předvádění také hraje celková čistota předváděného psího
jedince, zejména zuby, uši, oči, upravené drápy a v neposlední řadě i dobrý
psychický stav.
Psa také musíme na předvádění ve výstavním kruhu náležitě připravit. Nejde
o nijak složitý nebo dlouhotrvající trénink. Docela postačí několik dnů před výstavou
se psem několikrát procvičit všechny činnosti, které budou ve výstavním kruhu
probíhat (osahávání cizí osobou na různých partiích těla, hlazení po hlavě, zvedání
pysků, otevírání mordy, přikládání měrky, apod.). Po celou dobu, kdy majitel psa
předvádí a zejména drží ve výstavním postoji, což mimochodem umí málokterý
majitel, je nutné, aby na psa mluvil uklidňujícím hlasem.
Vystavovatel by měl mít na výstavě také zajištěno určité zázemí. Např. vodu
na pití, misku, krmení, pokud je velké horko kontejner s vodou na osvěžení psa,
pamlsky a hlavně výstavní vodítko. Opomenout nelze ani oblečení samotného
vystavovatele. Mělo by jít o pohodlné oblečení, vhodné pro předvádění psa. Protože
italský ohař je lovecké plemeno, není od věci, když je vystavovatel oblečen do
mysliveckého stejnokroje nebo jiného podobného oděvu. To samé platí také o obuvi,
která by měla být čistá a určena pro běh, protože italský ohař se ve výstavním kruhu
předvádí v klusu, tedy majitel je nucen běžet. Naprosto nevhodné jsou např. pantofle,
nebo u žen boty na vysokém podpatku.
Pro dobrou psychickou pohodu psa na výstavě je velmi důležitá už samotná
cesta. Cestování na výstavu by mělo být co nejpříjemnější pro všechny, zejména pro

samotného psa. Ten by měl cestovat na něčem měkkém a měl by mít zajištěno
dostatečné větrání. Pes by neměl cestovat ve vozíku za autem, ale měl by být se
svým majitelem v autě. Pokud už musí pes cestovat v kleci, ta by měla být
dostatečně velká, aby mu umožnila určitý pohyb, minimálně vstát a otočit se. Je-li
cestování dlouhé, je třeba udělat přestávku, zastavit, vyvenčit psa, pokud je to možné
nechat ho i proběhnout, a celkově si odpočinout.
Po příchodu na samotnou výstavu je nutno vyhnout se každému chování,
které by mohlo psa poškodit nebo vyvolat u něho stres. Při vstupu do výstavního
kruhu je nutno se zaměřit pouze na psa, pohladit ho, případně mu dát pamlsek. Je
důležité si uvědomit, že rozhodčí při předvádění psa posuzuje práci obou
zúčastněných, tedy psa i vystavovatele.
Jak tedy správně předvádět psa před rozhodčím z exteriéru? „Dobrý den
pane rozhodčí, dovolte mi představit vám italského ohaře1“.
Pes by měl být ze všeho nejdříve v psychické pohodě a celkově vyrovnaný.
Při běhu musí pokládat nohy jednu za druhou, jak přední tak i zadní. Pes by se
neměl zvedat ze země s jeho následným spuštěním na zem, tím méně zvedat ocas.
Ruce vystavovatele by nikdy neměly psa zakrývat, hlava psa nesmí být držena v
nepřirozené pozici, protože kromě samotné hlavy by měla být zdůrazněna linie krku.
U italského ohaře jmenovitě, nesmí vystavovatel rukou zakrývat lalok na krku. Pokud
už je vystavovatel zvyklý držet ocas, neměl by ho různě vytahovat, lámat, apod., ale
držet ho v horizontální poloze, tedy rovnoběžně se zemí. Ne všichni rozhodčí se na
zuby dívají sami. Pak ukázat zuby předváděného jedince musí umět vystavovatel.
Jak se pohybovat ve výstavním kruhu? Italský ohař je klusák a proto jeho krok
by měl být dlouhý. To od samotného vystavovatele vyžaduje patřičně rychlý běh. Ne
všichni vystavovatelé jsou toho schopni, a věřte, že není nic horšího, než psa
předvádět v chodu. Hlava psa by měla být nesena vysoko, v přirozené poloze. Pes
se nesmí na vodítku tahat, protože to v konečném důsledku ovlivňuje jeho chod.
Nakonec je důležité si uvědomit, že ve výstavním kruhu máte k dispozici
pouze pár minut, v jejichž průběhu se musíte snažit předvést to nejlepší. V
neposlední řadě je velmi důležité se neustále chovat korektně za všech okolností
před rozhodčím, konkurenty i psem samotným. Příklad chování si může vystavovatel
vzít od svého psa, neboť: „pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát,
protože neumí mluvit“.
Nezapomínejte, že váš pes, ať je jakékoli rasy, je pro vás i v těchto situacích
ten nejlepší, nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější přítel a pomocník. „Pes je totiž
jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe“.
Zpracoval: Bc. Jiří Starý – květen
2011

Motto:

„Pes má krásu bez ješitnosti,
sílu bez krutosti
a lidské ctnosti bez lidských nectností“.

SOUTĚŽE FIELD-TRIALS BRUNTÁL DUBEN 2011
Kompletní výsledky šestidenního soutěžení v Bruntále jsou pro zveřejnění v klubovém
zpravodaji příliš rozsáhlé. Přesto Vás o ně neochudíme. Jsou zveřejněny v plném rozsahu
na www.breton.cz / akce a události / výsledky zkoušek.
Pro náš KZ je zpracován výtah z celkových výsledků, zaměřený výhradně na psy českých
vůdců, prezentujících plemena z našeho klubu.
MFT Bruntál –naši účastníci:
Zbořil Rudolf Mgr.
Jelínková Markéta
Bastlová Vlasta MVDr.
Zachardová Pavlína MVDr.
Dušková Naďa
Horáček Miroslav
Rudá Iva JUDr.
Tomášek Jiří
Titul „KLUBOVÝ VÍTĚZ (FT)„ získala fena DONA DE L´ETANG DU VERT“ pana Jiřího
Tomáška.
Úspěšné starty našich psů:
18.4.
10. Augia z Mackovy hory EB Dušková Naďa
ČLP/ EB/639 nar. 29.6.2006
11.Dona de LÉtang du Vert
SGO
ČLP/SGI/3 nar.6.5.2008
8.Menta Compatriota Di
Bonfini IO ČLP/IO/14
nar.5.11.2007
18.4. speciál FO
3. Dona du L´etang Du Vert
SGO
ČLP/SGO/3
19.4.
8.Menta Compatriota Di
Bonfini IO ČLP/IO/14
nar.5.11.2007
20.4.
5. Silvio Ross Cynopolis SPI
ČLP/SPI/9 nar.20.3.2007
7. Unico Ross Cynopolis SPI
SPKP 32
Nar. 13.5.2010
20.4. speciál IO/SPI
5. Silvio Ross Cynopolis SPI
ČLP/SPI/9 nar.20.3.2007

Exc.

Tomášek Jiří

Exc. 2, res. CACT

Zachardová Pavlína

TB

Tomášek Jiří

EXC 1

Zachardová Pavlína

TB

Jelínková Markéta

B

Jeínková Markéta

TB

Jelínková Markéta

CQN

6.Menta Compatriota Di
Bonini IO ČLP/IO/14
nar.5.11.2007
7. Unico Ross Cynopolis SPI
SPKP 32
Nar. 13.5.2010
8.Brigitte del Subasio SPI
ČLP/SPI/16
21.4.
6.Augia z Mackovy hory EB
ČLP/ EB/639 nar. 29.6.2006

Zachardová Pavlína

TB 3

Jelínková Markéta

TB

Bastlová Vlasta

TB

Dušková Naďa

TB

Vysvětlivky:
Exc = výborný, TB = velmi dobrý, B = dobrý, CQN = uznání vrozených kvalit (uděluje se psu,
který předvedl vynikající vlohovou práci, ale nemohl být řádně oceněn pro výcvikovou
chybu).

Účastníci MFT v Bruntále – duben 2011

KONOPIŠTĚ 2011

BOB Auvergnéský ohař LORD od Smutné říčky

BOB francouzský ohař EVITA di San Donato

BOB Saint-germainský ohař DONA de l´Etang du Vert

BOB Spinone BRIGITTE del Subasio

BOB bretaňský ohař THERESE z Taranky, vítěz výstavy
Vítězové plemen Konopiště 2011

