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NFT Brod nad Dyjí – nástup

Členská schůze Klubu bretaňských ohařů
22.3.2014 v Benešově
Přítomno: 23 členů
Omluveni: 2
Hosté: 3

Zápis:
Zahájení: Schůzi zahájila předsedkyně H. Dvořáková. Uvítala přítomné členy i hosty.
Volba komisí:
Mandátová: ČS schvaluje, ţe MK bude pracovat ve sloţení: Horáčková Marcela, Ţupka
Karel, Kocúrová Květuše.
Návrhová: ČS schvaluje, ţe NK bude pracovat ve sloţení: Hanáček Slavomír, Ing. Kyša
Pavel, Navrátil Pavel.
Mandátová komise konstatuje, ţe členská schůze je usnášeníschopná ve smyslu platných
stanov.
Zprávy funkcionářů klubu:
Zpráva předsedkyně: Informuje o činnosti klubu v období od minulé členské schůze.
Informuje o důvodech změny místa konání CACITové akce Polní a vodní práce –
Rajhradický pohár. V roce 2014 je uţ tato akce přesunuta do loveckých terénů s vodní
plochou, vyhovující poţadavkům pravidel pro tuto zkoušku /FCI/. V letošním roce se bude
konat pod názvem Pálava Cup.
Informuje o změně na postu poradce chovu pro francouzské ohaře. Paní JUDr. Iva Rudá
ukončila tuto činnost, o čemţ informovala předsedkyni klubu. Do funkce byl jmenován na
základě rozhodnutí výboru pan Miroslav Horáček. Funkci převzal, kartotéka mu byla zaslána.
poštou.
Předsedkyně informuje také o změnách platné státní legislativy, na jejichţ základě je
nezbytné schválit nové znění stanov. Klub zadal jejich zpracování právníkovi. Jednání o
stanovách bude jedním z následujících bodů programu ČS.
Zpráva výcvikáře: Výcvikář s potěšením konstatoval, ţe stoupá počet zástupců z plemen,
která zastřešuje náš klub, kteří úspěšně absolvovali zkoušky lovecké upotřebitelnosti na
všech typech zkoušek, pořádaných ČMMJ. Informuje o plánovaných akcích na rok 2014.
Poradce pro francouzské ohaře: Sděluje, ţe v současné době jsou nakryté dvě feny
auvergneského ohaře.
Poradce pro italské ohaře: Poradkyně se omluvila z účasti na ČS, její zprávu přečetla
HPCH.
Poradce pro bretaňské ohaře, portugalské ohaře a HPCH: Poradkyně informuje o
skutečnosti, ţe počet POH, zapsaných v ČR, stoupl na 5 jedinců, jedná se vesměs o
importy. Je ovšem nakrytá jedna fena a očekává se první vrh tohoto plemene v ČR.
Bretaňský ohař – od zpracování zprávy do KZ bylo vystaveno 5 krycích listů. Jsou od
počátku roku 4 vrhy, další fena je nakrytá. Dvě feny nezabřezly. Ve vrzích se objevila téměř
všechna zbarvení, která připouští standard FCI. Objevilo se i jedno štěně v nestandardním
zbarvení. Chovatel byl na tuto skutečnost, ţe se jedná o zbarvení, které standard
nepřipouští, upozorněn.
Zpráva matrikářky: V současné době je vedeno v členském seznamu 109 řádných členů.
Stav se mění během roku, kdy jsou neplatící členové administrativně vyškrtnuti. Termín pro
platby je stanoven do 31.3. Členům je vydáván členský průkaz, tento průkaz, doplněný
potvrzením o platbě na běţný rok je dokladem, na jehoţ základě jsou platby na některých
akcích, pořádaných klubem, niţší.
Zpráva ekonomky: Ekonomická zpráva je samostatně zpracovaná.
Zpráva revizní komise: přednesl ji předseda RK.

Seznámení s návrhem nového znění stanov klubu: Jak jiţ bylo výše řečeno, s úpravou
státní legislativy vznikla povinnost uvést klubové stanovy do souladu se zák. 89/2012 Sb.
/nový Občanský zákoník/. Klub zadal zpracování úpravy stanov právníkovi. Členové se
seznámili s kompletním zněním upravených stanov. Okolo jednotlivých bodů proběhla
diskuse. Byla především diskutována změna odstavce Členská schůze. Tato změna uţ
neumoţňuje usnášeníschopnost ČS bez ohledu na počet přítomných členů. OZ vyţaduje pro
usnášeníschopnost přítomnost více jak 50% členů. To je poţadavek v praxi těţko
dosaţitelný. Úprava textu ovšem umoţňuje, aby členové, kteří se nemohou ČS zúčastnit,
pověřili svým zastupováním na ČS jiného člena, nebo i nečlena klubu, musí jej ovšem
vybavit ověřenou plnou mocí.
Znění stanov bylo schváleno. Nové stanovy vstoupí v platnost dnem jejich zaregistrování u
státního orgánu.
Diskuse:
V diskusi předloţila předsedkyně klubu ţádost paní J. Fojtíkové o zastřešení plemene
pikardský ohař /Epagneul Picard/ v KBO.
Dále byla diskutována moţnost úpravy chovných podmínek – neumoţnění zařazení do
plemenitby u jedinců s DKK stupně 3 /D/. Návrh předloţila předsedkyně klubu. K návrhu
diskutovaly HPCH paní Nosková, paní Ţelezná a paní Dušková. Všechny zaujaly zamítavé
stanovisko, předsedkyně návrh stáhla.
Pan Plecháček předloţil návrh pro postup k zajištění usnášeníschopnosti ČS dle nových
stanov. Aktivní členové, kteří plánují účast na ČS, osloví neaktivní členy a poţádají je o
pověření k jejich zastupování na základě plné moci ve smyslu kl. stanov. Aby jiţ bylo jasno,
kolik má klub v daném roce členů, doporučuje posunout termín konání ČS aţ po 31.3.
běţného roku, tzn. na dobu, kdy jiţ mají členové uhrazený členský příspěvek.
Zapsala: Markéta Jelínková Bc.

Usnesení:
Členská schůze přijala usnesení v tomto znění:
1/ členská schůze bere na vědomí informaci předsedkyně KBO o změně klubových soutěţí.
2/ Členská schůze bere na vědomí informaci předsedkyně o rezignaci poradkyně chovu pro
francouzská plemena ohařů JUDr. Ivy Rudé a jmenování Miroslava Horáčka do této funkce.
3/Členská schůze schvaluje zprávy výcvikáře a poradců chovu.
4/ ČS schvaluje zprávu ekonomky a matrikářky klubu.
5/ Členská schůze schvaluje zprávu RK KBO.
6/ Členská schůze schvaluje návrh stanov KBO s ohledem na úpravy vyţádané zákonem č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník.
7/ Členská schůze schvaluje zastřešení plemene Epagneul Picard / Pikardský dlouhosrstý
ohař/ v Klubu bretaňských ohařů.
8/ Členská schůze pověřuje své členy zabezpečením dostatečného počtu ověřených plných
mocí tak, aby byla členská schůze s ohledem na nově schválené stanovy usnášeníschopná.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
V Benešově 22.3.2014

Klubová výstava Konopiště 2014
V letošním roce byla naše klubová výstava, jiţ tradičně uspořádaná
v Konopišti, opět hojně obsazená i kdyţ pochopitelně jsou ještě rezervy a vzhledem
k počtu odchovů by se mohlo prezentovat ještě více psů. Chybí především psi ve
třídách dospělých, tedy v období, kdy jiţ jsou plně vyvinutí a skutečně pěkní. Naopak
předvést psa ve třídě mladých a pak jiţ jej nikde neukázat povaţuji za nedobrý, i
kdyţ stále preferovaný přístup vystavovatelů loveckých plemen. Pozastavují se nad
tím i rozhodčí ze zahraničí, tam není zvykem ukončit výstavní kariéru psa ve třídě
mladých!
Vystavovat ve třídě štěňat a dorostu je dobré z pohledu toho mladého
štěňátka, které se okoukává, ale z chovatelského hlediska nám toho ještě moc
nenapoví. Proto bych chtěla vyzvat majitele našich plemen, aby nekončili
s vystavováním v období, kdy pes je ve třídě mladých, ale aby jej předvedli v období
plné zralosti, tedy ve třech a více letech. Ať vidí kynologická veřejnost naše psy
v plné kráse.
Velkou radost nám udělali účastníci soutěţe „Dítě a pes“, kterých se přihlásilo
5
a předvedli své kamarády s velkým nasazením. Doufám, ţe se s nimi budeme
setkávat i nadále, ţe kynologie se stane jejich koníčkem a rozšíří řady příznivců
našich plemen.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem vystavovatelům aorganizátorům, kteří
se podíleli na uspořádání naší klubové výstavy.
Helena Dvořáková

Soutěţ Dítě a pes Konopiště 2014 – konečné pořadí

Povýstavní katalog Konopiště
Kruh číslo:

neděle 11.05.2014

1

Posuzovala: Dvořáková Helena, CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída mladých

1. A TARGO Piaf DAMA Krkonoše
Člp/BA/132 12.05.13
o.: Joshua Piaf DAMA Krkonoše, m.: Bianca de Ruisseau de Montbrun
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Kolářová Veronika
Roční pes střední kostry korektního rámce. Hlava typická, oko hnědé, chrup úplný, skus
nůţkový, výborná horní i spodní linie, uţší postoj HK, mírně sbíhavé paty PK. Korektní
pohyb.
Výška 64 cm.
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
2. A TRISTAN Piaf DAMA Krkonoše
Člp/BA/133 12.05.13
o.: Joshua Piaf DAMA Krkonoše, m.: Bianca du Ruisseau de Montbrun
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Piler Ondřej
Typický pes, jedn rok, hlava samčí, mozkovna poněkud širší, hnědé oko, správně nasazené
ucho. Kratší krk, správný hřbet, příliš spáditá záď, níţe nasazený prut, korektní spodní linie.
HK i PK strměji zaúhlené. Mechanika pohybu odpovídá tělesné stavbě.
Výška 62 cm.
Velmi dobrý
3. BON JOVI Bohemia Horrido
Člp/BA/141 27.04.13
o.: Valdek du Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Zdeněka a Jan Petříkovi
Jednoroční pes, typická samčí hlava, hnědé oko, správně zavěšené ucho, mírně kratší krk,
korektní hřbet, spáditá záď, níţe nasazený prut. Dobře zaúhlený, korektní mechanika
pohybu.
Výška 61 cm.
Výborný 4
4. BOUVET Bohemia Horrido
Člp/BA/142 27.04.13
o.: Vladek du Ruisseaude montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky
ch.: Černohubová Iva, m.: Slabová Milena
Jednoroční pes silné kostry, typická samčí hlava, oko tmavé, horní i spodní linie korektní,
korektní zaúhlení HK i PK. V pohybu uţší chod PK. Chrup úplný, skus nůţkový.
Výška 64 cm.
Výborný 2
5. BUCCANEER Bohemia Horrido
Člp/BA/143 27.04.13
o.: Valdek de Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od smutné říčky
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Povolná Martina
Velmi krásná hlava, korektní krk, oko hnědé, výborné ucho, korektní chrup i skus, mírně
klenutá hřbetní linie, níţe nasazený prut, výborná spodní linie, korektní zaúhlení. Korektní
mechanika pohybu, pes by zaslouţil lepší předvedení.
Výška 62 cm.
Výborný 3

Feny
Třída mladých
6. A TAI CHI Piaf DAMA Krkonoše
Člp/BA/135 12.05.13
o.: Joushua Piaf DAMA Krkonoše, m.: Bianca du Ruisseau de Montbrun
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Marečková Leona
Jednoroční fena střední kostry, chrup úplný, skus nůţkový, oko hnědé, správné ucho, mírně
kratší krk, výborná horní i spodní linie, korektní mechanika pohybu.
Výška 58 cm.
Výborná 2
7. AICHA od Mikulova mlýna
Člp/BA/126
o.: Brett z Rajhradických polí, m.: Febbe du Paradis es Edelweiss
ch.: Andrea Slováčková, m.: Kováčik Peter
Nedostavila se.
8. ARCHIE di Margherita
Člp/BA/137 14.03.13
o.: Guips de Bodeillo, m.: Casandra mon Tresore d´ Amoure
ch.: Javašová Markéta, m.: Kropíková Helena
Typická fena střední kostry, korektního rámce, hlava typická, hnedé oko, korektní chrup i
skus, výborná horní i spodní linie. Výborné zaúhlení. V postoji mírně sbíhavé paty. Korektní
mechanika pohybu, horší předvedení.
57 cm.
Výborná 1, CAJC
9. BON SOIR Bohemia Horrido
Člp/BA/146 17.04.13
o.: Valdek du Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Šedivá Hana
Fena sušší substance, hlava v typu plemene, oko tmavé, korektní chrup i skus, pevný hřbet,
spáditější záď s níţe nasazaeným prutem, korektní zaúhlení i mechanika pohybu.
60 cm.
Výborná 3
Feny
Mezitřída
10. ATALANTA Akibon
Člp/BA/118 06.11.12
o.: Khyannes Étincelle de Vie, m.: Lira od Smutné říčky
ch.: Horáček Miroslav, m.: Horáčková Marcela
Nedostavila se.
11. ATHÉNA Akibon
Člp/BA/116 06.11.12
o.: Khyannes Étincelle de Vie, m.: Lira od Smutné říčky
ch.: Miroslav Horáček, m.: Miroslav Horáček
Fena menšího formátu, jemnější kostry. Hlava fenčí, výraznější stop, tmavé oko, korektní
chrup i skus, dobře vsazený krk, pevná hřbetní linie, výborný hrudník i předhrudí, korektní
zaúhlení obou párů končetin, prostorný chod, v pohybu mírně vbočuje pravou PK.
Výška 56 cm.
Výborná 1, CAC, KV
Feny
Třída otevřená
12. HERIETTA Akibon
Člp/BA/110 05.11.11
o.: Back z Rajhradických polí, m.: Lira od Smutné říčky
ch.: Horáček Miroslav, m.: Bezděková Pavla
Fena většího formátu,, typická fenčí hlava, hnědé oko, korektní chrup i skus, výborný krk,
pevný hřbet, spáditá záď s níţe nasazeným prutem, hraniční zaúhlení obou párů končetin.
Korektní pohyb, fena se hůře předvádí.
Výška 61 cm.
Výborná 1, CAC

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŢOVÝ
Psi
Třída štěňat
13. GEPETTO Black Barbarian
Člp/EB/914 17.11.13
o.: Cliff Black Barbarian, m.: Nica z Lukovenckých koutů
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Salačová Kateřina
6ti měsíční pes střední kostry mírně delšího formátu. Velmi pěkná hlava se správným
výrazem, tmavé oko, korektní chrup i skus, správné úhlení obou párů končetin, správné
chody.
Velmi nadějný 1
Psi
Mezitřída
14. ARGUS Bohemis Victoria
Člp/EB/866 13.07.12
o.: Torro z Taranky, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dušková Naďa, m.: Bartizalová Iva
Typický pes správného formátu, na horní hranioci kohoutkové výšky, hlava typická se
správným výrazem, oko hnědé, korektní pigment, mírně klenutá hřbetní linie, korektní
hrudník, správná mchanika pohybu, solidní předvedení.
Výška 52 cm.
Výborný 1 CAC
15. ARRIE Bohemis Victoria
Člp/EB/867 13.07.12
o.: Torro z Taranky, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dušková Naďa, m.: Hryzlík Jiří
Pes středního formátu, slabší kostry, výborná hlava s výbornou pigmentací a výborným
výrazem. Hnědé oko, kompletní chrup, nůţkový skus, lehce klenutá hřbetní linie, slabý
hrudník, výborná mechanika pohybu.
50 cm.
Velmi dobrý 2
Psi
Třída vítězů
16. THEO z Taranky
Člp/EB/787 26.11.09
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Horáčková Marcela
Pes silné kostry, na horní hranici kohoutkové výšky. Výborná hlava, chrup neúpný (-P4LD),
výborná hřbetní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, výborný pohyb, hůře se předvádí.
Výška 51 cm.
Výborný 1, CAC, KV
Feny
Třída štěňat
17. GINEVRA Black Barbarian
Člp/EB/921 17.11.13
o.: Cliff Black Barbarian, m.: Nica z Lukovenských koutů
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Chvalinová Magda
6ti měsíční fenka střední kostry, mírně delšího rámce, dlouhá hlava, méně výrazu, výborný
pigment, chrup úplný, skus nůţkový, korektní zaúhlení i pohyb.
Nadějná
Feny
Třída mladých
18. ANITA ze Stříbrného ráje
Člp/EB/912 20.06.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Bábik vojtěch
Fena delšího rámce s dlouhou čenichovou partií, hnědé oko, úplný chrup, nůţkový skus,
správná hřbetní linie, mírně spáditá záď, hrudník dosud ve vývinu. Výborná mechanika
pohybu.

Výška 46 cm.
Velmi dobrá 3
19. ASTA ze Stříbrného ráje
Člp/EB/911 02.02.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Hybšt Zdeněk
Fena středního rámce, mírně delší hlava správně utvářená, níţe nasazené ucho, výborný
krk, chrup úplný, skus nůţkový, hnědé oko, korektní hřbetní linie, spáditá záď s níţe
nasazeným pritem, Korektní zaůhlení obou párů končetin i mechanika pohybu.
Výška 47 cm.
Výborná 2
57. FANI od Heraka
HR 181116
03.06.13
o. Rubi, m. Baska Brevilaqua
ch.: Herak Hari m.: Herak Hari
Typická drobná fena, pěkná hlava, ucho správně nasazeno, korektní chrup i skus, korektní
krk, hřbet, záď i zaúhlení oboou párů končetin i mechanika pohybu.
Výška 46 cm.
Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB, Vítěz Konopiště 2014
Feny
Třída otevřená
20. VASSY z Taranky
Člp/EB/888 16.05.12
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Čepelák Karel
Fena typická, hnědě pigmentovaná, plnochrupá, nůţkový skus, oko hnědé, správné ucho,
výborný krk, horní i spodní linie, záď i zaúhlení obou párů končetin.
Výška 47 cm.
Výborná 1, CAC, KV
Feny
Třída pracovní
21. BAIKA Elanovo
Člp/EB/835 04.01.12
o.: Elan z Taranky, m.: Danielle du Clos des Vickings
ch.: Balák Zdeněk, m.: Řeháček Miloš
Fena středního rámce, typická, oko hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, výborná hlava, krk,
horní i spodní linie, výborná záď, zaúhlení i mechanika pohybu. Fena se výborně předvádí.
Výška 47 cm.
Výborná 1, CAC
.
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTANÍ BARVY
Psi
Třída mladých
22. ANDY ze Střírného ráje
Člp/EB/906 22.06.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Štveráčková Agáta
Pes korektního tělesného rámce, na horní hranici kohoutkové výšky, chrup úplný, skus
nůţkový, výborná hlava, výborný plemenný výraz, hnědé oko, výborný krk a hřbet, záď příliš
staţená, korektní hrudník, zaúhlení i mechanika pohybu. V chodu lehce vybočuje kolena.
Výška: 52 cm
Výborný 1, CAJC
23. ERGO z Hory Blaník
Člp/EB/901
o.: Ivry z Taranky, m.: Duna z Hory Blaník
ch.: Cvček Karel, m.: Novotný Martin
Typický, ale příliš drobný pes, výborného rámce, jemná kostra, velmi pěkná hlava

02.06.13

s plemenným výrazem, korektní chrup, nůţkový skus, oko hnědé, výborná horní linie i záď,
hrudník potřebuje zesílit, výborná mechanika pohybu, uţší chod PK.
Výška 49 cm
Velmi dobrý 2
Psi
Třída otevřená
24. AJAX z Ričiho chovu
Člp/EB/805 15.10.10
o.: Odin z Taranky, m.: Angelina Black Barbarian
ch.: Czech Richard, m.: Plecháček Jiří
Typický pes se silnou kostrou, výborně kvadratický, chrup úplný, kleště, oko tmavé, ucho
správně nasazené, výborný tvar hlavy, suchý krk, správná hřbetní linie i záď, hrudník méně
osrstěn. Korektní zaúhlení i mechanika pohybu.
Výška 52 cm.
Výborný 1 CAC
Psi
Třída pracovní
25. FORT Black Barbarian
Člp/EB/878 17.08.12
o.: Bastien, m.: Nica z Lukovenských koutů
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Zákravská Lucie
Pes střední kostry mírně delšího formátu, hlava typická, poněkud níţe nasazené ucho,
hřbetní linie klenutá v bedrech, výborný hrudník, zaúhlení HK korektní, PK strmější, vybočuje
kolena – patrné v pohybu.
Výška 48 c.
Velmi dobrý 1
Feny
26. VICTOIRE z Taranky
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Svobodová Lenka Mgr.
Nedostavila se.

Mezitřída
Člp/EB/890 16.05.12

Feny
Třída otevřená
27.VIERA z Taranky
Člp/EB/891 16.05.12
o.: Atos du Chateau Jencensejn, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Horáčková Marcela
Fena střední kostry s typickou fenčí hlavou, oko sv.hnědé, chrup úplný, skus nůţkový,
správný krk, hřbet i záď, výborný hrudník, výborné zaúhlení, výborná mechanika pohybu.
Výška 47 cm.
Výborná 1, CAC

GRIFON KORTHALSŮV
Psi
Mezitřída
28. SERPICO dell´Oltrepo
Člp/GA/2
03.07.12
o.: Acaulis Rum, m.: Ica
ch.: Rebaschio Antonio, m.: Jelínková Markéta
Pes střední kostry, výborná hlava, hnědé oko, nůţkový skus, chybí M3, výborný krk, hřbet i
záď, mírně plošší hrudník, zaúhlení HK korektní, PK hraniční. Elegantní pohyb, standardní
osrstění ve struktuře i barvě.
Výška 58 cm.
Výborný 1, CAC, KV, BOB

Feny
Mezitřída
29. SESIA dell´Oltrepo
Člp/GA/3
03.07.12
o.: Acaulis Rum, m.: Ica
ch.: Rebaschio Antonio, m.: Kadlec Miroslav Ing.
Fena elegantní fenčí hlavy, výborného krku, mírně měkčí hřbetní linie, dobře vyvinutý
hrudník i předhrudí, zaúhlení obou párů běhů správné, osrstění standardní, povaha
temperamentní, oko hnědé, chrup úplný, skus nůţkový.
Výška 56 cm.
Výborná 1, CAC, KV
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŢOVÝ
Psi
Třída vítězů
30. ARGO dei Giotto
Člp/IO/15
25.05.08
o.: Giotto, m.: Brina Naszálymenti
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Kyša Pavel Ing.
Pes mohutné kostry, samčí hlava plemenného výrazu, hnědé oko, výborné ucho, kratší
silnější krk, korektní horní i spodní linie, výborné zaúhlení obou párů končetin, prostorné
chody. Pes je výborně připraven na výstavu.
Výška 67 cm.
Výborný 1, CAC, KV
Feny
Třída mladých
56. CLEA dei Giotto
Člp/IO/92
10.01.13
o.: Polcevera´s Ulisse, m.: Naszálymenti Brina
ch.: Kyša Pavel Ing. maj.: Chaloupka Vlastimil
Mladá fena s ušlechtilou fenčí hlavou,chrup úplný nůţkový, výborné ucho, správný krk, horní
i spodní linie, prut níţe nasazen, korektní zaúhlení obou párů končetin, správná mechanika
pohybu.
Výška 65 cm.
Výborná 1, CAJC, BOJ
FENA VYPADLA PŘI TISKU Z KATALOGU. O SKUTEČNOSTI, ŢE TISKAŘ MĚL JEJÍ
ÚDAJE ŘÁDNĚ K DISPOZICI, SVĚDČÍ UVEDENÍ ADRESY MAJITELE V SEZNAMU
VYSTAVOVATELŮ.
V OSTATNÍCH DOKUMENTECH Z VÝSTAVY FENA ŘÁDNĚ FIGURUJE!

Feny
Třída otevřená
31. CORA Alquanto Magnificente
Člp/IO/64
09.06.11
o.: Daiquiri´s Cesare, m.: Linda di Cascina Croce
ch.: Polgary Gejza, m.: Kyša Pavel Ing.
Chrup úplný, skus nůţkový. Fena těţko konstrukce s přebytkem kůţe. Fenčí hlava, krátký
krk, korektní horní linie, správný tvar hrudníku, hraniční úhlení HK, mechanika pohybu
přiměřená tělesné stavbě.
Výška 64.
VD 1
Feny
Třída pracovní
32. ROMANZA di Cascina Croce
Člp/IO/20
05.01.08
o.: Agamemone di Cascina Croce, m.: TEA di Cascina Croce
ch.: Gritti Renato, m.: Starý Jiří Bc.
Typická fena, mírně delšího rámce s ušlechtilou hlavou, kratší krk, korektní horní i spodní
linie i zaúhlení obou párů končetin, správná mechanika pohybu. Fena se dobře předvádí.
Kompletní chrup, nůţkový skus.
Výška 61 cm.
Výborná 1, CAC, KV, BOB

Feny
Třída veteránů
33. CANDIDA od Melmatěje
Člp/IO/4
02.06.02
o.: Roburdira Villa Carla, m.: Etna Compatriota di Bonfini
ch.: Stará Olga, m.: Starý Jiří Bc.
Fena 12 roků, ve výborné kondici, dosud krásná hlava, korektní chrup, výborná horní i
spodní linie i zaúhlení.
Výborná 1, BOV
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNÉDÝ BĚLOUŠ
Feny
Třída mladých
34. TORCIA dell´Oltrepo
Člp/IO/96
27.11.12
o.: Zulu dell´Oltrepo, m.: Linda
ch.: Rebaschio Antonio, m.: Jelínková Markéta
Kompletní chrup, nůţkový skus. Ušlechtilá fena s typickou hlavou, výborný krk, korektní
horní i spodní linie, výborné zaúhlení obou párů končetin, výborná mechanika pohybu. Feně
chybí sebevědomí.
Výška 59 cm.
Výborná 1 CAJC
PIKARDSKÝ OHAŘ
Feny
Třída mladých
35. INNES
Člp/PO/1
26.05.13
o.: Gold, m.: Glazie
ch.: Garcia Myguel, m.: Fojtíková Johana
11měsíční fena korektního rámce, jemná fenčí hlava, suchý krk, pevná horní linie, standardní
úhlení, hrudník ještě potřebuje rozvinout. Standardní osrstění ve struktuře i barvě. Fena se
dobře předvádí.
Výška 54 cm.
Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB
ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŢOVÝ
Psi
Třída vítězů
36. DARIO del Buon Santo
Člp/SPI/34
27.03.12
o.: Inno del Buon Santo, m.: Zara del Buon Santo
ch.: Randi Nerino, m.: Havlík Vítězslav
Typický pes standardníhi rámce, typická hlava, chrup úplný, skus nůţkový, oko hnědé,
výborná horní i spodní linie, zaúhlení PK korektní, HK mírně strmější. Standardní osrstění,
elegantní pohyb.
Výška 64 cm.
Výborný 1, CAC
ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Třída otevřená
37. UNICO Ross Cynopolis
Člp/SPI/53
13.05.10
o.: Brik, m.: Rafaella Ross Cynopolis
ch.: Letková Ivana, m.: Jelínková Markéta
Typický pes silné kostry, korektní chrup, hnědé oko, mohutná samčí hlava, správný krk,
výborná horní i spodní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, prostorný pohyb, uţší chod PK.
Standardní osrstění ve struktuře i barvě.
Výška 66 cm.
Výborný 1, CAC, KV, BOB
Psi

Psi
Třída pracovní
38. ALBERTO Čarovné srdce
Člp/SPI/47
09.04.12
o.: BETO del Buon Santo, m.: Brigite del Subastio
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Bastlová Vlasta
Pes silné kostry správného rámce, typická hlava, ucho výše nasazené, výborný krk i hřbet,
dostatečně hluboký hrudník, zaúhlení PK korektní, HK strmější, v pohybu elegantní.
Výška 65 cm.
Výborný 1, CAC
Feny
Třída otevřená
39. AMICO Per la Vita Antea di Paola
Člp/SPI/58
06.09.10
o.: Beppo of Pure Pacsion, m.: Stannamore Paola di Carita
ch.: , m.: Bastlová Vlasta
Fena standardního rámce, fenčí hlava, volnější oko, kratší krk, korktní horní i spodní linie,
úhlení HK dobré, PK strmější, v pohybu kratší krok. Chrup úplný, skus nůţkový.
Výška 60 cm.
Výborná 2, R.CAC
40. ANGELA Čarovné srdce
Člp/SPI/48
o.: BETO del buon santo, m.: Brigite del Subastio
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Bastlová Vlasta
Fena správného tělesného formátu, typická hlava, kratší krk, korektní linie hřbet-záď, mírně
mělčí hrudník, strmější úhlení HK, v pohybu úzký chod PK, vybočuje lokty. Standardní
osrstění ve struktuře i v barvě.
Výška 61 cm.
Velmi dobrá 3
41. IDRA delle Acque Alte
Člp/SPI/
20.04.08
o.: Ferentum Lato, m.: Asia
ch.: Capuano Ugo, m.: Jelínková Markéta
Fena správného formátu, typická hlava s výborně nasazeným uchem. Dlouhý krk, korektní
hřbetní linie i záď, správně utvářený lehce mělčí hrudník, výborné zaúhlení obou párů
končetin, prostorné chody. Osrstění méně výrazné.
Výška 58 cm.
Výborná 1, CAC, KV
Feny
42. AQUILA Čarovné srdce
o.: BETO del Buon Santo, m.: Brigitte del Subasio
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Nečas Miroslav
Nedostavila se.

Třída pracovní
Člp/SPI/50
09.04.12

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Feny
Třída otevřená
43. DONA de l´Etang du Vert
Člp/SGO/3
o.: Amigo des Feux Mignons, m.: Axelle des Feux Mignons
ch.: Bonifac Jean-Michel, m.: Tomášek Jiří
Fena středního rámce, ušlechtilá hlava, výborný krk, hřbet i záď i hrudník, výborné zaúhlení
obou párů končetin, výborný pohyb.
Výška 55 cm.
Výborná 1, CAC, KV, BOB

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŢE:
POSUZOVALA: Nováková Iveta (CZ)
DÍTĚ A PES:

Lišková Johana
Novotná Eliška
Taterová Barbora
Dvořák Lukáš
5. Štillip Daniel
1.
2.
3.
4.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR:

Italský spinone ALBERTO Čarovné srdce
Amico per la Vita di Paola
Maj: Bastlová Vlasta
NEJLEPŠÍ JUNIOR:

Bretaňský ohař FANI od Heraka
NEJLEPŠÍ VETERÁN:

Italský ohař CANDIDA od Melmatěje
NEJLEPŠÍ PES VÝSTAVY – VÍTĚZ KONOPIŠTĚ:

Bretaňský ohař FANI od Heraka

Kontinentál si ukousne ocas
Drazí kynologové a milovníci kontinentálních ohařů!
Chci s Vámi sdílet jednu moji úvahu.. Přichází vzápětí.
Tedy - jsem morálně zklamán našimi kynologickými institucemi, ale především
orgánem mezinárodním, nejdůleţitějším, a to je F.C.I.!
Tato instituce, coţ je, jak všichni víte, vrcholný kynologický orgán, musí ochraňovat a
zaštiťovat plemena psů na světové úrovni a rozhodně respektovat standard plemene.
Avšak v tomto bodě se ve mně zrodily váţné, hluboké pochyby o výkonnosti,
působnosti tohoto institutu.., a proto bych přešel k jádru otázky a v této souvislosti
chci upozornit na skutečnost, ţe v rámci svých pravomocí udělují právo přidělovat
C.A.C.I.B. i zemím, kde není povoleno vystavovat kupírované psy, jak jejich zákon
ustanovuje. Vyjadřuji se v souvislosti evropského vybočeni, přelomového zvratu ve
Švýcarsku, kde zdá se byli prezentováni jen 2 nebo 3 italští ohaři a přirozeně také
jiná plemena, jejichţ zastoupení bylo jen zábleskem původních počtů. Samozřejmě
všichni museli být prezentováni s dlouhým, nekupírovaným ocasem, (tedy ne ve
standardní formě, jak by to mělo být podle mého názoru).
Ptám se - jaké chovatelské důsledky bude mít ono sníţení počtu účastníků?
Vidím, ţe aktuálně ţijeme v mravní vichřici, kde jsou všichni lhostejni k záleţitostem
druhých.

Měli bychom dělat nátlak na F.C.I. a ptát se: jak je moţné povolit přidělování
C.A.C.I.B. zemím, kde je omezena svoboda vystavovatelů skoro rasisticky?
Přirozeně toto stanovisko by mělo byt podporováno specialisty, odbornou
kynologickou veřejností všech zemí, zatáhněme celý svět příznivců kontinentálních
ohařů a zkusme zakročit s přímou otevřeností, protoţe jde o záchranu našich
plemen!
Italský ohař, bretaňský ohař, německý krátkosrstý ohař s dlouhým prutem
nereprezentují jiţ plemeno podle znění standardu. Získali bychom plemena podobná,
ale jiţ ne ta původní, tím bychom popřeli výsledky desetiletí, ba století chovatelské
selekce, původní typ těchto ohařů by vyhynul.
V tomto bodě je moje smýšlení jasné. Zastávám názor, ţe bychom neměli ustupovat
poţadavkům na zákaz kupírování (není v souladu se standardem), neměli bychom
se v této plemenné kauze podřizovat a měli bychom trvat na tom, ţe morfologie je
v přímé spojitosti se stylem práce. ..kontinentál nemůţe respektovat pracovní
standard, pokud má za sebou nepřirozený přívěsek, o kterém neví, kde k němu
přišel!
Místo toho ztrácíme vše a jediné řešeni je, ţe kontinentál si sám ukousne ten
nestandardní ocas.
Danilo Rebaschio
člen KBO
překlad:
Markéta Jelínková Bc.

Auvergnéský ohař CAJC,BOJ,BOB A´TARGO Piaf Dama Krkonoše

TEST VROZENÝCH VLOH OHAŘŮ – T.A.N. – KONOPIŠTĚ 11.5.2014
ROZHODČÍ: Kostka Stanislav, Plecháček Jiří
PES‐JMÉNO A CHS
TESTU

ČÍSLO ZÁP. VŮDCE

VÝSLEDEK

Bon Soir Bohemia Horrido

Člp/BA/146

Šedivý Jiří

neobstál

Bouvet Bohemia Horrido

Člp/BA/142

Bydţovský Petr

neobstál

Queen Piaf Dama Krkonoše

Člp/BA/86

Kocúrová Květuše

obstál

A´Tristan Dama Krkonoše

Člp/BA/133

Piler Ondřej

obstál

Archie di Margherita

Člp/BA/137

Kropíková Helena

neobstál

A´Targi Chi Piaf Dama K.

Člp/BA/135

Marečková Leona

neobstál

Anita ze Stříbrného ráje

Člp/EB/112

Bábik Vojtěch

neobstál

Alberto Čarovné srdce

Člp/SPI/47

Bastlová Vlasta

obstál I.pořadí

Cora Aliquanto Magnificente

Člp/IO/64

Kyša Pavel Ing.

obstál

Akela Deconqa Bohemia

Člp/MOK/4346 Horníček

obstál

Jas z Malého Boubína

Člp/ČF/61671 Vaněk Filip

obstál

Innes

Člp/PDO/1

obstál

Alberto Čarovné srdce – vítěz TAN

Fojtíková Johana

Mezinárodní FT letního typu Konopiště 2014
1. ročník letní MFT Konopiště, který se konal v krásném prostředí jedné z největších
baţantnic ve střední Evropě, FT je královská soutěţ ohařů, ve které se prokazuje vrozená
vloha lovce, vrozená vloha plemenného stylu hledání, vrozená ochota hledat a lovit zvěř pro
vůdce. FT ve světě slouţí především pro výběr vysoce kvalitních jedinců do chovu.
První ročník byl 6denni maraton, a přesto kaţdý den startovaly dvě baterie, coţ
svědčí o tom, ţe členové našeho klubu mají chuť pracovat se svými ohaři jako se
skutečnými lovci, .a ne jako s cvičenými opicemi. Konopišťský terén si zachoval svůj původní
ráz, který mu vtiskl jiţ arcivévoda František Ferdinand, střídají se .pole, lesíky i meze, proto
se zde často točí vítr a ohař zde prokáţe svou práci horním nosem. Další náročnou
zkouškou pro loveckou vlohu a chytrost ohaře je místní zvěř, která přeţila několikaměsíční
hony, tudíţ je to zvěř nesmírně zkušená. Pro naše psy bylo obtíţné dopracovávat zvěř, která
byla neustále v pohybu, ale přesto někteří psi získali výborné posudky a někteří i bodovali.
Gratulace všem! Kvalitní psi, kteří nenašli zvěř v prvním běhu, dostali šanci druhého běhu,
coţ svědčí o tom, ţe v klubu máme ohaře nadané s výbornou vlohou.
Na letošní soutěţi posuzovali Páni rozhodčí, zkušení, letití praktici, kteří cvičí a vodí
psy, a to i na mezinárodních soutěţích. O to cennější jsou posudky a ohodnocení našich psů
od těchto rozhodčích.
Skoro kaţdý den byla obsazena i zkouška vloh TAN, kde mladí jedinci prokázali své
výborné vlohy a většinou úspěšně obstáli. Gratulace!
Těším se na další setkáni s Vámi na klubové akci! Lovte se svými ohaři, je to jejich
přirozenost.
Lovu a chovu Zdar!
Vaše kolegyně členka klubu Markéta Jelínková.

Malomközi Aldo, italský ohař, pracovní šampion vítězil i v Konopišti.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY MFT BRUNTÁL I MFT KONOPIŠTĚ
NAJDETE NA KL.WEBU.
L'andatura tipica del Bracco Italiano è di trotto lungo e veloce,
sciolto e potente nelle sue battute. Ottimo esempio di trotto su questo
soggetto di nome Malomkozi Aldo, campione italiano ed internazionale di
lavoro e campione ceco di lavoro dove si nota l'allungo degli arti nella
fase di spinta e che va a sollevarsi dal terreno, in bella sospensione.
La sospensione è nel momento di massima spinta e il bracco in questa
fase, si solleva da terra rimanendo in aria come se volasse. a contatto
con l'emanazione rallenta l'andatura, alza la testa per reperire meglio
l'odore avvertito e andando in lunga filata conclude con una ferma
statuaria, indicando perfettamente la direzione dell'animale
Danilo Rebaschio, Allevamento dell Oltrepo,
profesionální drezér ohařů, člen KBO

Typicky způsob pohybu pro Bracco Italiano /Italský ohař/ je dlouhý
rychlý klus (trotto),volný,nenucený v silném rytmickém taktu,v pruţném úderu.
Výtečný představitel poţadovaného klusu je Malamkozi Aldo, pracovní šampion
Italie, mezinárodní šampion práce, Český šampion práce. Na fotografii je zobrazena
fáze vznosu, kdy je Aldo zvednutý od země, s hlavou velmi vysoko nesenou, coţ je
specifické pro italského ohaře. V této fázi pohybu je moment obrovského podnětu a
Bracco se v této fázi zvedá od země, zůstává ve vzduchu, jako kdyby se vznášel. V
pohybu zvedá hlavu, aby lépe zachytil pach, je velmi pozorný a při sošném vystavení
směřuje perfektně přímo ke zvěři.
Překlad M. Jelínková

Foto na předcházející stránce: Unico Ross Cynopolis – CAC, KV, BOB
Konopiště.
Níţe: I portugalský ohař je výborný trialer!

Roţmberská růţe - momentka z pole

ROŢMBERSKÁ RŮŢE – ZV /CACT/
MS Kolný u Lišova 1.5.2014
Výsledky:

NOVOMLÝNSKÉ DERBY – ZV /CACT /
Brod nad Dyjí 3.5.
VÝSLEDKY:

NÁRODNÍ F.T. BROD NAD DYJÍ 4.5.2014
ROZHODČÍ: Plecháček Jiří, Slavík Josef
VÝSLEDKY:
Atrei Forever Hero of Diam Wiem - VOK, pes, vůdce Miroslav Varga
Hledání s niţším nasazením, spíše loveckého typu, pes nemá potřebnou razanci.ve
3. minutě pes přechází do klusu, začíná stopovat a přerušovat hledání .
Eliminé
Dario del Buon Santo - SPI, pes vůdce Vítězslav Havlík
Pes vůbec nešel od vůdce
Eliminé
Alerta Bogarca - MOK, fena vůdce Petra Janíková
Hledání z počátku rychlé, dostatečně prostorné, ale později fena začíná ověřovat
stopy s nízkým nosem a pracuje jen v blízkosti vůdkyně, v 6 min. je práce ukončena.
Eliminé
Viera z Taranky - EB, fena vůdce Marcela Horáčková
Velmi hezká práce, fena pracuje s velkým nasazením, neúnavně prohledává terén,
několikrát respektuje srnčí zvěř, výborně nese hlavu, pracuje zásadně s vysokým
nosem. Nepřichází ve zkušební době na pernatou.
Neklasifikován
Dona del Etang du Vert - SGO, fena vůdce Jiří Tomášek
Hledání je pomalejší, ale dostatečně prostorné a systematické, v 9. a 14. minutě
vystavuje bez prokázání zvěře.
Eliminé
Theo z Taranky - EB, pes vůdce Marcela Horáčková
Z počátku běhu velmi hezké hledání, rychlé, prostorné, systematické. Ke konci běhu
pes výrazně polevuje v tempu a je na něm znatelná únava.
Eliminé
Art Fluidum Centauri - BFP, pes vůdce Věra Klimešová
Hledání vytrvalé, rychlé, výrazně vyjádřená touha lovit, pes po celou dobu hledá ve
vysokém tempu, několikrát prokazuje klid před srstnatou, bohuţel v průběhu zkoušky
nepřichází na pernatou zvěř.
Neklasifikován

Nejlepší práci na NFT předvedli mladí, nadějní psi a jejich vůdkyně.
/Art Fluidum Centauri BF, vedený Věrou Klimešovou a Viera z Taranky EB
vedená Marcelou Horáčkovou./
VIZ FOTO NA DALŠÍ STRÁNCE

CLEA dei Giotto IO získala v Konopišti tituly CAJC a BOJ

Bretaňský ohař FANI od Heraka CAJC, BOJ, BOB, Vítěz Konopiště 2014

Griffon Korthalsův SESIA dell´Oltrepo CAC, KV

