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Výbor klubu bretaňských ohařů
Předseda:

Helena Dvořáková
257 51 Bystřice 62
mobil: 603 788 222
e-mail: redakce.kbo@centrum.cz

Jednatel:

Markéta Jelínková
Pod Ďáblem 272
252 71 Petrov
mobil: 722 016 686
e-mail: marketaspinone@centrum.cz

Ekonom-matrikář

Bc. Svatopluk Soucha
Neumanova 1336
256 01 Benešov
mobil: 724 523 399
e-mail: svatopluksoucha@seznam.cz

Výcvikář

Jiří Plecháček
539 74 Předhradí 50
mobil: 736 186 894
e-mail: plechacekjirka@seznam.cz

Hlavní poradce chovu a poradce pro plemeno bretaňský ohař, portugalský ohař
Eva Nosková
Bří Mrštíků 893/22
691 72 Klobouky u Brna
mobil: 728 067 617;
e-mail: noskovaeva@seznam.cz

Poradce chovu pro plemena dalších francouzských ohařů, dánský ohař
Miroslav Horáček
Osvobození 164
691 63 Velké Němčice
mobil: 739822823
e-mail: mirek-lov@centrum.cz
Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone
Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 337 951;
e-mail: melmatej@tiscali.cz
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Revizní komise KBO:
Slavomír Hanáček
Na Libuši 700
391 65 Bechyně
mobil: 773 626 362
e-mail: ba-mmg@email.cz,
Bc. Jiří Starý.
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 666 691
e-mail: melmatej@tiscali.cz
Mgr. Jana Anderlová
Praha 5 – Jinonice
mobil: 607 125 386
e-mail: jana.and@post.cz

Slovo předsedy o činnosti klubu v roce 2015
Vážení a milí přátelé, členové a sympatizanti našeho klubu!
Obracím se na vás touto cestou, abych vás informovala o tom, co se v našem klubu během
tohoto roku seběhlo a co nás čeká v příštím roce.
Náš chovatelský klub se vyznačuje tím, že každoročně pořádá pro svoje členy i další zájemce
mnoho různorodých akcí, ať už z oblasti výstavnictví, tak především z výkonu loveckých psů.
V roce 2012 přijala členská schůze KBO úpravu, která řešila zadávání titulu CACT na klubových
akcích /jedna CACTová akce – jeden CACT, s výjimkou MJL, kde je udělování CACT řešeno
přímo zkušebním řádem. Co se týká trialových soutěží podle pravidel FCI, respektujeme tento
řád a CACTy se udělovaly výhradně dle mezinárodních zvyklostí /1 skupina – nenárokově 1
CACT a 1 Res. CACT, CACTové postupují do baráže o CACIT a Res. CACIT/. Bohužel, tato
klubová praxe se střetla se směrnicí, kterou na něčí neprofesionální návrh schválilo stejně
neprofesionální předsednictvo ČMKU. V letošním roce jsme obdrželi několikrát hlášky, že „po
nás jdou“. I když jsem se snažila vyhovět všem požadavkům sekretariátu ČMKJ, který si
osobuje právo schvalovat klubům titulové akce z oblasti výkonu (klub nemá k dispozici žádnou
smlouvu, kde by tato pravomoc ČMKJ byla zakotvena, a to od roku vzniku klubu, tedy od roku
1990!), přesto bylo našemu klubu vedením této organizace pozastaveno pořádání všech
CACTových a CACITových akcí pro rok 2016. Dejme tomu, že náš klub porušil směrnici,
přijatou ČMKU, aťsi je nesmyslná /titul CACT lze zadat každému nejlepšímu jedinci plemene,
který se na soutěži prodere do 1.ceny a Res. CACT pak může být zadán dalšímu umístěnému
toho kterého plemene, i když je už na bůhvíkolikáté pozici – a tak vidíme mnoho „Českých
šampionů práce“, kteří o skutečné práci svého plemene nikdy ani neslyšeli,!/, ale nikdy ani
v nejmenším neporušil pravidla pro zadávání titulu CACIT, postupoval přesně v intencích
zkušebních řádů FCI. Toto nelze říci všeobecně o soutěžích, pořádaných jakoby dle pravidel
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FCI mnohými kynologickými organizacemi v našem státě. Ale my jsme tato pravidla VŽDY
STRIKTNĚ DODRŽELI! (Hlavním problémem z mého pohledu je fakt, že skutečná pravidla FCI
většina funkcionářů zastřešujících organizací nezná, netouží po tom se s nimi seznámit a
nevyjíždí na zahraniční soutěže, aby se seznámila s tím, jak by to mělo fungovat. Největší
problém pak je ten, že chybí jakákoli smysluplná kontrola ze strany FCI!)
Proto jsme se hodlali obrátit ke sněmu ČMKJ a žádat o změnu stanoviska ČMKJ v této
problematice. V podstatě se ale s naší delegátkou paní Anderlovou na toto téma nikdo příliš
nebavil. Z přístupu odpovědných vyrozuměla, že třeba když pěkně poprosíme a budeme ve
všem poslušně přikyvovat, můžeme se o tom ještě pobavit…. Jenže, milí přátelé, já jako
statutár klubu jsem nejen povinna respektovat vnitřní pravidla našeho klubu, včetně toho
řádně přijatého usnesení ČS 2012, ale také jsem příliš stará a mám příliš velký přehled
v pravidlech FCI, než abych se k takovému žebrání nechala donutit.
Nejbližší akcí, ke které bychom tedy chtěli přistoupit, je předložit VH ČMKU návrh na
přepracování nešťastné a nesmyslné „směrnice“ pro zadávání CACT, a to ve spolupráci
s dalšími kluby, zastřešujícími chov ohařů v ČR. Všechny tyto kluby jsme oslovili a uvidíme, zda
se naše snaha u nich setká s pochopením.
Takže pro rok 2016 můžete prosím, milí kolegové-kynologové, počítat s tím, že KBO uspořádá
pouze akce bez titulů, tedy ty, které nepodléhají souhlasu ČMKJ. Přiznávání CACT a CACIT je
nám znemožněno.
Bude to TAN a ZV v Konopišti, tentokrát v samostatném termínu a nikoli v souběhu s klubovou
výstavou, NFT s titulem Vítěz NFT a TAN v Brodě nad Dyjí, Memoriál Josefa Luxe v Konopišti
s titulem Klubový vítěz pro nejlepšího jedince klubového plemene a titulem Vítěz Memoriálu
Josefa Luxe v každé z kategorií /britští a kontinentální ohaři/, další TAN proběhne v rámci této
soutěže, Pohár Svatého Huberta – dvoudenní soutěž lovců s ohaři a loveckými španěly a
Svatohubertskou mši s troubením v rámci této lovecké soutěže /v sobotu večer, mezi oběma
soutěžními dny/a patrně ještě další zkoušky dle zkušebních řádů ČMMJ.
Do přehledu akcí, které budou pořádány naším klubem, zařazuji také plán akcí Klubu Svatého
Eustacha /dále jen KSE/. Tato organizace, řádně pověřená Ministerstvem zemědělství ČR
organizováním zkoušek lovecké upotřebitelnosti ve smyslu Zákona o myslivosti, je personálně
provázána s naším klubem a je jeho členským subjektem zcela v souladu s klubovými
stanovami. To bude ten nezřejmější důvod k tomu, že ČMKU a ČMKJ vydaly na jaře prohlášení
/následuje po této zprávě pod názvem DŮLEŽITÁ INFORMACE/, v němž fakticky znemožňují
fungování KSE, a také zcela zřejmě nerespektují zákony tohoto státu a rozhodnutí správních
orgánů. Tyto dvě organizace jako spolky, na žádný státní orgán nenavázané a v podstatě
žádnou legislativní normou neřízené/s výjimkou Zákona na ochranu zvířat a Veterinárního
zákona, ale ty dosahují na jednotlivé chovatele, nikoli na naše zastřešující spolky/ vyhrožují
všem kynologům, že budou postihováni, pokud se akcí KSE zúčastní, neboť KSE nemá s nimi
uzavřenou smlouvu. Nemá. Protože ji uzavřít nemůže. Protože na všechny vstřícné kroky ze
strany KSE odpověděly záporně.
Výstavy budou dvě, jak už to v našem klubu bývá, Klubová v květnu na Konopišti, na které
přislíbila posuzování paní Letroye z Belgie a speciální v říjnu v krásném areálu v Předhradí u
Skutče. Milevsko bohužel pro rok 2016 odpadá, OMS Písek už nehodlá pořádat Den Svatého
Huberta, údajně pro návštěvnický propad v roce 2015. Je fakt, že valná většina okolních
myslivců preferovala v tom termínu lovy na kachny před podporou takové krásné a naši
myslivost po všech stránkách propagující akce. Škoda.
Ještě musím poznamenat, že akce, pořádaná našimi jihočeskými členy pod názvem
„Svatováclavský pohár“ /PZ/ nedopadla dobře. Akce podle informací, které jsme obdrželi, sice
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proběhla, ale bohužel se dodnes nepodařilo získat ani od pověřených pořadatelů, ani od
vrchního rozhodčího výsledky k signování a odeslání na ČMKJ. Byl-li tedy někomu z našich
členů při této akci navržen titul CACT, tento titul mu nemůže být uznán, protože nebyl
potvrzen pořadatelským klubem. Nevíme, co se stalo a proč dříve výborná spolupráce
s Jihočechy přestala fungovat. Každopádně na opakované výzvy k předložení výsledků nikdo
nereaguje a ani jinak se neozývá. Z tohoto důvodu nepočítáme s dalšími ročníky soutěží
Rožmberská růže a Svatováclavský pohár.
Přeji Vám všem, milí přátelé, hodně zdraví, štěstí a pohodu v nastávajícím roce 2016. Přejme si,
aby byl lepší, než ten uplynulý!
Helena Dvořáková, předsedkyně

DŮLEŽITÁ INFORMACE
Předsednictvo Českomoravské kynologické jednoty (dále jen „ČMKJ“) upozorňuje všechny
chovatelské kluby, zejména pak kluby chovatelů loveckých psů – kolektivní členy ČMKJ, na
možné následky, pokud se člen takového klubu dostaví se psem na akci (výstava, soutěž nebo
zkouška loveckého psa z výkonu) organizovanou právnickou osobou (dále jen „mimosmluvní
pořadatel“), která není smluvně propojena se členským subjektem FCI za Českou republiku.
Smluvním propojením se rozumí uzavření příslušné smlouvy s nechovatelským klubem psů
loveckých plemen nebo jiným nechovatelským subjektem (dále jen „smlouva“), kterou je
oprávněna uzavírat výlučně ČMKJ. /NENÍ ZŘEJMÉ, KDO TUTO ORGANIZACI TAKOVOU
PRAVOMOCÍ POVĚŘIL, NENALEZLI JSME JI NIKDE ZVEŘEJNĚNOU pozn.H.D./
V současné době příslušné smlouvy s ČMKJ uzavřely jen Českomoravská myslivecká jednota,
z.s. a Asociace myslivosti ČR.
1.
2.

3.





Mimosmluvní pořadatel není oprávněn zapisovat výsledky dosažené na jím
organizované akci do průkazů původu FCI.
Zápisem mimosmluvního pořadatele do průkazu původu psa (dále jen „PP“)
účastníka akce bude tento PP znehodnocen (za vystavení přepisu PP se účtuje
poplatek ve výši 450,-Kč.).
Výsledky dosažené psem na akci pořádané mimosmluvním pořadatelem nelze použít:
k vystavení certificatu,
k vystavení šampiona ČR,
k uznání chovnosti psa (feny). /NESMYSLNÉ VYJÁDŘENÍ, ČMKJ ANI ČMKU
NEROZHOUJÍ O TOM, JAKÉ JSOU PODMÍNKY CHOVNOSTI. O NICH ROZHODUJE
VÝLUČNĚ CHOVATELSKÝ KLUB A NÁŠ CHOVATELSKÝ KLUB PLNĚ RESPEKTUJE
POVĚŘENÍ MINISTERSVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ ORGANIZUJE KSE
SVOJE ZKOUŠKY. Z TOHOTO BODU JASNĚ VYPLÝVÁ, JAK ČMKJ A ČMKU MANIPULUJÍ
JEDNOTLIVÉ KLUBY – POKUD SE DAJÍ. pozn. H.D/

Dalším negativním důsledkem účasti na akci organizované mimosmluvním pořadatelem je
postih každého rozhodčího ( z exteriéru, z výkonu), jenž na takové akci bude posuzovat.
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Rozhodčí, který poruší vnitřní předpisy FCI, ČMKU i ČMKJ, bude postižen příslušnými sankcemi
podle cit. předpisů. /ROZHODČÍ Z VÝKONU JSOU ČLENY ČMMJ A Z JEJÍHO POVĚŘENÍ JSOU
ROZHODČÍMI Z VÝKONU. NELZE TEDY VYHROŽOVAT, ŽE BUDOU POSTIŽENI ČMKJ A ČMKU.
MOHOU BÝT POSTIŽENI POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ČMMJ pozn. H.D./
*VLOŽENÉ TEXTY, PSANÉ KURZÍVOU, JSOU POZNÁMKY PŘEDSEDKYNĚ KBO. Text DŮLEŽITÉ
INFORMACE není stylisticky, gramaticky ani graficky upravován.

Akce pořádané v roce 2016
Akce KBO:
26.3.2016

Členská schůze KBO.
koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti
stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstvení zajištěno,
parkování v místě.
Program: seznámení s fungováním KBO v roce 2015 /Zprávy funkcionářů a
RK/; Volby-doplnění výboru. Zajištění akcí v roce 2016. Diskuse k dalšímu
směřování klubu. Přijetí usnesení.

16.4.2016

ZV a T.A.N. Konopiště: Zkoušky se budou konat v honitbách LČR Konopiště
a MS Bystřice. Sraz v 8.00 v myslivecké klubovně MS Bystřice v Jinošicích u
Bystřice. ZV se budou posuzovat dle zkušebního řádu ČMMJ pro ZV.
T.A.N. se koná podle klubových pravidel, zveřejněných na webu KBO.
Propozice a přihlášky budou k dispozici tamtéž.

30.4.2016

Novomlýnské derby – Brod nad Dyjí: ZV podle zkušebního řádu ČMMJ.
Soutěží se o titul „Vítěz ND“. Propozice a přihlášky budou k dispozici na
klubovém webu.

30.4.2016.

ZV Bruntál: ZV se budou posuzovat dle zkušebního řádu ČMMJ pro ZV.
Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu.

1.5.2016

PZ Bruntál: PZ se budou posuzovat dle zkušebního řádu ČMMJ pro PZ.
Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu.
Lovecká upotřebitelnost.

8.5.2016

Klubová výstava Klubu bretaňských ohařů v Konopišti: Posuzuje se dle
výstavního řádu ČMKU. Posuzování přijala paní Danielle Letroye-Lantin
z Belgie. Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu.

2.-8.7.2016

Výcvikový tábor v Brodě nad Dyjí: Kontakt: mirek-lov@centrum.cz;

9.7.2016

NFT Brod nad Dyjí a T.A.N.: Propozice a přihlášky budou k dispozici na
klubovém webu.
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20.8.2016

Pálava Cup: vzhledem k nemožnosti zadat tituly CACIT a CACT, bude se
soutěž konat podle zkušebního řádu ČMMJ pro SZVP – ohaři. Propozice a
přihlášky budou k dispozici na klubovém webu.

10.9.2016

Memoriál Josefa Luxe: soutěž podle pravidel, zveřejněných na kl. webu,
modifikace ZV. Soutěží se ve dvou kategoriích – britští a kontinentální ohaři.
Vítěz soutěže v každé z kategorií získá titul „Vítěz MJL“, nejlépe hodnocený
představitel klubových plemen „Klubový vítěz MJL“. Podmínkou pro
přiznání titulu je umístění v I. ceně. Propozice a přihlášky budou k dispozici
na klubovém webu.

1.10.2016

Speciální výstava plemen, sdružených v Klubu bretaňských ohařů
Předhradí u Skutče: Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém
webu.

15.-16.10.2016

Pohár Svatého Huberta 2016 Konopiště: soutěž bude otevřena ve třech
kategoriích – lovci s ohaři – muži, lovci s ohaři - ženy a lovci se španěly,
posuzuje se dle pravidel FCI pro MS. Sv. Huberta – ta jsou přístupná na kl.
webu. Propozice a přihlášky tamtéž.
Soutěž s přiznáváním lovecké upotřebitelnosti – ve spolupráci s ČMMJ.

Akce KSE:
Plán kynologických akcí Klubu Svatého Eustacha, z.s. na rok 2016 se zadáním lovecké
upotřebitelnosti dle platného Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 se zapracovanými doplňky
z roku 2015, vypracovaný v souladu s bodem 5) podmínek pro organizování zkoušek psů
z výkonu na základě:
Pověření MzeČR č. 1/2015 ze dne 17. 3. 2015 vydaného MZeČR pod č.j. 6256/2015-MZE16233 a účinného od 1. 4. 2015
Druh akce

Datum konání

Místo konání

Startovné v Kč

PZ ohařů
PZ ohařů
ZVP dle ZŘ pro ZVP ohařů
LZ ohařů

4. 9. 2016
2. 10. 2016
17. 9. 2016
6. 8. 2016

okr. Praha - Západ
okr. Mladá Boleslav
okr. Benešov
okr. Nymburk

800,800,700,900,-

Vrcholná Akce Klubu - Memoriál Františka Horela – VZ ohařů
dle platného Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 se zapracovanými doplňky z roku 2015
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24. -25. 9. 2016 okr. Mladá Boleslav; startovné 1800,- Kč
Místo konání akce:
Lipník, Čachovice, Nepřevázka
Středisko Nepřevázka, vše na okrese Mladá Boleslav
Bližší informace si můžete vyhledat na webu Klubu Svatého Eustacha.

Akce ČPaS Klubu
NFT – 9.- 10. 4 2016 Blevice
MFT – 16. - 17. 4. 2016 Brno
Jarní pohár - 8. 5. 2016 Blevice
ZV – OMS Kolín termín nestanoven - (květen)
MFT-GT, Sv.Hubert – 24.-25.9.2016 Blevice
PZ, VZ – OMS Litoměřice Termín doplní p. Švec (PZ srpen, září; VZ říjen)
29.4.-1.5.2016 – Kynologický kurz Stará Fara - Chržín
Možnost startu na akcích Českého pointer a setter klubu si vyhledejte na stránkách tohoto
klubu, anebo zkontaktujte výcvikářku klubu paní Dvořákovou na vladka@compunet.cz;
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Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 21.3.2015 Benešov u Prahy
Zápis:
Členská schůze Klubu bretaňských ohařů v Benešově 21.3.2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Jelínková Markéta.
1. Předsedkyně KBO Helena Dvořáková zahajuje schůzi, vítá členy a hosty.
2. Předsedkyně KBO Helena Dvořáková předává slovo p. Hanáčkovi, který dále řídí schůzi KBO.
3. Zpráva předsedkyně pí. Dvořákové.
4. Zpráva hl. poradce chovu, BO a PO /2014/ Eva Nosková: narozeni jedinci BO nestandardního
zbarvení nesmí do chovu! Výčet vrhů za rok 2014, zpráva RTG za rok 2014.
5. Zpráva poradce chovu francouzských ohařů /2014/ Miroslav Horáček: Málo francouzských
ohařů na zkouškách z výkonu, výčet chovných jedinců, poděkování chovatelům a majitelům za
propagaci těchto plemen na výstavním poli.
6. Zpráva výcvikáře KBO /2014/ Jiří Plecháček: čím dál více se ohaři KBO zúčastňují zkoušek z
výkonu a zkoušek lovecké upotřebitelnosti.
7. Zpráva KRK /2014/ Svatopluk Soucha: revize KRK neshledala v hospodaření klubu žádné
pochybení, stav pokladny i účtu souhlasí s vykazovanými údaji, peněžní deník je řádně veden.
/příloha/.
8. Volby:
Volby komisí:

Mandátová komise: Ing.Arch. Černohubová, Rathouská, Hanáček /zvoleno
jednomyslně/

Volební komise: Dušková, Kocúrová /zvoleno jednomyslně/

Návrhová komise: Posseltová, Jelínková, Plecháček /zvoleno jednomyslně/
Volby do výboru: /tajná volba/
Kandidátní listina byla předložena členské schůzi k doplnění z pléna. Nikdo nebyl z pléna
navržen ani se nenavrhl sám za svoji osobu.
Mandátová zpráva: v době voleb bylo přítomno 32 členů KBO. Kandidátní listina ve složení:
Dvořáková Helena
Jelínková Markéta
Nosková Eva
Plecháček Jiří,
Soucha Svatopluk Bc.
Kandidáti byli zvoleni plným počtem 32 hlasů.
Volby do revizní komise: /tajná volba/
Kandidátní listina byla předložena členské schůzi k doplnění z pléna. Nikdo nebyl z pléna
navržen ani se nenavrhl sám za svoji osobu.
Kandidátní listina ve složení:
Hanáček Slavomír – 32 hlasů
Anderlová Jana Mgr. – 31 hlasů
Starý Jiří Bc. – 32 hlasů
Kandidáti byli zvoleni.
9. Diskuse:
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Mgr. Drahota, předseda KSE: Zpráva o vzniku a činnosti Klubu Svatého Eustacha,
odkaz na web stránky KSE, obsahující podrobné informace o činnosti klubu a další
zajímavé informace.

Helena Dvořáková: navrhuje změnu vydávání dvou čísel klubového zpravodaje na
ročenku. Důvody – finanční úspora za stále se zvyšující poštovné, dostatečná
informovanost členské základny během roku prostřednictvím klubového webu,
pokud je vydáván jen jeden výtisk ročně, nejedná se z pohledu státní legislativy o
periodikum a není nutno si vyžádat povolení MK, což v případě dvou čísel je
nezbytné.

Registrace stanov KBO: v loňském roce schválené znění bylo nezbytné ve dvou
bodech upravit, z důvodu změny legislativních předpisů. Změna byla odhlasována.
Stanovy budou zaregistrovány do konce roku 2015.

Poděkování a předání drobných pozorností funkcionářům minulého výboru a
pořadatelům kynologických akcí KBO.
10. Schválení usnesení členské schůze.
Zapsala: Jelínková Markéta
Usnesení:
1. Členská schůze schvaluje přednesené zprávy o činnosti
2. Členská schůze schvaluje zprávu KRK
3. Členská schůze schvaluje volbu mandátové, návrhové a volební komise
4. Členská schůze schvaluje volbu do výboru KBO a KRK KBO
5. Členská schůze schvaluje změnu vydávání KZ na ročenku
6. Členská schůze schvaluje úpravu stanov v souladu s legislativními změnami
7. Členská schůze pověřuje nově zvolený výbor k registraci schváleného znění stanov do
konce roku 2015

Výborová schůze Klubu bretaňských ohařů 21.3.2015 Benešov u Prahy
Zápis:
Po ukončení členské schůze proběhla první společná schůze nově zvoleného výboru klubu a
KRK.
Nový výbor KBO bude pracovat ve složení:
Předseda: Dvořáková Helena
Jednatel: Jelínková Markéta
Hlavní poradce chovu: Nosková Eva
Ekonom – matrikář: Soucha Svatopluk Bc.
Výcvikář. Plecháček Jiří
KRK bude pracovat ve složení:
Hanáček Slavomír – předseda
Starý Jiří Bc. – člen
Andrlová Jana Mgr. – člen
Noví funkcionáři převzali agendu jejich funkce.
Schůzi ukončila předsedkyně.
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Zápis ze schůze výboru KBO, konané dne 10.5.2015 v Konopišti
Přítomni:

Dvořáková H.

Nosková E.

Soucha S.

Jelínková M.

Plecháček J.
Program:

Kontrola činnosti za ob dobí od voleb

Stanovení odborných komisí

Různé
Zápis:
Stanovení komisí:
Návrh složení komisí byl schválen v tomto složení:

Komise chovatelská: Nosková Eva – předsedkyně, Horáček Miroslav, Stará Olga –
členové;

Komise výcviková: Plecháček Jiří – předseda, Navrátil Pavel, Drahota Miroslav,
Dvořák Miloslav, Czech Richard – členové;

Komise výstavní: Jelínková Markéta – předsedkyně Anderlová Jana Mgr., Kubů
Anežka – členky.
Kontrola činnosti:
Nově zvolení funkcionáři přejali agendu od odstupujících členů výboru a začali v přijatých
funkcích zodpovědně pracovat.
Různé:
Na soutěžích, pořádaných KBO se bude nadále zadávat titul CACT ve smyslu usnesení členské
schůze KBO ze dne 10.03.2012.
U soutěží, hodnocených body v případě rovnosti bodů bude uspořádána o titul baráž.
Nově stanovaná cena chovné zkoušky T.A.N. je 500.-Kč.
Zapsala: Markéta Jelínková
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Revize finančního hospodaření Klubu bretaňských ohařů za rok 2014
Ve dnech 10.3.-11.3.2015 byla provedena revize finančního hospodaření Klubu
bretaňských ohařů. Předmětem revize byla pokladna a bankovní účet u České spořitelny a.s.
Revizí byly zkontrolovány předložené doklady jak pokladní tak doklady bankovního
účtu, dále pak bankovní výpisy z běžného účtu.
Skutečnosti zjištěné revizní komisí:
1. účetní i skutečný stav souhlasí
2. revizní komise neshledala žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem
3. revizní komise konstatuje, že finanční hospodaření je vedeno bez chyb.
Rozpis finančního hospodaření KBO zjištěný revizní komisí
Pokladna
Bankovní účet
Stav k 1.1.2014

Celkem

12.263,10

32.328,49

44.591,59 Kč

Příjem

128.370,80

82.515,67

210.886,47 Kč

Vydání

140.170,10

57.940,09

198.110,19 Kč

463,80

56.904,07

57.367,87 Kč

Stav k 31.12.2014

Zápis z pověření KRK provedl dne 11.3.2015 Svatopluk Soucha

Zpráva ekonoma KBO o finančním hospodaření za rok 2015
V roce 2015 došlo v ekonomickém hospodaření KBO k několika změnám, které
pomohly k lepšímu a pružnějšímu hospodaření s klubovými financemi. Změny se týkají
bankovního účtu, u kterého bylo zřízeno internetové bankovnictví – servis 24 a byla vydána
elektronická karta na výběr hotovosti z bankomatu.
Jak hospodařil KBO v roce 2015 uvádím v následujícím rozpisu:
Pokladna
Stav k 1.1.2015
Příjem
Vydání
Stav k 31.12.2015

463,80
104050,101260,80
3253,Bankovní účet

Stav k 1.1.2015
Příjem
Vydání
Stav k 31.12.2015

56904,07
65454,08
73916,44
48441,71
Svatopluk Soucha – ekonom KBO
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Výsledky RTG DKK za rok 2015
Bretaňský ohař
Aida Elanovo
Xibbi z Taranky
Xavier z Taranky

fena nar.4.3.2011 A/B B
fena nar.10.2.2014 B/B B
pes nar.10.2.2014 C/C C

Auvergnéský ohař
Aira od Mikulova mlýna
Bouvet Bohemia Horido
Agira z Kamenné kolonie
Argo z Kamenné kolonie

fena nar.16.2.2013
pes nar.27.4.2014
fena nar.2.5.2014
pes nar.2.5.2014

Francouzský krátkosrstý ohař
Apria Fluidum Centauri

fena nar.23.6.2012 A/A A

Ohař z Pont - Audemer
France de Passemarais
Edith

pes nar.3.10.2010
fena nar.28.2009

Italský ohař
Falco Compatriota di Bonfini
Audrey from the Far Country

pes nar.13.5.2013 A/A A
fena nar.20.4.2014 A/A A

Italský spinone
Angela Čarovné srdce
Beretta Bosco del Tasso

fena nar.9.4.2012 A/A A
fena nar.23.3.2013 A/A A

A/A
A/A
A/A
A/B

A
A
A
B

A/A A
A/A A

Výsledky jarních svodů - rok 2015
Bretaňský ohař
Cliff Black Barbarian x Nica z Lukovenských koutů
vrh 17.11.2013
Gloria Black Barbarian
ČLP/EB 918, chrup neúplný, nůžkový, oko světlehnědé, 49 cm,
- P3
Berry z Mackovy hory x Ulysée z Taranky
vrh 10.2.2014
Xavier z Taranky
ČLP/EB 924, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé. 51 cm
Xerxes
ČLP/EB 925, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 51 cm
Xsara
ČLP/EB 930, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 46 cm
Torro z Taranky x Angelína Black Barbarian
vrh 25.2.2014
Céres z Ričiho chovu
ČLP/EB 941, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 51 cm
Cliff Black Barbarian x Orka z Lukovenských koutů
vrh 6.3.2014
Arno od Žákovce
ČLP/EB 932, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 53 cm
Arka
ČLP/EB 935, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 48 cm
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Auvergnéský ohař
Valdek du Ruisseau de Montbrun x Jazz od Smutné říčky
vrh 27.4.2013
Buccaneer Bohemia Horrido ČLP/BA 143, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 63 cm
Guips du Bodeillo x Quo Vadis Piaf DAMA Krkonoše
vrh 2.5.2014
Agira z Kamenné kolonie
ČLP/BA 164, chrup neúplný, nůžkový, oko tmavé, 57 cm - P1
Italský ohař
Diabolo x Baltica Demoro Širdis
vrh 19.6.2014
Aison Il Senso della Vita
ČLP/IO 109, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 66 cm
Armada
ČLP/IO 112, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 62 cm
Polcevera ´s Garbo x Brittany od Nebeské brány
vrh 9.8.2014
Argo od Zelené naděje
ČLP/IO 115, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 59 cm
Agar
ČLP/IO 116, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 57 cm
Angelo
ČLP/IO 119, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 62 cm
Antonio
ČLP/IO 120, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 58 cm
Aron
ČLP/IO 121, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 59 cm
Apollo
ČLP/IO 122, chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé, 58 cm
kryptorchismus
Italský spinone
Arth x Brigite del Subasio
Bressano Čarovné srdce

vrh 4.1.2014
ČLP/IS 59,chrup úplný,nůžkový,oko světlehnědé, 64 cm

Portugalský ohař
Elnino x Befunny
André Porto Point
Ana Marcia

vrh 3.4.2014
ČLP/POH 5,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé, 59cm
ČLP/POH 7,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé, 54 cm

Z plemen,které zastřešuje Klub bretaňských ohařů se jarních svodů zúčastnilonejvíce zástupců
italského ohaře,pak následovali bretaňští ohaři,auvergneští ohaři a poprvé dva zástupci z
prvního vrhu portugalského ohaře,který se narodil už u nás. Italský spinone byl na svodech
pouze jeden.Co se týče vad,tak se dvakrát objevila chudozubost a to 1x u bretaňského ohaře a
1x u auvergnéského ohaře. U jednoho italského ohaře byl zjištěn kryptorchismus. Doufám,že
se i v následujicím roce budou naši zástupci objevovat na jarních svodech,které slouží hlavně
chovatelům v jejich práci a také jsou propagací našich plemen.
Eva Nosková HPCH
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Zpráva poradkyně chovu bretaňských a portugalských ohařů za rok 2015
Vážení chovatelé, majitelé a příznivci uvedených plemen, dovoluji si Vám předložit zprávu, jak
se těmto plemenům dařilo v roce 2015. V roce 2015 bylo zapsáno osm* vrhů bretaňských
ohařů a jeden vrh ohařů portugalských, kde rodiči byli - Elnino x Beffuny. Z tohoto spojení se
narodilo a bylo zapsáno 6 štěňat, a to dva psi a čtyři feny. U bretaňských ohařů bylo odchováno
9 vrhů a zapsáno bylo 52 štěňat, z toho bylo 32 psů a 20 fen. Vrhy byly po těchto chovných
párech:
Odin z Taranky
- II Robur z Taranky
Max z Lukovenských koutů
Uss de la Haie des Dames
Argo ze Samoty Nouzov
Berry z Mackovy hory
Borg Brevilaqua
Torro z Taranky

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Duna z Hory Blaník
Viera z Taranky
Ulysée z Taranky
Angelina Black Barbarian
Dorra Black Barbarian
Petite z Lukovenských koutů
Varenne z Taranky
Therese z Taranky
Aida Elanovo
.

3 psi 3 feny
5 psů 1 fena
2 psi 4 feny
5 psů
4 psi 2 feny
4 psi 4 feny
2 psi 1 fena
1 pes 2 feny
6 psů 3 feny

Zbarvení štěňat bylo následující:
Bílooranžové
19 psů 12 fen
Černobílé
8 psů 6 fen
Hnědobílé
1 pes
Tricolorní
4 psi 2 feny
Zároveň ještě doplňuji dvě krytí, která proběhla na sklonku roku.
Xavier z Taranky
x
Angelina Black Barbarian
Ch.Tr.Aldo des Sources Claires x
Therese z Taranky
Doplnila A.K
Takže se nám letos objevily skoro všechny barevné varianty, mimo hnědé trikolory, která je
vzácná i ve Francii - zemi původu bretonů. Co se týče délky oháněk, tak z celého počtu
zapsaných štěňat bylo vrozeně bez oháňky pouze pět psů ze spojení - Max z Lukovenských
koutů x Angelina Black Barbarian. Stále záleží na chovateli, zda oháňky zkrátí, či nikoliv, ale
pokud má zájemce ze zahraničí, kde je kupírování oháňky zakázáno, musí tomuto jedinci
oháňku ponechat. V ČR ale není kupírování zakázáno, a tak by měli naši chovatelé ctít standard
a neprodukovat bezdůvodně „nepovedené münsterlandy“. Pro chovatele mám jednu
připomínku - hlaste mi včas narození štěňat, jejich počet a pohlaví, protože se mnohdy
dozvídám oklikou a pozdě, že ten který chovatel má vrh a má v něm taková a taková štěňata.
Jste sami proti sobě, když mi vrh včas nenahlásíte, jelikož mi volávají zájemci o štěňata a já
nejsem jasnovidec, abych věděla, že vy máte zrovna u feny štěňata.
Bohužel Vám nemohu za rok 2015 nabídnout žádné výsledky z výstav, ne že by se naše
plemena výstav nezúčastňovala, ale bohužel se mi žádné výsledky do rukou nedostaly.
Pořadatelé výstav patrně nejsou povinni to klubu hlásit a rozhodčí jsou mnohdy přímo nuceni
ponechat obě kopie posudků a richtrbuchů pořadateli. Je to situace, kterou ČMKU neřeší, i
když jinak jsou výstavy pro ni hlavní kynologickou /a ziskovou/ činností.
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Přehled importů za rok 2015
Byl dovezen jeden pes bretaňského ohaře z Itálie, jeden pes italského ohaře z Maďarska, dvě
feny italského ohaře z Itálie a jeden pes italského spinone ze Slovenska. Je dobře, že se daří
dovážet psy a feny ze zahraničí, jelikož se tímto dovozem rozšiřuje chovná základna a je tímto
možnost sestavovat nepříbuzné chovné páry.
Co říci závěrem? Letošní rok byl v chovu BO jenom trochu pozadu od roku 2014, kdy bylo
zapsáno 10 vrhů, což je pouze o jeden vrh více, než letos, což si myslím, že při současné situaci
v chovu ohařů není špatný výsledek.
Přeji všem chovatelům, majitelům a příznivcům našich plemen v celém roce 2016 hlavně
hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody a hodně radosti s jejich chlupatými miláčky.
Eva Nosková HPCH

Zpráva poradce plemen italský ohař a spinone za rok 2015
Informace poradkyně chovu italských ohařů a spinone pro členskou základnu Klubu
bretaňských ohařů o dění v chovu těchto dvou plemen za uplynulý kalendářní rok.
I.

Uchovnění:

V průběhu loňského roku byli po splnění všech klubem předepsaných podmínek mnou
uchovněni tito jedinci:
 IO

pes

AZOR dell Oltrepo

maj. Mgr. Rudolf Zbořil,

 SPI

fena

ARMANDA

maj. Mgr. Rudolf Zbořil,

 IO

pes

COSMO dei Giotto

maj. Ing. Pavel Kyša,

 IO

fena

BETTA Compatriota di Bonfini

maj. Tomáš Argay,

 IO

fena

FALCO Compatriota di Bonfini

maj. Agáta Marková,

 IO

fena

CLEA dei Giotto

maj. Vlastimil Chaloupka,

 SPI

fena

ANGELA Čarovné srdce

maj. Irena Kvapilová.

Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách Klubu bretaňských
ohařů, na adrese: www.breton.cz /Genealogie/
II. Doporučení ke krytí:
Dále byla za uplynulou sezonu vystavena doporučení ke krytí těmto fenám:
 SPI

ARMANDA

maj. Mgr. Rudolf Zbořil,

 IO

BALTICA Demono Širdis

maj. Bc. Iveta Pražáková,

 SPI

ANTEA di Paola Amico per la Vita

maj. Vlasta Bastlová,

 SPI

ANGELA Čarovné srdce

maj. Irena Kvapilová.
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III. Vrhy štěňat:
Zda byla spojení chovných jedinců podle výše vystavených dokumentů „Doporučení ke
krytí“ úspěšná a odchována nějaká štěňata, nemám tušení, neboť od majitelů chovných fen
jsem nedostala žádné informace.
IV. Vyřazení z chovu:


IO

fena

CORA Alquanto Magnificente

maj. Ing.Pavel Kyša.

Podrobné výsledky výstav a pracovních soutěží lze je nalézt na stránkách Klubu
bretaňských ohařů na adrese: www.breton.cz
Závěrem chci všem členům Klubu bretaňských ohařů do roku 2016 popřát mnoho
zdraví, osobních i chovatelských úspěchů.
V Dobřívu dne 4. ledna 2016

Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: +420 733 337 951,
e-mail: melmatej@tiscali.cz
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Zpráva o stavu chovu francouzkých ohařů pro rok 2015,
Rok 2015 byl pro chov „francouzů“ v našem chovatelském klubu podstatně příznivější, než rok
předcházející.
Nejvíce jedinců bylo uchovněno již tradičně v plemeni Auvergnéský ohař, ale není nejlepší, že
jde o čtyři pejsky a žádnou fenku a přitom mezi držiteli mladé fenky jsou. Je velmi příjemné
uchovnění alespoň pejsků, nicméně pro ně nebudeme mít fenky na pokrytí, a v tu chvíli je nám
příliv nové krve k ničemu, jejich využití bude jen omezené.
Pro toto plemeno byly vystaveny čtyři krycí listy, uskutečnilo se jedno úspěšné krytí u paní
Kocúrové, tradiční chovatelky AO, kde se narodilo 6 štěňátek, další fenka je nakryta a v
současné době ještě není březost potvrzena. Ostatní krycí listy využity zatím nebyly.
Dále jsem v loňském roce uchovnil poměrně neznámé plemeno a to chovný pár Port
Audemerského ohaře.
Jedná se o fenku a pejska jednoho majitele, k vidění jsou v klubové kartotéce. Pro toto
plemeno byl vystaven krycí list a z tohoto spojení se narodilo šest štěňátek, určitě je to ve
středoevropském prostoru rarita a je to první vrh těchto pejsků v České republice. Poděkování
za jejich dovoz patří pí Chrobákové.
Chovatelská základna francouzských krátkosrstých ohařů se rozrostla o fenku p. Skály, za zmínku
stojí, že fenka je velmi aktivně využívána při práci s dravci, tedy v sokolnictví, a doufám, že se
budeme těšit na další odchov těchto pracovitých pejsků.
Tímto jsme u konce s prezentací nově uchovněných jedinců a vrhů které se uskutečnily v rámci
těchto plemen, zbývají nám představit ještě dva vrhy, které se uskutečnily.
Pikardský ohař dlouhosrstý, málo známé plemeno , první u nás v Česku se narodil v Brně v
počtu deseti prcků, jedná se o potomstvo ze zahraničního krytí. Děkujeme sl. Fojtíkové za
reprezentaci, kterou tomuto plemeni provádí.
A poslední rarita v rámci našeho klubu a střední Evropy je vrh Saint Germainských ohařů. Sice
nedopadl početně tak, jak jsme očekávali, narodila se a odchovala pouze dvě štěňata, což
bohužel musíme přičíst na vrub věku prvorodičky, i tak jde o velký úspěch. Fenka byla
zapůjčena do moji CHS a odchov se uskutečnil v ní, s přídomkem Akibon. Děkuji p. Tomáškovi
za vstřícnost. Při této příležitosti bych chtěl zmínit o navázání kontaktů s přáteli ze Slovenské
Republiky, majitelům SGO, díky kterým se vrh také uskutečnil. Překvapila mě velmi nečekaná
vlna zájmu o toto plemeno v řadách kynologů po narození štěňátek, bohužel jsme nemohli
uspokojit všechny.
I když to určitě není důvod ke spokojenosti, naopak máme co dohánět v konkurenci ostatních
chovatelských klubů. Pokud nebudeme mít snahu prezentovat naše plemena na akcích, a mám
na mysli jak výstavy, tak i pracovní akce, bude nám chov těchto krásných pejsků skomírat a krytí
se neuskuteční, protože chovatelé mají strach z odbytu štěňat; ale ta poptávka po našich
plemenech začíná právě jejich prezentací na akcích. V současnosti tyto prezentace stojí na
bedrech jedněch a těch samých chovatelů a majitelů.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se nám do chovu a ostatních aktivit nějak zapojili a
prezentovali naše klubová plemena a zároveň poprosit ty stydlivější, aby se nebáli projevit,
nejde přece jen o výhru v soutěži, ale hlavně o to setkávání s lidmi podobně postiženými
pejskařským syndromem.
S pozdravem Miroslav Horáček
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Zpráva výcvikáře KBO
Vážení přátelé,
dnešní podmínky ve značné části naší republiky v důsledku snížení stavů drobné zvěře
neumožňují lovecké vyžití ohařů a ani jejich majitelům. Problematika je i s výcvikem psů, neboť
zemědělské kultury se velmi rychle mění v návaznosti na jejich finanční potřeby. V tomto
důsledku došlo k úbytku divoké populace drobné zvěře v mnoha honitbách, kde tuto devastuje
zejména černá zvěř žijící v těch to lánech. Samotný výcvik i posléze zkoušky a soutěže jsou stále
náročnější pro samotné pořádání.
I přes tuto skutečnost je v našem klubu řada ochotných majitelů a potažmo i vůdců, kteří své
čtyřnohé kamarády cvičí a kvalitně na těchto zkouškách a soutěžích předvádějí. Toto je zřejmé
z vypracované tabulky a dnes již není výjimkou navedení ohaře na VZ či memoriálu. Proto se
těším, že i v letošním roce bude řada „nadšenců“ z řad našeho klubu, kteří budou prezentovat
naše klubová plemena a tímto je dostanou do podvědomí myslivců a široké veřejnosti, kde
budou mít opodstatnění.
Přeji vám v tomto roce mnoho zdraví a kynologických úspěchů.
Jiří Plecháček
výcvikář klubu

Výsledky našich plemen na zkouškách ČMMJ
limitní známky pro získání chovnosti: nos 4, vystavování 4, hledání 3, postupování 2, klid po
výstřelu 3, poslušnost 3
Zkoušky vloh ohařů – ZV – 2015
pes-jméno

vůdce

nos

Aldo Fluidum Centauri -BFB

MVDr.Zachardová 4

4

4

4

4

4

228/I

Bauvet Bohemia Horrido-BA

Bydžovský Petr

4

4

4

4

3

4

221/I

Armanda-SPI

Mgr.Zbořil R.

4

4

4

4

4

4

221/I

Azor Del Oltrepo- IO

Mgr.Zbořil R.

4

4

4

4

3

4

221/I

Amico per Vita di Paola-SPI

Bastlová Vl.

4

3

4

4

4

4

217/I

Angela Čarovné srdce- SPI

Kvapilová I.

4

4

4

4

4

3

217/I

Puma - EB

Hlobílek M.

4

4

4

4

4

3

216/I

Asia - IO

Ulrych T.

4

4

4

3

3

4

206/I

Ana MarciaPorto Point- POH

Mgr.Kneřová H.

4

4

4

3

2

3

198/I
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klid Hledán vyst. postup. posluš.
po výst.

body/
cena

Beretta Bosco del Tasso-SPI

Navrátilová E.

4

1

4

4

3

4

207/II

Dingo Di Casa Hesselink-BFP

Hoineff R.

3

4

3

3

2

2

174/II

Xaverio RossCynopolis-SPI

Ulrych T.

3

4

4

2

2

4

184/III

Bon Soir Bohemia Horrido-BA

Šedivý J.

ODVOLAL

Ena z Hory Blaník - EB

Nejman K.

vrozená chuť k práci 0

Podzimní zkoušky ohařů - 2015
pes-jméno

vůdce

nos

klid Hledán vyst. postup. posluš.
po výst.

body/
cena

Buccaneer Bohemia Horrido-BA Povolná M.

4

4

4

4

4

4

300/I

Bon jovi Bohemia Horrido- BA

Petříková Z.

4

4

4

4

4

4

297/I

Aldo Fluidum Centauri -BFB

MVDr.Zachardová 4

4

3

4

3

4

288/I

Pussy z Lukovenských koutů - EB Šrotýř L

4

4

4

4

3

4

288/I

Vassy z Taranky-EB

Čepelák K.

4

3

4

3

3

4

261/I

Nicolas dimargherita-BA

Hloušek M.

4

4

3

4

3

3

250/I

Passo z Lukovenských koutů-EB Vajsar J.

4

4

3

3

3

4

249/II
voda 1

Akim ze Stříbrného ráje - EB

Soldán Vl.

4

4

3

4

4

2

257/II

Beetta Bosco del Tasso-SPI

Navrátilová E.

4

4

3

3

3

4

245/I

Aquila Čarovné srdce-SPI

Nečas M.

přinášení pernaté 0

Zkoušky z vodní práce ohařů - 2015
pes-jméno

vůdce

Xsara z Taranky - EB

Černý Vl.

ochota k práci
v hluboké. vodě

Zorro Compatriota Di Bonfini-IO MVDr.Zachardová
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přinášení
kachny

posluš.

body/cena

4

2

4

90/I

3

4

4

89/I

Bon jovi Bohemia Horrido-BA

Petříková Z.

dohledávka kachny -0

Všestranné zkoušky ohařů - 2015
pes-jméno

vůdce

nos

klid Hledán vyst. postup. posluš.
po výst.

body/
cena

You Can Touch the Shadow
of My Ghost - IO
Alberto Čarovné srdce-SPI

Ing.Dvořáčková

4

4

3

4

4

4

475/I

Bastlová Vl.

4

4

4

4

4

4

470/I

Fort Black Barbarian -EB

Zákravská L.

vlečka s liškou – 0

Nord Bohemia pohár - soutěž ohařů - 2015
pes-jméno

vůdce

nos

You Can Touch the Shadow
of My Ghost - IO

Ing.Dvořáčková

klid Hledán vyst. postup. posluš.
po výst.

4

4

3

4

4

4

body/
cena

391/I

Memoriál Václava Vančury - ZV - 2015
pes-jméno

vůdce

nos

klid Hledán vyst. postup. posluš.
po výst.

body/
cena

Bouvet Bohemia Horrido-BA

Bydžovský P.

4

4

4

4

3

4

224/I

Aldo Fluidum Centauri - BFP

Zachardová P.

4

4

4

4

4

4

218/I

V.ročník - Memoriál Jar. Dostála - 2015
pes-jméno

vůdce

nos

You Can Touch the Shadow
of My Ghost- IO

Ing. Dvořáčková

klid Hledán vyst. postup. posluš.
po výst.

4

4

3

4

4

4

body/
cena

471/I

Zpracoval Jiří Plecháček
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KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ 10.5.2015
Povýstavní katalog Konopiště
Posuzoval:

Ing. Josef Jursa, SK

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi
Třída mladých
7.ARGO z Kamenné kolonie
Člp/BA/151
02.05.14
o.: Guips de Bodeillo, m.: Quo Vadis Piaf Dama Krkonoše
ch.: Daňková Radmila MVDr., m.: Horáček Miroslav
Pes s dobrým pohlavním výrazem, středně silné kostry, s dobře utvářenou hlavou, krátkým
pevným hřbetem, hrudník by mohl být hlubší. Dobré zaúhlení, mírně volnější lokty.
Výborný 1, CAJC, BOJ
Psi
Třída otevřená
8.AZOR z Bohumínské mokřiny
Člp/BA/63
25.05.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gejša od Smutné říčky
ch.: Šostok Petr, m.: Jeníková Jana
Pes středního tělesného rámce, s dobře utvářenou hlavou, výbornou horní linií, přiměřeným
hrudníkem, dobře zaúhlený, dobrý pohyb.
Výborný 1, CAC
Psi
Třída vítězů
9.A TARGO PIAF Dama Krkonoše
Člp/BA/132/14
12.05.13
o.: Joshua Piaf Dama Krkonoše, m.: Bianca de Ruisseau de Montbrun
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Kolářová Veronika
Pes středně silné kostry, s výbornou hlavou, výbornou horní linií, dobře zaúhlený, dobrý
v pohybu.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS
10.BON JOVI Bohemia Horrido
Člp/BA/141
27.04.13
o.: Valdek de Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Petříkovi Zdeňka a Jan
Pes středně silné kostry, s dobře utvářenou hlavou, s pevným hřbetem, přiměřeně hluboký
hrudník, dobře zaúhlený, v pohybu mírně volnější loket.
Výborný 2, Res.CAC
Psi
Třída veteránů
11.JOSHUA PIAF Dama Krkonoše
Člp/BA/57/11
09.05.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Anda z Rejdiště
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Kocúrová Květuše
Pes středního tělesného rámce s dobře utvářenou hlavou, dobrá horní linie. Hluboký hrudník
s výrazným předhrudím, dobrý v pohybu.
Výborný 1
Feny
Třída otevřená
12.ATALANTA Akibon
Člp/BA/118
06.11.12
o.: Khyannes Étincelle de Vie, m.: Lira od Smutné říčky
ch.: Horáček Miroslav, m.: Puršová Gabriela
Fena středně silné kostry, s dobrou hlavou, dobrá horní linie, přiměřeně hluboký hrudník.
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Vepředu dobře zaúhlená, vzadu mírně kravský postoj. Hůře se předvádí.
Velmi dobrý 1
Feny
Třída pracovní
13.A TROIS PIAF Dama Krkonoše
Člp/BA/136
12.05.13
o.: Joshua Piaf Dama Krkonoše, m.: Biance de Ruisseau de Montbrun
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Kolářová Veronika
Fena středně silné kostry, s výbornou hlavou, horní linie by mohla být lepší, výborně utvářený
hrudník s výborným předhrudím. Vepředu dobře zaúhlená, vzadu mírně otevřený postoj.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
Feny
Třída vítězů
14.ATHÉNA Akibon
Člp/BA/116
06.11.12
o.: Khyannes Étincelle de Vie, m.: Lira od Smutné říčky
ch.: Horáček Miroslav, m.: Horáček Miroslav
Fena jemné kostry s dobře utvářenou hlavou, dobře utvářenou horní linií, přiměřeně hluboký
hrudník, vepředu dobře zaúhlená, vzadu užší postoj.
Výborný 1
Feny
Třída veteránů
15.JOLIE od Smutné říčky
Člp/BA/53
19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Fena středně silné kostry s výbornou hlavou, výbornou horní i spodní linií, dobře zaúhlená,
výborný pohyb.
Výborný 1, BOV
FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU
Psi
Třída mladých
16.DINGO di Cassa Hesselink
Člp/BFP/19
01.03.14
o.: Hydro de la Valée du Nebbiu, m.: Fosca di San Donato
ch.: Rigo Marco, m.: Hoineff Ricardo
Pes středně silné kostry s dobře utvářenou hlavou, suchým krkem, pevný hřbet, mrně kratší
prut, přiměřeně vyvinutý hrudník, dobře zaúhlený, vzadu užší pohyb.
Výborný 1, CAJC, BOJ
Psi
Třída otevřená
17.AMOS Fluidum Centauri
Člp/BFP/10
23.06.12
o.: Boscquu du Clos de Gaou, m.: Evita di San Donato
ch.: Šašvata Václav, m.: Czech Richard
Pes středního tělesného rámce, s dobrou hlavou, pevná horní linie, přiměřeně hluboký hrudník,
dobře zaúhlený, vzadu mírně užší pohyb.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Mezitřída
18.CERES z Ričiho chovu
Člp/EB/941
25.02.14
o.: Torro z Taranky, m.: Angelina Black Barbarian
ch.: Czech Richard, m.: Czech Richard
Pes středně silné kostry většího tělesného rámce s výborně utvářenou hlavou, suchým krkem,
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výbornou horní linií, dobře zaúhlený, výborný pohyb. Hrudník by mohl být hlubší.
Výborný 1, CAC
Psi
Třída pracovní
19.ASSA Bohemis Victoria
Člp/EB/869
13.07.12
o.: Torro z Taranky, m.: Augia z Mackovy Hory
ch.: Dušková Naďa, m.: Dušková Naďa
Pes silnější kostry většího tělesného rámce, s dobrou hlavou, suchým krkem, dobrou horní linií.
Přiměřeně hluboký hrudník s dobrým předhrudím, dobře zaúhlený, dobrý pohyb.
Výborný 1
Psi
Třída vítězů
20.THEO z Taranky
Člp/EB/787/12
23.07.10
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Horáček Miroslav
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, dobrá hlava, výborná horní linie, hluboký hrudník
s dobrým předhrudím. Dobře zaúhlený.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
Feny
Třída mladých
21.AFRODITA z Ebidosu
Člp/EB/961
27.05.14
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Poly z Lukovenských koutů
ch.: Chmelař Michal, m.: Chmelař Michal
Fena jemné kostry většího tělesného rámce. Jemná hlava, užší v čele, suchý krk, hrudník
přiměřeně hluboký, plochý s malým předhrudím. Volnější lokty, dobrá horní linie.
Dobrý
22.

ARKA od Žákovce
Člp/EB/935
06.03.14
o.: Cliff Black Barbarian, m.: Orka z Lukovenských koutů
ch.: Kuba Jaroslav, m.: Špiryt Michal
Fena jemnější kostry většího rámce, s dobrou hlavou, dobrou horní linií. Hrudník přiměřeně
hluboký, příliš plochý s málo výrazným předhrudím. Dobrý pohyb, mírně vybočuje lokty
v pohybu.
Velmi dobrý 1
23.BARCAROLLE Bohemis Victoria
Člp/EB/980
03.06.14
o.: Artur ze Samoty Nouzov, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dušková Naďa, m.: Dušková Naďa
Fena středního rámce, středně silné kostry, s dobrou hlavou, výbornou horní linií, přiměřeně
hluboký a široký hrudník. Vepředu rozevřený postoj, vzadu mírně sblížený v patních kloubech.
Výborný 1
Feny
Mezitřída
24.AJDA Ze Stříbrného ráje
Člp/EB/910
22.06.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Masteš Zdeněk
Fena středně silné kostry, s jemnější hlavou, méně výrazný kohoutek, výše položená bedra,
kratší sražená záď. Hrudník přiměřeně hluboký, zaúhlení vepředu správné, vzadu úzký pohyb.
Velmi dobrý 1
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Feny
Třída otevřená
25.ARIN Elanovo
Člp/IO/811
04.08.11
o.: Elan z Taranky, m.: Danielle du Clos des Vickings
ch.: Balák Zdeněk, m.: Hanzl Petr
Fena středně silné kostry s dobrou hlavou, dobrou horní linií, přiměřeně hlubokým, dobře
utvářeným hrudníkem. Vepředu mírně strmější, v pohybu volnější lokty.
Výborný 1
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi
26.ARGO z Liščího doupěte
Člp/EB/981
o.: Odin z Taranky, m.: Bela du Chateau Jencenstejn
ch.: Lišková Jana, m.: Šmrha Karel
Neodpovídá standardu. Příliš veliký, netypická hlava.
Diskvalifikace

Třída dorostu
08.11.14

27.ATON z Liščího doupěte
Člp/EB/982
08.11.14
o.: Odin z Taranky, m.: Bela du Chateau Jencenstejn
ch.: Lišková Jana, m.: Večeřová Hana
Pes velkého tělesného rámce, na horní hranici výšky. Méně tpická hlava, úzká v čele, dobrá
horní linie, přiměřeně hluboký hrudník, plošší, dobře zaúhlený, dobrý pohyb.
Nadějný
Psi
Třída mladých
28.ART z Ebidosu
Člp/EB/959
27.05.14
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Poly z Lukovenských koutů
ch.: Chmelař Michal, m.: Prokopová Jolana
Pes jemnější kostry s lehčí hlavou, měkčí horní linie, klenutější bedra, trochu více sražená záď.
Hrudník přiměřeně hluboký, plošší, s méně výrazným předhrudím, dobře zaúhlený, vpředu i
vzadu úzké chody.
Dobrý
29.ASLAN z Ebidosu
Člp/EB/957
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Poly z lukovenských koutů
ch.: Chmelař Michal, m.: Novák Ladislav
nedostavil se

27.05.14

30.XERXES z Taranky
Člp/EB/925
10.02.14
o.: Berry z Mackovy hory, m.: Ulysée z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Mašek Vlastimil
Pes středního tělesného rámce, těžká hlava, hřbet krátký kapří, hrudník přiměřeně hluboký,
plošší, slabší předhrudí. Vzadu postoj sbíhavý v patních kloubech. Upravovaná srst.
Dobrý
Psi
Mezitřída
31.XAVIER z Taranky
Člp/EB/924
10.02.14
o.: Berry z Mackovy hory, m.: Ulysée z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Kubů Anežka
Pes středně silné kostry delšího tělesného rámce, dobrá hlava, pevný hřbet, přiměřeně hluboký
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hrudník, vepředu v pohybu výrazněji vybočuje lokty, vzadu užší chod.
Velmi dobrý 1
Psi
Třída otevřená
32.AJAX z Ričiho chovu
Člp/EB/805
15.10.10
o.: Odin z Taranky, m.: Angelína Black Barbarian
ch.: Czech Richard, m.: Plecháček Jiří
Pes středního tělesného rámce, dobrá hlava, dobrá horní linie, přiměřeně hluboký hrudník,
široký, s dobrým přehrudím. Vzadu užší pohyb končetin. Vepředu výraněji vybočuje lokty
v pohybu.
Velmi dobrý 1
Psi
Třída pracovní
33.CERRY z Mackovy hory
Člp/EB/784
07.04.10
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Julie z Taranky
ch.: Kohlmannová Ludmila, m.: Vyžral Marian Ing.
Pes středně silné kostry, delší tělesný rámec, lehčí hlava. Delší pevný hřbet, přiměřeně hluboký
hrudník. Postoj vepředu správný, vzadu zdvižený v patních kloubech.
Velmi dobrý 1
Feny
Třída dorostu
34.ABIGAILLE z Liščího doupěte
Člp/EB/983
08.11.14
o.: Odin z Taranky, m.: Bela du Chateau Jencenstejn
ch.: Lišková Jana, m.: Drmotová Eva
Dobře vyvinutá fenka s dobře utvářenou hlavou, delší pevný hřbet, přiměřený hrudník, dobře
zaúhlená, dobrý pohyb.
Velmi nadějná 1
Feny
Třída mladých
35.ARIADNÉ z Ebidosu
Člp/EB/962
27.05.14
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Poly z Lukovenských koutů
ch.: Chmelař Michal, m.: Drboutová Blanka
Fenka jemnější kostry většího rámce, jemnější hlava, pevný dlouhý hřbet, hrudník přiměřeně
hluboký, plochý, s jemnějším předhrudím. Úzký chod vepředu i vzadu.
Velmi dobrý 1
Feny
Mezitřída
36.XIA z Taranky
Člp/EB/929
10.02.14
o.: Berry z Mackovy Hory, m.: Ulysée z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Plecháček Jiří
Fenka středního tělesného rámce, kvadratická, dobrá hlava, krátký spáditý hřbet, přiměřeně
hluboký hrudník, dobře zaúhlená.
Výborný 1, CAC
Feny
Třída otevřená
37.VICTOIRE z Taranky
Člp/EB/890
16.05.12
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Svobodová Lenka
Fenka středně silné kostry, dobrá hlava, dobrá horní linie, přiměřeně hluboký hrudník s dobře
vyvinutým předhrudím. Dobře zaúhlená, dobrý pohyb.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
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GRIFON KORTHALSŮV
Psi
Třída otevřená
38.SERPICO dell´Oltrepo
Člp/GK/2
03.07.12
o.: Acaulis Rum, m.: Ica
ch.: Rebaschio Danilo, m.: Soucha Svatopluk
Pes středního tělesného rámce, jemnější kostry, dobře utvářená hlava, suchý krk. Dlouhý pevný
hřbet, přiměřeně hluboký hrudník, dobře zaúhlený, dobrý v pohybu.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Feny
Třída otevřená
39.HELLENE du Roi Morvan
Člp/GK/1
08.01.12
o.: Canaille ded Hauts Chenes du Perche, m.: Flamme du Roi Morvan
ch.: Le Beller Fabrice, m.: Soucha Svatopluk
Fena středně silné kostry, dobře utvářená hlava, dlouhý pevný hřbet, hluboký hrudník, dobře
vyvinuté předhrudí. Dobře zaúhlená, dobrý pohyb.
Výborný 1, CAC, klubový vítěz, BOS
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída mladých
40.AARON From The Far Country
Člp/IO/99
20.04.14
o.: Zimbo Compatriota di Bonfini, m.: Borgia dei Giotto
ch.: Literáková Petra Mgr., m.: Drtinová Blanka
Pes silné kostry většího tělesného rámce, dobře utvářená hlava, dobrá horní i spodní linie,
dobře zaúhlený vepředu, vzadu mírně rozevřený postoj, dobrý pohyb.
Výborný 1, CAJC, BOJ
Psi
Třída otevřená
41.COSMO dei Giotto
Člp/IO/90
10.01.13
o.: Polcevera´s Ulisse, m.: Brina Naszálymenti
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Kyša Pavel Ing.
Pes středního tělesného rámce, středně silná kostra, dobře utvářená hlava, pevná horní line,
dostatečně hluboký hrudník, dobrý v pohybu.
Po nehodě chybí C1 vlevo dole.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
Feny
42.ALLEGRA
Člp/IO/85
o.: Polcevera´S Marcus, m.: Penelope dei Sanchi
ch.: Mari Mario, m.: Léblová Marcela
Nedostavila se.
Feny
43.AGOTA od Nebeské brány
Člp/IO/9
o.: Cornetto Compatriota di Bonfini, m.: Claudia od Melmatěje
ch.: Léblová Marcela, m.: Léblová Marcela
Nedostavila se.
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Třída pracovní
25.05.12

Třída veteránů
06.01.06

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Psi
Mezitřída
44.FALCO Compatriota di Bonfini
Člp/IO/98
13.05.13
o.: Paggio Compatriota di Bonfini, m.: Nubia del Tavuliddaro
ch.: Essösy Gábor, m.: Marková Agáta
Pes středně silné kostry, mírně lehčí hlava, dobrá horní linie, přiměřeně hluboký hrudník, dobré
zaúhlení, dobrý v pohybu.
Výborný 1, CAC
Feny
Třída otevřená
45.TORCIA dell´Oltrepo
Člp/IO/96
27.11.12
o.: Zulu dell´Oltrepo, m.: Linda
ch.: Rebaschio Danilo, m.: Jelínková Markéta
Fena středně silné kostry menšího tělesného rámce, s dobrou hlavou. Měkčí horní linie,
přiměřeně hluboký hrudník, přiměřeně vyvinuté předhrudí. Dobře zaúhlená, vepředu užší
pohyb.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída mladých
46.ALEXANDER dai Riferimenti
Člp/SPI/81
30.05.14
o.: Dario del Buon Santo, m.: Anna Rosa The Best Baron
ch.: Šachlová Tereza, m.: Havlík Vítězslav
Pes středního tělesného rámce, středně silná kostra, standardní osrstění, dobrá hlava, dobrá
horní linie, přiměřený hrudník, dobře zaúhlený, užší pohyb vzadu.
Výborný 2
47. ASTALDO dai Riferimenti
Člp/EB/83
30.05.14
o.: Dario del Buon Santo, m.: Anna Rosa The Best Baron
ch.: Šachlová Tereza, m.: Šachlová Tereza
Pes středně silné kostry standardního tělesného rámce, standardní osrstění, dobrá hlava, dobrá
horní linie, přiměřeně hluboký hrudník, dobré zaúhlení, v pohybu mírně volnější loket.
Výborný 1, CAJC, BOJ
Psi
Třída vítězů
48.DARIO del Buon Santo
Člp/SPI/34/14
27.03.11
o.: Inno del Buon Santo, m.: Zara del Buon Santo
ch.: Randi Nerino, m.: Havlík Vítězslav
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, výborná hlava, horní i dolní linie, dobré zaúhlení,
dobrý pohyb.
Výborný 1, CAC
ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Psi
49.BRESSANO Čarovné srdce
Člp/SPI/59
o.: Artú, m.: Brigitte del Subasio
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Průšová Ivana
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Třída mladých
01.04.14

Nedostavil se.
Psi
Třída vítězů
50.ALBERTO Čarovné srdce
Člp/SPI/47
09.04.12
o.: Beto del Buon Santo, m.: Brigitte del Subasio
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Bastlová Vlasta
Pes silnější kostry, dobrý pohlavní výraz, dobrá hlava, horní i spodní linie, dobré zaúhlení, dobrý
v pohybu.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
51.UNICO Ross Cynopolis
Člp/SPI/53
13.05.10
o.: Brik, m.: Raffaela Ross Cynopolis
ch.: Letková Ivana, m.: Jelínková Markéta
Pes silnější kostry, standardní osrstění, dobrá hlava, dobrá horní i spodní linie, dobré zaúhlení,
dobrý v pohybu.
Výborný 2, Res. CAC
ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE
Nejlepší dorost:

ABIGAILLE z Liščího doupěte (č. kat..34)

Nejlepší junior:

ASTALDO dai Riferimenti (č.kat. 47)

Nejlepší veterán:

JOLIE od Smutné říčky (č. kat. 15)

Dítě a pes:
Nejlepší pár psů:

Zuzana Mastešová a Ajda ze Stříbrného ráje (č.kat.24)
Argo z Kamenné kolonie (7) + Athéna Akibon (14) – Horáček Mir.

Chovatelská cena:

CHS „Z Taranky“ (EB) – Dvořáková Helena

Vítěz Konopiště 2015 (BIS):

A TARGO PIAF Dama Krkonoše (č. kat. 9)

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MILEVSKO 26.9.2015
Povýstavní katalog Milevsko
Posuzoval:

Jančík Leoš, Ing., CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi
Mezitřída
31.Argo z Kamenné kolonie
Člp/BA/151
02.05.14
o.: Guips du Bodeillo, m.: Quo Vadis Piaf DAMA Krkonoše
ch.: Daňková Radmila, MVDr., m.: Horáček Miroslav
Pes 18 měsíců, dobré síly kostry, hlava typická, poměr mozkovny a čenichové partie korektní,
správný typ hlavy, skus nůžkový, chrup korektní, oko tmavé, uzavřené, slecha korektní. Horní
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linie a prut korektní. Správný hrudník, ale jen stření předhrudí, srst standardní, povaha
vyrovnaná. Dobré úhlední, pohyb a předvedení.
Výborný 1, CAC, VSV, BOB
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída štěňat
32.Amore Furbel céleste
Člp/EB/1010
02.05.15
o.: Odin z Taranky, m.: Viera z Taranky
ch.: Horáčková Marcela, m.: Horáček Miroslav
Čtyřměsíční pejsek, který se velmi dobře vyvíjí, je pěkný v typu a již nyní se dobře převádí a
projevuje vlastnosti plemene, hlava typická, správná čenichová partie, korektní skus, oko tmavě
hnědé, slecha standardní, správná síla kostry, výborná horní linie, korektní hrudník, správné
předhrudí, korektní nasazení ocasu, standardní srst – barva i struktura, varlata obě.
Velmi nadějný 1, Nejlepší štěně výstavy
Psi
Třída dorostu
33.Zoran z Taranky
Člp/EB/992
27.01.15
o.: Borg Brevillaqua, m.: Therese z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dvořák Lukáš
Pes téměř 9 měsíců, poněkud jemnější v typu, hlava- dobrý poměr čenichu a mozkovny,
korektní skus i chrup. Správná horní linie, poněkud spáditější záď, hrudník korektní, předhrudí
střední, nepatrně volný loket, srst standardní struktury i barvy, dobrý charakter, málo tréninku
Velmi nadějný 1, Nejlepší junior výstavy
Psi
Třída mladých
34.Jidaïe de Passemarais
LOF 7 BRET.
11.09.14
o.: Idaïe de Passemarais, m.: Bianca du domaine de Gueling
ch.: Stalter Nathalie et Michel, m.: Janíková Petra
12měsíční pes, velmi dobrý v typu, s velkým temperamentem, hlava typická správných poměrů,
oko tmavé, slecha správně nasazena, nůžkový skus, správný chrup, korektní formát, správná
horní linie, korektní hrudník, střední předhrudí, výborné úhlení, správný pohyb, předvádění je
třeba natrénovat, srst správné barvy.
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
Psi
Mezitřída
35.Cer z Ričího chovu
Člp/EB/943
25.02.14
o.: Torro z Taranky, m.: Angelina Black Barbarian
ch.: Czech Richard, m.: Silovský Miloš
Pes 19 měsíců na horní hranici výšky, hlava správná v typu, samčího výrazu, oko velmi tmavé,
dobře uloženo, slecha korektní, skus nůžkový, úplný chrup, správný formát, dobré nasazení
prutu, správná hloubka hrudníku, v pohybu nepatrně volnější loket, vzadu chod korektní, srst
standardní barvy a struktury.
Výborný 1, CAC, VSV
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Psi
Třída pracovní
36.Assa Bohemis Victoria
Člp/EB/869/14
13.07.12
o.: Torro z Taranky, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dušková Naděžda, m.: Dušková Naděžda
2letý pes na horní hranici výšky, těsný nůžkový skus, silný úplný chrup, trošku více zdůrazněné
líce, čenichová partie korektní, slecha standardní, korektní horní linie a prut, hrudník
standardní, v pohybu nepatrně volnější loket, vpředu i vzadu chody standardní velice dobré
předvedení, srst standardní.
Výborný 1, CAC
Feny
Třída mladých
37.Afrodita Z Ebidosu
Člp/EB/961
27.05.14
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Poly z Lukovenských koutů
ch.: Chmelař Michal, m.: Chmelař Michal
16měsíční fena, která není ve výstavní kondici, je hubená. Horní linie poněkud klenutější
v bedrech, hrudník středně vyvinut, předhrudí slabší, vepředu volný loket, vzadu úhlení výborné,
srst standardní barvy i struktury. Hlava fenčí s jemnou čenichovou partií, oko hnědé, trochu sv.
pigment nosu, nůžkový skus, plnochrupá.
Velmi dobrá 2
38.Barcarolle Bohemis Victoria
Člp/EB/980
03.06.14
o.: Artur ze Samoty Nouzov, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dušková Naděžda, m.: Dušková Naděžda
14 měsíců, hlava vyjadřuje pohlaví feny, oko tmavé, slecha standardní, skus nůžkový, chrup
korektní, středně silná kostra správná horní linie, korektní nasazení prutu, hrudník přiměřený
typu feny, trochu volný loket, sbíhavé paty.
Velmi dobrá 1
Feny
Třída otevřená
39.Ajda ze Stříbrného ráje
Člp/EB/910
22.06.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Masteš Zdeněk
Fena 2a1/4 roku, velmi temperamentní, dobře předváděná, slušná v typu, hlava fenčí výraz,
vykazuje znaky plemene, oko středně hnědé, skus nůžkový, chybí 1xP3. Správná horní linie,
korektní hrudník, standardní srst.
Velmi dobrá 3
40.Amanda ze Stříbrného ráje
Člp/EB/909
22.06.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Trmač Tomáš
2 a čtvrt roku, pěkná v typu, bohužel hraniční nepravidelný skus, oko standardní, slecha
korektní, střední pigmentace nosní houby, správná horní linie, korektní formát, pěkný hrudník,
výborné úhlení vzadu, správný pohyb, vepředu někdy poněkud volnější loket, srst standardní,
prut korektní.
Velmi dobrá 2
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41.Anita ze Stříbrného ráje
Člp/EB/912
22.06.13
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Bábik Vojtěch
2 a čtvrt roku, jemnější hlava, špičatý čenich, skus nůžkový, oko středně hnědé, slecha korektní,
skus nůžkový. Korektní horní linie, dobře nasazený prut, střední hrudník, dobré úhlení i pohyb,
srst standardní struktury i barvy, standardní rámec. Dobře předvedená.
Velmi dobrá 4
42.Arin Elanovo
Člp/EB/811
04.03.11
o.: Elan z Taranky, m.: Danielle du Clos des Vickings
ch.: Balák Zdeněk, m.: Hanzl Petr
4letá fena správné síly kostry, korektní úhlení i pohyb, výborná ve stavbě těla, dobře
předvedená. Trochu nadlepšená výživná kondice nevadí. Typická hlava, správných poměrů,
slecha korektní, skus nůžkový, chrup úplný, oko dobře uloženo, standardní zbarvení.
Výborná 1, CAC
43.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
6ti letá fena s jemnou hlavou, oko i ucho korektní, chrup korektní, delší rámec těla, měkčí hřbet.
Hrudník přiměřený, trochu volnější loket, vzadu korektní úhlení Dobře předvedená, prut dobře
nasazen, dobrá srst.
Velmi dobrá
Feny
Třída veteránů
44.Augia z Mackovy hory
Člp/EB/639/08
29.06.06
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Dušková Naděžda
9letá fena ve výborné kondici výborné stavby těla, typická hlava, dosud všechny zuby, korektní
srst, korektní prut, dosud plná života.
Výborná 1, BOV, Nejlepší veterán výstavy
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi
Třída štěňat
45.Amigo Furbel céleste
Člp/EB/1008
02.05.15
o.: Odin z Taranky, m.: Viera z Taranky
ch.: Horáčková Marcela, m.: Horáček Miroslav
4 měsíce, pes velmi pěkný v typu, silná kostra, výborné úhlení, výborný pohyb, správný formát,
horní linie perfektní, hrudník správný, hlava samčího výrazu, správný poměr mozkové a
čenichové partie, skus nůžkový, oko korektní, slecho korektní, srst standardní struktury i barvy.
Velmi nadějný 1
Psi
Třída mladých
46.Art z Ebidosu
Člp/EB/959
27.05.14
o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.: Poly z Lukovenských koutů
ch.: Chmelař Michal, m.: Prokopová Jolana
Pes 16 měsíců, hlava střední, skus nůžkový, chrup silný, oko velmi tmavé, slecha korektní, vzadu
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dobré úhlení, vepředu někdy nepatně volný loket, korektní horní linie, nepatrně spáditější záď,
srst standardní, lepší předvádění
Výborný 1, CAJC
Psi
Mezitřída
47.Xavier z Taranky
Člp/EB/924
10.02.14
o.: Berry z Mackovy hory, m.: Ulysée z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Kubů Anežka
Pes 19 měsíců, výborná samčí hlava, nůžkový skus, plnochrupý, oko tmavé, slecha standardní,
silná kostra, správný formát, vzadu sbíhavé paty, vepředu trochu volný loket, slabší předhrudí,
srst plášťově černá, mohl by mít lépe rozložené barvy.
Výborný 1
Psi
48.Max z Lukovenských koutů
Člp/EB/745
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Amanda z Pickova dvora
ch.: Plecháček Jiří, m.: Plecháček Jiří
Nedostavil se.

Třída vítězů
11.06.09

Feny
Třída mladých
49.Abigaille z Liščího doupěte
Člp/EB/983
08.11.14
o.: Odin z Taranky, m.: Bela du Chateau Jencenstejn
ch.: Lišková Jana, m.: Drmotová Eva
Fena 10 měsíců, korektní fenčí hlava, skus standardní, silný chrup, oko velmi tmavé standardní,
korektní slecha, silná kostra, výborné úhlení i pohyb, nepatrně delší bedra. Prut dobře nasazen.
Hrudník standardní, srst v rámci standardu, dobře předvedena.
Výborná 1, CAJC
Feny
50.Xia z Taranky
Člp/EB/929
o.: Berry z Mackovy hory, m.: Ulyseé z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Plecháček Jiří
Nedostavil se.

Mezitřída
10.02.14

Feny
Třída otevřená
51.Ulrika z Taranky
Člp/EB/850
10.05.12
o.: Odin z Taranky, m.: Therese z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Smejkal Jiří
Tříletá fena silné kostry, oko tmavé, slecha korektní, nepatrně delší čenichová partie, skus
nůžkový, úplný chrup, korektní horní linie, střední hrudník, výborné úhlení a pohyb, velký
temperament, dobře předvedena.
Výborná 1 CAC, VSV, BOS
52.Xibbi z Taranky
Člp/EB/928
10.02.14
o.: Berry z Mackovy hory, m.: Ulysée z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Andresek Martin
18měsíční fena, silná kostra, velmi pěkná hlava, korektní slecha, oko středně hnědé, skus

36

nůžkový, chrup úplný, korektní horní linie, malinko níže nasazený prut, korektní úhlení vepředu,
vzadu užší chod, barva dobrá.
Výborná 2 Res.CAC

GRIFFON KORTHALSŮV
Psi
Třída otevřená
53.Serpico dell´Oltrepo
Člp/GK/2
03.07.12
o.: Acaulis Rum, m.: Ica
ch.: Rebaschio Antonio, m.: Soucha Svatopluk
3letý pes, hlava korektní správného poměru, skus nůžkový. Silný chrup, silná kostra,pevná horní
linie, korektní hrudník, správné úhlení vepředu, poněkud širší chod vzadu při dobrém zaúhlení,
dobře nasazený prut, srst správné struktury i barvy slecha korektní, oko tmavě hnědé
Výborný 1, CAC, VSV, BOS
Feny
Třída otevřená
54.Hellene du Roi Morvan
Člp/GK/1
08.01.12
o.: Canaille des Hauts Chenes du Perche, m.: Flamme du Roi Morvan
ch.: Le Beller Fabrica, m.: Soucha Svatopluk
Tříletá fena, typický představitel plemene, optimální síla kostry, správný formát, prostorný
hrudník, pěkné předhrudí, správné linie, korektní prut, srst správné struktury i barvy. Hlava
fenčí, velmi pěkná čenichová partie, oko správné barvy, slecha korektní, korektní předvádění i
pohyb, skus nůžkový, chrup úplný.
Výborná 1, CAC, VSV BOB
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Feny
Třída otevřená
55.Torcia dell´Oltrepo
Člp/IO/96
27.11.12
o.: Zulu dell´Oltrepo, m.: Linda
ch.: Rebaschio Danilo, m.: Jelínková Markéta
Dvou půlletá fena, pěkná hlava brakoidního typu, správná mozkovna i čenichová partie,
korektní slecho, barva oka odpovídá barvě srsti, výborně pigmentovaná nosní houba, optimální
pyskatost, správná kůžnatost krku, slecha dobře nasazena, perfektní horní linie, korektní
hrudník, optimální síla kostry, výborný pohyb a úhlení, srst optimální.
Výborná 1, CAC, VSV, BOB, BIS
PIKARDSKÝ OHAŘ
Feny
Třída vítězů
56.Ch. Innes
Člp/PDO/1
26.05.13
o.: Gold, m.: Glazie
ch.: Garcia Myguel, m.: Fojtíková Johana
Dvouapůlletá fena standardní výšky, správného typu, odpovídající síly kostry, výborná stavba
těla, elegantní pohyb správné úhlení, prut dobře nasazen a nesen. Hlava fenčího výrazu, dobře
modelovaná, oko jantarově hnědé. Korektní nosní houba, skus nůžkový, chrup úplný. Srst
struktura i barva standardní. Velmi elegantní fena, velmi dobře předvedená.
Výborná 1, CAC, VSV, BOB
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SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Feny
Třída otevřená
57.Etoile de la fay de Boisel
Člp/SGO/4
19.05.09
o.: Athos des Portes d´Aquitaine, m.: Aya de Gomerfontaine
ch.: Memmi Estelle, m.: Lihosit Juraj
Fena 6 let, hlava správného výrazu, korektní skus i chrup, jantarové oko, správná pigmentace,
přiměřená hloubka stopu, korektní slecha, korektní horní linie a prut, prostorný hrudník,
výborné úhlení a pohyb, výborně předvedena.
Výborná 1,CAC, VSV, BOB
ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída mladých
58.Astaldo dai Riferimenti
Člp/SPI/83
30.05.14
o.: Dario del Buon Santo, m.: Anna Rosa the Best Baron
ch.: Šachlová Tereza, m.: Šachlová Tereza
Pes 16 měsíců výborné síly kostry, hlava standardní, samčího výrazu, oko korektní, slecha dobře
nasazená, skus nůžkový, chrup úplný, delší ve formátu, korektní tvar horní linie, správný pohyb
vepředu i úhlení, vzadu sbíhavé paty. Srst správné struktury i barvy.
Výborný 1
Psi
Mezitřída
59.Aurelius dai Rifferimenti
Člp/SPI/84
30.05.14
o.: Dario del Buon Santo, m.: Anna Rosa the Best Baron
ch.: Šachlová Tereza, m.: Šachlová Tereza
Pes 16 měsíců velmi pěkný v typu, hlava standardní, chrup úplný, skus nůžkový, slecha korektní.
Správný formát, korektní horní linie, prostorný hrudník, pohyb prostorný vepředu, trochu úzký
vzadu, srst správné struktury i barvy.
Výborný 1, CAC
ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Psi
Třída otevřená
60.Unico Ross Cynopolis
Člp/SPI/53
13.05.10
o.: Brik, m.: Rafaela Ross Cynopolis
ch.: Letková Ivana, m.: Jelínková Markéta
5ti letý pes mohutný, silný, velmi pěkný v typu, perfektní horní linie, korektní hrudník i prut,
správné zaúhlení, správný pohyb typický pro plemeno, hlava brakoidní, pěkného typu, chrup
úplný, skus nůžkový, slecha korektní, nepatrně povolené spodní víčko, standardní barva oka,
standardní srst.
Výborný 1, CAC,VSV, BOB

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍ:
Nejlepší štěně:

Amore Furbel céleste /EB/

maj. Miroslav Horáček

Nejlepší dorost:

Zoran z Taranky /EB/

maj. Lukáš Dvořák
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Nejlepší junior:

Jidaïe de Passemarais /EB/

maj. Petra Jeníková

Nejlepší veterán:

Augia z Mackovy hory /EB/

maj. Naděžda Dušková

Nejlepší pes výstavy: Torcia dell´Oltrepo /BI/
Nejlepší pár psů:

maj. Markéta Jelínková

Serpico dell´Oltrepo /GK/
Hellene du Roi Morvan /GK/

maj. Svatopluk Soucha

Dítě a pes:

Diego z Ajysyt /BC/

a Tereza Kraftová

Chovatelská cena:

CHS „Z Ajysyt“ /BC/

chovatelka Světlana Ungermanová

VÝSLEDKY TESTŮ VROZENÝCH VLOH OHAŘŮ – T.A.N.
18.4.2015
Rozhodčí: Jiří Plecháček
Dino Locura
Xavier z Taranky

Konopiště
Člp/MOK/4924
Člp/EB/924

Marečková Monika
Kubů Anežka

19.4.2015
Rozhodčí: Jiří Plecháček
Xsara z Taranky
Xibbi z Taranky

Konopiště
Člp/EB/930
Člp/EB/926

Voráček Jiří
Andresek Martin

10.5.2015
Rozhodčí: Miloslav Dvořák

odrořen
odrořen
Konopiště

Xavier z Taranky
Člp/EB/924
Dingo di Cassa Hesselink
Člp/BFP/19
Xerxes z Taranky
Člp/EB/925
Art z Ebidosu
Člp/EB/959
Ajda ze Stříbrného ráje
Člp/EB/910
Falco Compatriota di Bonfini Člp/EB/98
Xia z Taranky
Člp/EB/929
Arka od Žákovce
Člp/EB/935

Kubů Anežka
Hoineff Ricardo
Mašek Vlastimil
Prokopová Jolana
Masteš Zdeněk
Marková Agáta
Plecháček Jiří
Špiryt Michal

11.7.2015
Rozhodčí: Karel Šebesta
Ceres z Ričího chovu

odrořen
odrořen

obstál
obstál 1. pořadí
obstál
odrořen
obstál
obstál
obstál
odrořen
Brod nad Dyjí

Člp/EB/941
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Czech Richard

obstál

Brinne Blackmors Shodow
Ciboulette Šedé tornádo
Carlot Brit Šedé Tornádo
Argo z Kamenné kolonie
Arko z Wejherowskiej Bukowiny

Člp/GS/6568
Člp/VOK/9693
Člp/VOK/9694
Člp/BA/151
Člp/ČF/61946

Mára Viktor
Šímová Hana
Fusková Martina
Horáčková Marcela
Porubský Marian

19.9.2015
Rozhodčí: František Baier
Jidaie de Passemarais
Barry od Oskavy

Bruntál
LOF 283920 EB
Člp/MOK/4715

Janíková Petra
Blaška Pavel

24.9.2015
Rozhodčí: František Baier
Ina vom thuringer Zipfel

obstál
obstál
obstál
obstál 1. pořadí
obstál

obstál
obstál
Bruntál

ZB.Nr 0069/15 (KO) Sklenář J.

obstál

VÝSLEDKY ZKOUŠEK
17.-20.4.2015 MFT Konopiště a 22.-27.4.2015 MFT Bruntál
Účast na těchto zkouškách byla hojná, proto kompletní výsledky naleznete na
www.breton.cz/vysledky-zkousek.html
1.5.2015 Rožmberská růže, České Budějovice
jméno psa
AJAX ze Sekanců, ČF

vůdce
Návara Jan

výsledek
titul/pozn
I.cena
CACT
225 bodů
Cedra z Vlltavského luhu, ČF
Jirsík Mirosllav
I.cena
R. CACT
224 bodů
A´Targo Piaf Dama Krkonoše, BA
Kolářová Veronika
I. cena
216 bodů
Demi Grey Eminente, VOK
Nováková Eva
I.cena
214 bodů
Pollo ze Stražišťských lesů, PP
Ašenbrenner Zdeněk
I. cena
202 bodů
Isar z Tismenic, MOK
Kubíček Michael
III.cena
Vyst 2
180 bodů
Vrchní rozhodčí: Jiří Plecháček
Na tuto soutěž bylo zapsáno 14 psů. Šest z nich bodovalo, tři neobstáli a pět psů bylo odvoláno
pro indispozici.
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2.5.2015 Novomlýnské derby, Brod nad Dyjí
Jméno psa
Vůdce
Amanda ze Stříbrného ráje, EB
Trmač Tomáš
Anna Rosa the Best Baron, SPI
Šachlová Tereza
Xav z Taranky, EB
Tobiášová Andrea, SK
Theo z Taranky, EB
Horáčková Marcela
Alexander dai Rifferimenti, SPI
Havlík Vítězslav
Dario del Buon Santo, SPI
Astaldo dai Rifferimenti, SPI
Šachlová Tereza

Hodnocení
I. cena, 220b, CACT
I. cena, 216b, res CACT
I. cena, 215b
I. cena, 212b
I. cena, 208b
III. cena, 189b
III. cena, 172b

Rozhodčí: Jiří Studýnka, Karel Šebesta
Vrchní rozhodčí: Jaroslav Naugebauer
11.7.2015 NFT Brod nad Dyjí, kontinentální ohaři solo
Z osmi startujících psů byl jediný bodovaný. Ostatní hodnoceni jako eliminé.
Jméno psa
Vůdce
Hodnocení
Amos Fluidum Centari, BFP
Czech Richard
Bon, 10b
Rozhodčí: Lucie Studýnková
Vrchní rozhodčí: Jiří Plecháček
22.8.2015 Pálava Cup, Brod nad Dyjí
Soutěž byla organizátory výborně připravena, zazvěření vylučovalo, aby psi nenalezli zvěř.
Bohužel vůdci nedocenili fakt, že se jedná o soutěž CACITovou s náročnými požadavky na
výkon psa v poli. Požadavkům na polní práci nejlépe vyhověl a jako nejlepší byl při závěrečném
shrnutí jmenován pes A´Targo Piaf DAMA Krkonoše, auvergneský ohař, který předvedl v poli
výborný výkon. Bohužel nebyl docvičen v přinášení a zvěř nedonesl.
A tak jsme vůbec neměli možnost shlédnout výkony psů na vodě, protože na vodní práci ani
jediný nepostoupil.
Jiří Plecháček
výcvikář
5.9.2015 Memoriál Josefa Luxe, Konopiště
jméno psa
vůdce
klasif/titul
Bony z Madaveru NKO/F
Haškovcová Petra,
172 b.
29.6.2014 Člp/KO/81105
III. cena
Argo z Kamenné kolonie BA/P
Horáčková
161 b.
2.5.2014 Člp/BA/151
Marcela
III. cena
Tokay Mon Tresore d´Amoure
BA/P
20.2.2010 Člp/BA/120
Xavier z Taranky EB/P
10.2.2014 Člp/EB/924
Eloise Danity MOK//F
6.3.2014 Člp/MOK/4841

Horáček Miroslav

Kubů Anežka
Svobodová Lucie
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172 b.
III. cena

poznámka
Hledání není ve stylu
plemene
Velice opatrné hledání. Za
zvěří vytrvale postupuje,
vystavení velice krátké
Hledání pomalé, zvěř
uniká z větru, což ztěžuje
pevné vystavení

0
208 b.
I.cena

Hledání ve zvěři dobré,
ale v terénu není stylové

Babetta Bartoni Prague MOK/F
18.11.2011 Člp/MOK/4077

Bednářová Hana

204 b.
I.cena

Csipkéskúti Czekla „Libra“
MOK/F
24.7.2014 Člp/MOK/5073
A´Targo Piaf Dama Krkonoše
BA/P
12.5.2013 Člp/BA132
Scot Z Scotch DAMA Krkonoše
GS/P 9.5.2014 Člp/GS/6525

Palečková Růžena

188 b.
I.cena

Kolářová Veronika

189 b.
I.cena

Kocúrová Květuše

212 b.
I.cena

Amos Fluidum Centauri BF/P
23.6.2012 Člp/BFP/10

Czech Richard

197 b.
I.cena

Céres z Ričiho chovu EB/P
25.4.2014 Člp/EB/241

Czech Richard

196 b.
I.cena

Amanda ze Stříbrného ráje EB/F
22.6.2013 Člp/EB/909
Caro Max od Bohuňovské
studánky
CF/P 15.1.2014 Člp/CF/62315

Trmač Tomáš

0

Gruber Václav

180 b.
II.cena

Claire Seventeen POI/F
13.8.2012 Člp/POI/10925

Melcerová
Hannah

Queena z Mešínské hájovny
POI/F 29.1.2012 Člp/POI/10875
Assa Bohemis Victoria EB/P
13.7.2012 Člp/EB/869
Etoile de la Fay de Boisel SGO/F
19.5.2009 Člp/SGO/4

Hanč Jiří

220 b.
I.cena
CACT
180 b.
III.cena
0

Lihosit Juraj (SK)

212 b.
I.cena

Armanda SPI/F
7.7.2012 Člp/SPI/56

Zbořil Rudolf Mgr.

184 b.
I.cena

Xibbi z Taranky EB/F
10.2.2014 Člp/EB/928

Andresek Martin

169 b.
III.cena

Dušková Naďa
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Fena výborných
loveckých vlastností. Pro
tuto soutěž je třeba
upevnit kontakt s vůdcem
Nadějná vlohová fena

Dobré hledání, zvěř
vystavuje krátce, klidný
po výstřelu
Hledání ve stylu plemene,
chybí postupování, zvěř
vyráží vůdkyně
Hledání ve stylu plemene.
Po krátkém vystavení
zaskakuje za zvěří
Hledání ve stylu plemene,
temperamentní tah na
zvěř, vášnivé lovecké
nasazení

Pes dobrých vlohových
vlastností, v 6.minutě
vystavuje a krátce
postupuje
Výborný styl a práce na
zvěři
Vítěz MJL 2015
Fena pracuje v loveckém
stylu

Fena pracuje v loveckém
stylu. Výborný bod na
pernaté.
Nejlepší kont.ohař
Hledání ve stylu plemene,
dobré vystavení a
postoupení, ale neklidná
po výstřelu. Má zájem o
přinášení zvěře, i když se
nestřílí.
Temperamentní hledání.
Při vyhledání zvěře pouze
krátce zaráží.

19.-24.9.2015 MFT Bruntál
Kompletní výsledky naleznete na www.breton.cz/vysledky-zkousek.html

PŘEHLED VÝSLEDKŮ POHÁRU SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ 2015 - 17.10.2015:
Pořadí
v kategorii/celkem

Lovec

Pes

Kategorie

Bröcker Hubertus, NL

Drummer of the Cottage,
ASS
Queena z Mešin. Hájovny,
POI
Amos Fluidum Centauri,
BFP
Viera z Taranky, EB
Elsa z Nětčic, GS
Saggio Ross Cynopolis, SPI
Rena z Cidlinova špičky,
NKO
Coran z Bolatic, MOK
Eimee od Mlázov. tvrze, AS
Pat z Lukov. koutů, EB

Lovci se
španěly
Muži

1.

1.

93

1.

2.

68

Muži

2.

3.

64

Muži
Muži
Muži
Muži

3.
4.
5.
6.

4.
5.
6.
7.

59
58
58
55

Muži
Ženy
Muži

7.
1.
8.

8.
9.
10.

55
42
38

Hanč Jiří, CZ
Czech Richard, CZ
Horáček Miroslav, CZ
Frank Jan, CZ
Zbořil Rudolf Mgr. CZ
Hanč Jiří, CZ
Fic Jakub, CZ
Votrubová Jana Ing.
Musil Jaroslav

Body

Zpráva vrchního rozhodčího
Místo konání soutěže: Sraz účastníků a nezbytné formality proběhl tradičně v restauraci Na
Kukačce v Jarkovicích. Předsedkyně klubu přivítala účastníky a předala slovo vrchnímu
rozhodčímu, který připomněl význam zkoušek praktického lovu se psy, připomněl bezpečnost
při použití zbraní a určil vylosované soutěžící č. 6.-10. k rozhodčím p. Jiroušek a Dvořák v MS
Bystřice a č. 1.-5. k rozhodčím pí. Sedláčková, p. Sedláček v honitbě LZ Konopiště. Konkrétní
úvodní poučení a kontrolu prováděli rozhodčí v honitbě. Vůdci byli upozorněni na možnost
absolvování vodní práce k získání lovecké upotřebitelnosti. Tuto disciplinu úspěšně provedl
vítěz soutěže. Zahájení doprovázel vynikající trubač. Po návratu z honiteb byla zpracována
veškerá dokumentace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním dokladů a věcných
cen opět v areálu restaurace.
Počasí:Po vydatných deštích předchozího týdne, včetně poslední noci, nastal slunečný den
s teplotou cca. 13 stupňů a nepatrným větrem.
Honitby: Obě skupiny měly k dispozici pole s okraji lesa v členitém terénu s bohatým
zazvěřením bažantem a s výskytem srnčího i zajíce.
Organizace soutěže: Administrativně i personálně bylo vše náležitě připraveno a průběžně
zajišťováno dík především předsedkyni klubu, jejímu manželovi, aktivistům z řad členů klubu a
vstřícnosti vedení obou honiteb.
Výkony psů: Vynikající při vyhledání a v poslušnosti byl pes vítěze, velmi dobří na 3.,4.,5. a 8.
místě.
Lovci: Většinou zkušení a ukáznění, Na 1., 3. a 4. místě výborní, ostatní velmi dobří.
Rozhodčí: Bez připomínek.
Námitky: Nebyly vzneseny.
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Klady: Zabezpečení zkoušek, honitby s bohatým zazvěřením, pohostinství, trubač při zahájení i
zakončení a pohoda.
Vrchní rozhodčí
JUDr. Karel Nývlt v.r.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ POHÁRU SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ 2015 - 18.10.2015:
Pořadí
v kategorii/celkem

Locec

Pes

Kategorie

Bröcker Hubertus, NL

Cynthinea Ladd, AC

I.

I.

87

Frank Jan, CZ
Horáček Miroslav, CZ
Czech Richard, CZ
Votrubová Jana Ing.
Tichá Lea Ing.
Hanč Jiří, CZ

Elsa z Nětčic, GS
Viera z Taranky, EB
Amos Fluidum Centauri, BFP
Eimee od Mlázov. tvrze, AS
Kord z Dolnic POI
Queena z Mešin. hájovny,
POI
Coran z Bolatic, MOK
Oki z Vápenek NKO
Saggio Ross Cynopolis, SPI
Rena z Cidlinovy špičky NKO
Armanda SPI
Isar z Tismenic MOK
Pat z Lukov. koutů, EB

Lovci se
španěly
Muži
Muži
Muži
Ženy
Ženy
Muži

I.
2.
3.
I.
2.
4.

2.
3.
4.
5.
6
7.

73
72
67
65
64
64

Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

8.
9
10.
11.
12.
13.
14.

61
59
48
47
43
41
34

Fic Jakub, CZ
Zoubek Petr
Zbořil Rudolf Mgr. CZ
Hanč Jiří
Zbořil Rudolf Mgr. CZ
Kubíček Michael
Musil Jaroslav

Body

Zpráva vrchního rozhodčího
Místo konání soutěže: Sraz účastníků a nezbytné formality proběhl tradičně v restauraci Na
Kukačce v Jarkovicích. Předsedkyně klubu přivítala účastníky a předala slovo vrchnímu
rozhodčímu, který připomněl význam zkoušek praktického lovu se psy, připomněl bezpečnost
při použití zbraní a určil vylosované soutěžící č. 1 – 7 k rozhodčím p. Jiroušek, Dvořák v honitbě
MS Bystřice a č. 8 – 14 k rozhodčím pí. Sedláčková, p. Sedláček v honitbě LZ Konopiště.
Konkrétní úvodní poučení a kontrolu prováděli rozhodčí v honitbě. Vůdci byli upozorněni na
možnost absolvování vodní práce k získání lovecké upotřebitelnosti. Tuto možnost nikdo
nevyužil. Zahájení doprovázel vynikající trubač. Po návratu z honiteb byla zpracována veškerá
dokumentace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním dokladů a věcných cen opět
v areálu restaurace.
Počasí: Po nočním mrholení po celou dobu soutěže zataženo s teplotou cca 8 stupňů, mírný,
místy točivý vítr.
Honitby: Obě skupiny měly k dispozici pole s okraji lesa v členitém terénu s bohatým
zazvěřením bažantem a s výskytem srnčího i zajíce.
Organizace soutěže: Administrativně i personálně bylo vše náležitě připraveno a průběžně
zajišťováno dík především předsedkyni klubu, jejímu manželovi, aktivistům z řad členů klubu a
vstřícnosti vedení obou honiteb.
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Výkony psů: Vynikající při vyhledávání zvěře, v ovladatelnosti a v dohledávce byl pes vítěze.
Velmi dobří byli psi na 2.-9. místě. Většině chybí praxe a práce psů odpovídá stávajícímu
systému přípravy psů k lovecké upotřebitelnosti dle platných ZŘ.
Vůdci psů: Většinou zkušení a do 10. místa úspěšní.
Rozhodčí: Bez připomínek.
Námitky: Nebyly vzneseny.
Klady: Zabezpečení zkoušek, honitby s bohatým zazvěřením, pohostinství, trubač při zahájení i
zakončení a pohoda.
Vrchní rozhodčí
JUDr. Karel Nývlt v.r.
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