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Po covidových přestávkách se opět v chorvatském
Zadaru běžela i tato prestižní soutěž bretaňských
ohařů, na které jsme již zvykli být jedním ze
soutěžních týmů a je velmi příjemné že s námi již
počítají i ostatní. Po oznámení od francouzské
jednatelky Maryse Baudet a za vydatné pomoci
Heleny Dvořákové na mě připadl těžký úkol sestavit
soutěžní tým v počtu 4 psů v poměrně krátkém čase.
Bohužel se nám na poslední chvíli jeden ze
startujících omluvil a tak tým vyrazil nakonec v tomto
složení:
Michal Caha (kapitán týmu) a Granus z Taranky
Vlasta Bastlová a Corbenik z Taranky
Michal Horáček a Eso Furbel céleste
Pro ně i pro mne byl ten měsíc před akcí velmi
hektický. Museli jsme řešit spoustu věcí souvisejících
s cestou a zároveň jsme si museli udělat čas i na
společné nácviky, při nichž jsme ladili formu pejskům
a probírali eventuality, které mohou nastat. V tomto
nám byla velmi nápomocna Věrka Klimešová, která,
jelikož již byla na Zadaru, fungovala jako styčný
důstojník pro naše reprezentanty. Celá akce AICEB je
rozvržena do tří dnů. První den odpoledne je
hodnocení morfologie, něco jako výstava, ovšem
pojatá jinak, než jsme zvyklí od nás. Psa ohodnotí
body (0 až 20) podle toho, jak odpovídá požadavkům
standardu plemene. Čím typičtější, tím obdrží více



bodů. Bez absolvování morfologie nesmí pes
nastoupit na soutěžní pole a stává se - a stalo se i
tentokrát, že je pes vyřazen pro nějakou vylučující
vadu a možnost bodovat na pracovní soutěži pro něj
končí. Je to proto, že cílem této soutěže je výběr
nejlepšího plemenného materiálu, tedy jedinců, plně
odpovídajících exteriérovým i pracovním
požadavkům. A jak si v hodnocení exteriéru vedli naší
zástupci?
Granus z Taranky docílil počtu 14,5 bodů
Eso Furbel céleste byl oceněn 16 body
Corbenik z Taranky dostal 17 bodů, což byl druhý
nejvyšší počet, kteří rozhodčí zadávali! Jen jediný pes
v soutěži získal 18 bodů.
Toto hodnocení českého týmu nás poslalo
v morfologii na třetí místo, a to je vynikající výsledek.
Nutno dodat, že zatím na každém šampionátu AICEB
jsme dosáhli velmi kvalitního hodnocení a umístili se
vždycky mezi soutěžními týmy do třetího místa. Letos
je to o to potěšitelnější, že se tým skládal výhradně
z českých odchovů, což svědčí o kvalitě našeho
chovu.
Druhý den se začíná soutěřit v poli podle pravidel
jarního FT. Je to soutěž, která se hodnotí
VÝHRADNĚ na divokých koroptvích. Tady se nám
již bohužel tolik nedařilo a první den skončili všichni
startující bez bodu. Je nutné zdůraznit, že podmínky,
jaké jsou v tomto období na Zadaru, jsou mimořádně



náročné. Poslední den soutěže byl již zajímavější. Eso
i Corbenik se předvedli v tom nejlepším světle, ovšem
na koroptve štěstí neměli, zato Granus nám udělal
radost a zabodoval a získal ocenění TB, čili velmi
dobře. Je to velká pocta pro náš klub, neboť je to
poprvé, kdy na jarní soutěži bodoval pes z českého
chovu.
Závěrem tohoto reportu bych velmi rád vyjádřil
poděkování jak účastníkům samotným, tak i všem
dalším, kteří nám byli nápomocni se na této soutěži
orientovat.
V průběhu MS AICEB se konalo také generální
zasedání AICEB, na kterém náš klub, jako obvykle,
zastupoval pan Giuseppe Molinari.
Na programu tohoto zasedání byly i volby do výboru
AICEB.
Nové složení výboru je takové:
José Luis Recondo (Španělsko) - prezident
Yves Joncour (Francie) - viceprezident
Andréa Tureddi (Itálie) - viceprezident
Christos Kalfopulos (Řecko) - člen
Josephine Floor (Nizozemsko) - členka
Zpracoval Mirek Horáček
výcvikář KBO


