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T.A.N.  Brod nad Dyjí 16.7.2014 - výsledky 
 
1.Esquir Merlin Ares Šamarkan  GS  člp/6431 -13.9.2012   Viktor Mára. Pes rychlého, 

systematického hledání,postoupení a pevné vystavení,po výstřelu klidný,před zvěří klidný a 
poslušný.Vůdce zkušený. Obstál I.pořadí 
 
2.Aspect Cocolotte  MOK  člp/5411 -05.4.2013  Romana Hudečková-Pes pomalejšího 
hledání,kratšího vystavení s postoupením,klidný po výstřelu , klidný před zvěří a 
poslušný.Pes dobrých vrozených vlastností.Vůdce nezkušený,ukázněný. Obstál. 
 
3.Agáta Řevnické Tornádo  VOK  člp/9295-28.8.2013 Lída Jahelková-Fena pomalejšího 
hledání vynikající postoupení s vystavením.Po výstřelu klidná a před zvěří klidná a 
poslušná.Dobrých vrozených vlastností.Vůdce ukázněný zkušený. Obstál. 
 
4.Aggy z Borovnických lesů  KO  člp/80162- 05.7.2012  Radka Jelínková-fena rychlého 
systematického hledání,kratšího vystavení s postoupením.Klidná před zvěří i po 
výstřelu.Fena výborných vrozených vlastností.Vůdce zkušený,ukázněný. Obstál. 
 
5.Blues Bohemia Horrido  BA   člp/139 – 27.4.2013 – Eva Pavlová-SK-Pes pomalejšího 
hledání s krátkým vystavením a postoupením.Klidný před zvěří i po výstřelu.Pes 
poslušný.Vůdce nezkušený,ukázněný. Obstál. 
 
6.Aurélius Akibon BA člp/115 – 06.11.2012 – Daniela Kuropková-SK-Neobstál,žádné 
hledání. Neobstál. 
 
7.Barka Elvis Orava  EF –SPKP/16 -01.8.2011-David Chmelař-Fena pomalejšího hledání 
s krátkým vystavením a postoupením.Klidná při výstřelu i před zvěří,poslušná.Vůdce 
nezkušený,ukázněný. Obstál. 

 

 



MEMORIÁL JOSEFA LUXE KONOPIŠTĚ 6.9.2014 
 
 
 

Jméno psa/plemeno/pohl.           čís.záp./dat.nar.                vůdce                  výsledek 
1. Few od Mlázovické Tvrze 

/AS/fena 
Člp/AS/6083 
25.9.2013 

Dvořák Lukáš 
 

I.cena 
220 b. 
Vítěz 
Memoriálu 
Jos. Luxe 

2. Kata Vis Tranquilla 
/AS/fena 

Člp/AS/6027 
4.1.2013 

Varhánková Marie I.cena 
220 b. 

3. Art Fluidum Centauri 
/BFP/pes 

Člp/BFP 14 
23.6.2012 

Klimešová Věra I.cena  
220 b. 
CACT 
Nejlepsí 
kont.ohař 

4. Serpico dell´Oltrepo /GK/ 
pes 

Člp/GK/2 3.7.2012 Jelínková Markéta I.cena 
220 b. 
Res.CACT 

5. Aldo Fluidum Centauri 
/BFP/ pes 

Člp/BFP/13 
23.6.2012 

Zachardová Pavlína 
MVDr. 

I.cena 
220 b. 

6. Zorro Compatriota di 
Bonfini /IO/pes 

Člp/IO/66 21.5.2011 Zachardová Pavlína 
MVDr. 

I.cena 
220 b. 

7. Kiwi Vis Tranquilla 
/AS/fena  

Člp/AS/6028 
4.1.2013 

Votrubová Jana Ing. 
 

I.cena 
212 b. 

8. Theo z Taranky /EB/pes 
 

Člp/EB/787 
23.7.2010 

Horáčková Marcela I.cena  
212 b. 

9. Augia z Mackovy hory 
/EB/fena 

Člp/EB/639 
29.6.2006 

Dušková Naďa I.cena  
212 b. 

10. Fateful Phoenix od potoka 
Kačáku /VOK/pes 

Člp/VOK/9085 
29.3.13 

Sedláčková M. I.cena 
208 b. 

11. Arna z Loutkova /EB/fena 
 

Člp/EB/763 
17.2.2009 

Vrchotický Stanislav I.cena 
208 bodů 

12. Freya od Mlázovické tvrze 
/AS/fena 

Člp/AS/6084 
25.9.2013 

Votrubová Jana Ing. 
 

I.cena 
204 b. 

13. Faustine des Pralines 
d´Aubejoux /GS/fena 

Člp/GS/6274 29.5.10 Andrlová Jana I.cena 
201 b. 

14. Viera z Taranky /EB/fena 
 

Člp/EB/891 
15.5.2012 

Horáčková Marcela I.cena 
200 b. 

15. Armanda /SPI/ fena Člp/SPI/56 7.7.2012 Zbořil Rudolf Mgr. 
 

II.cena 
204 b. 
Klid před 
zvěří 2 

16. Asta z Loutkova /EB/fena 
 

Člp/EB/764 
17.2.2009 

Vrchotický Stanislav II.cena 
200 b. 
Klid před 
zvěří 2 

17. Bonny Valiant Hunter 
/RWS/fena 

Člp/RWS/254 
8.4.2011 

Kohutová Markéta II.cena 
193 b. 
Klid před 
zvěří 2 



18. Andy ze Stříbrného ráje 
/EB/pes 

Člp/EB/906 
22.6.2013 

Štveráčková Agáta II.cena 
180 b. 
Klid před 
zvěří 2 

19. Unico Ross Cynopolis 
/SPI/pes 

Člp/SPI/53 
13.5.2010 

Jelínková Markéta III.cena 
177 b. 
Posl. 2 

20. Atalanta Akibon /BA/fena 
 

Člp/BA/118 
6.11.2012 

Puršová Gabriela III.cena 
204 b. 
Hledání 2 

21. Bea Nathea Apoli Gwen 
/IS/fena 

Člp/IS/15402 21.2.10 Hartl Martin III.cena  
184 b. 
Vystavov. 2 

22. Assa Bohemis Victoria 
/EB/pes 

Člp/EB/869 
13.7.2012 

Dušková Naďa III.cena 
180 b. 
Vystav. 2 

23. Argus Bohemis Victoria 
/EB/pes 

Člp/EB/866 
13.7.2012 

Bartizalová Iva III.cena 
160 b. 
Hledání 2 

24. Allegra /IO/fena 
 

Člp/IO/85 25.5.2012 Léblová Marcela Neobstál 
Vyst .0 

25. Artex Cabalia /POI/pes Člp/POI/10727 
26.7.10 

Melcerová Hannah 
 

Neobstál 
Vyst. 0 

26. Tokay mon Tresore 
d´Amour /BA/pes 

Člp/BA/120 
20.2.2010 

Horáček Miroslav Neobstál 
Vyst. 0 

27. Fidelina od Mlázovické 
tvrze 

/AS/fena 

Člp/AS/6082 
25.9.2013 

Hartl Martin Odstoupil 
pro 
indispozici 
psa. 

28. Ágnes Ginger Danger 
/MOK/fena 

Člp/MOK/3992 
25.7.11 

Pavlíková Eliška Bc. Nenastoupil 

 
 

 



Povýstavní katalog  
Speciální výstavy plemen KBO sobota 11.10.2014 
 
 
Posuzovala: Ahrens Hana, A 
 
 
 
AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 
Psi           Třída štěňat 
1. ARGO z Kamenné kolonie   Člp/BA/151    02.05.14 
o.: Guips du Bodeillo, m.: Quo Vadis Piaf Dama Krkonoše 
ch.: Danková Radmila MVDr., m.: Horáčková Marcela 
Elegantní, dobře vyvinutý pes, korektní samčí hlava, dobře vyvinutý pysk, slechy dobře 
nasazené, správné délky. Hrudník ve vývoji, pevný rovný hřbet. Dobře zaúhlený, prut dobře 
nasazený a nesený, korektní zbarvení hlavy, pěkné tečkování na těle, volný pohyb. Milé 
temperamentní povahy. 
Velmi nadějný 1, Nejlepší  štěně 
 
Psi           Mezitřída 
2. BOUVET Bohemia Horrido   Člp/BA/142    27.04.13 
o.: Valdek du Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky 
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Slabová Milena 
Chrup úplný, skus nůžkový, výška 63 cm; 
Robustní pes silné kostry, správné proporce, velmi pěkná samčí hlava, kratší slechy, hluboký 
hrudník, perfektní linie hřbetu. Výborně zaúhlený, korektní prut. Dobrý pohyb, milá, klidná 
povaha. Korektní typické zbarvení. 
Výborný 1, CAC 

 
Psi           Třída otevřená 
3. BUCCANEER Bohemia Horrido  Člp/BA/143    27.04.13 
o.: Valdek du Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky 
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Povolná Martina 
Chrup úplný, skus nůžkový, výška 63 cm. 
Elegantní pes, téměř kvadratický, dobře osvalený, samčí hlava s výrazným stopem. Pysk 
dobře vyvinutý, korektní slecha, hrudník dostatečně hluboký, silněji zaoblená bedra, korektní 
prut, pěkné zbarvení srsti. Temperamentní prostorný pohyb. 
Výborný 1, CAC 
 
Psi           Třída pracovní 
4. 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 
Posudkový list chybí. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB, BIS 
 
Psi           Třída veteránů 
5. IKAR od Smutné říčky    Člp/BA/41    12.06.06 
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Gora od Smutné říčky 
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír 
8-letý typický pes, korektní hlava, chrup opotřebený, jasné, dobře zasazené oči, dostatečně 
hluboký hrudník, dobrá linie hřbetu, korektní prut. Dobře zaúhlený. Více otlaků, nepěstěná 
k§že a srst. Velmi pěkný pohyb. 



Velmi dobrý 1 
 
Feny           Mezitřída 
6. AIRA od Mikulova mlýna   Člp/BA/127    16.02.13 
o.: Brett z Rajhradických polí, m.: Febbe du Paradis des Edelweiss 
ch.: Slováčková Andrea, m.: Slováčková Andrea 
Nedostavil se. 
 
7. ATHÉNA Akibon     Člp/BA/116   06.11.12  
o.: Khyannes Étincelle de Vie, m.: Lira od Smutné říčky 
ch.: Horáček Miroslav, m.: Horáček Miroslav 
Plnochrupá, skus nůžkový, 54 cm. 
Malá elegantní fena kvadratické stavby těla, hlava příliš lehká, výraznější stop. Slechy by 
měly být delší. Hrudník je dostatečně vyvinutý, korektní linie hřbetu, dobré zbarvení srsti, 
milé, temperamentní povahy. Velmi dobrá 1 
Feny Třída otevřená 
 
8. BON SOIR Bohemia Horrido   Člp/BA/146    27.04.13 
o.: Valdek du Ruisseau de Montbrun, m.: Jazz od Smutné říčky 
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Šedivý Jiří 
Chrup úplný, skus nůžkový, 62 cm. 
Elegantní, správných proporcí, typická, velmi pěkná hlava, dobře vyvinutý pysk, dostatečně 
hluboký hrudník, rovný, pevný hřbet, dobře zaúhlená, korektní prut. Korektní zbarvení srsti, 
dobrá mechanika pohybu. Dobře předvedená. 
Výborná 1, CAC, VSV 
 

 
FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU  
 
Psi           Třída otevřená 
9. AMOS Fluidum Centari    Člp/BFP/10    23.06.12 
o.: Boscquu du Clos de Caou, m.: Evita di San Donato 
ch.: Šašvata Václav, m.: Czech Richard 
Plnochrupý, skus nůžkový, výška 53 cm. 
Pes správných proporcí, výborně osvalený, silná kostra, typická samčí hlava. Hluboký 
hrudník, dobře zaúhlený, mírně měkčí hřbet, dobře nasazený a nesený prut. Výborná 
mechanika pohybu. Klidná milá povaha. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 
 

 
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ – BÍLOORANŽOVÝ 
 
Psi           Třída otevřená 
10. ARGUS Bohemis Victoria   Člp/EB/866    13.07.12 
o.: Torro z Taranky, m.: Augia z Mackovy hory 
ch.: Dušková Naďa, m.: Bartizalová Iva 
Skus nůžkový, chybí P1LN, výška 51 cm. 
Pes správných proporcí, samčí hlava, méně výrazná. Pěkná linie krku a zad, hluboký 
hrudník. Dobře zaúhlený. Prut dobře nasazený. Kvalitní osrstění s dobře vyvinutými praporci. 
Temperamentní, prostorný pohyb. Nepříznivě předveden. 
Výborný 1,CAC 
 
11. BENY Elanovo     Člp/EB/831    04.01.12 
o.: Elan z Taranky, m.: Danielle du Clos des Vickings 



ch.: Balák Zdeněk, m.: Balák Zdeněk 
Skus nůžkový, chrup úplný, výška 51 cm. 
Pes výborného typu, kvadratické stavby těla, typická forma hlavy, dostatečný samčí výraz, 
dobrá linie hřbetu, dobře zaúhlený, korektní osrstění, dobrý pohyb. Nejisté povahy, 
nepříznivě se prezentuje – bojí se. 
Velmi dobrý 2 
 
Psi           Třída pracovní 
12. ASSA Bohemis Victoria   Člp/EB/869    13.07.12 
o.: Torro z Taranky, m.: Augia z Mackovy hory 
ch.: Dušková Naďa, m.: Dušková Naďa 
Plnochrupý, nůžkový skus, 50 cm. 
Robustní pes, téměř kvadratický, hlava dobré formy a dobrého typu Slechy dobře nasazené. 
Mírně strmější zaúhlení předních k., korektní záď. Rovný pevný hřbet. Standardní osrstění, 
oháňka dobře nasazena i nesena. Temperamentní pohb. Dobře předeveden. 
Výborný 1, CAC, VSV 
 
Feny           Třída štěňat 
13. 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 
Velmi dobře vyvinutá fenečka, správné proporce, korektní forma hlavy, dobrý pigment. 
Hrudník dobře vyvinutý, dobře zaúhlená. T.č. silně zaoblená bedra. Korektní oháňka, 
osrstění odpovídá věku. Volný pohyb, nebojácná povaha. 
Velmi nadějná 1 
 
Feny           Třída mladých 
14. 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 
Výška 46 cm. 
Drobnější fenka slabší kostry. Netypická, příliš úzká a špičatá hlava. Hrudník a předhrudí 
ještě chybí, strmější zaúhlení předních k., korektní hřbet, lehce sražená záď, osrstění 
odpovídá věku Dobrý pohyb. 
Dobrá 
 
Feny           Třída otevřená 
15. DANIELLE du Clos des Vickings  Člp/EB/736    24.09.08 
o.: Shun de la Source aux Perdrix, m.: Sonate 
ch.: Communal Christian, m.: Balák Zdeněk 
Plnochrupá, nůžkový skus, 46 cm. 
Menší fena, slabší kostra, fenčí hlava s příliš špičatou mordou, korektní slecha, hrudník a 
předhrudí velmi dobře vyvinuté. Rovný, pevný hřbet,, dobře zaúhlená, slabší osrstění. Velmi 
dobrý pohyb. Méně sebejisté povahy. Bojí se. 
Velmi dobrá 2 
 
16. FIONA Black Barbarian   Člp/EB/884    17.08.12 
o.: Bastien, m.: Nica z Lukovenských koutů 
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Kotalík Michal 
Plnochrupá, nůžkový skus, 47 cm. 
Fena dobrého typu, střední velikosti, typická fenčí hlava, slecha lehce otevřeně nesená, 
dobrá linie hřbetu. Hluboký hrudník, korektní oháňka. Dobrá kvalita osrstění, dobré praporce. 
Prostorný volný pohyb, sebejisté povahy. Dobře předvedená. 
Výborná 1, CAC 
 



17. THERESE z Taranky    Člp/EB/793    23.07.10 
o.: Robur z Taranky, m.: Duna 
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dvořáková Helena 
Nedostavila se. 
 
Feny           Třída veteránů 
18. DUNA      Člp/EB/604    10.06.04 
o.: Iago del Pellegrinotti, m.: Fela 
ch.: Manganello Giancarlo, m.: Horáčková Marcela 
Fena 10 roků, v dobré kondici, korektní fenčí hlava, jasné tmavé oči. Hřbet pevný, hluboký 
hrudník, dobře zaúhlená. Dobré osrstění s dobře vyvinutými praporci. Volný pohyb, dobře se 
prezentuje. 
Výborná 1, BOV 

 
 
BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 
 
Psi           Třída dorostu 
19. ARGO od Žákovce    Člp/EB/934    06.03.14 
o.: Cliff Black Barbarian, m.: Orka z lukovenských koutů 
ch.: Kuba Jaroslav, m.: Štréblová M. 
Pes delšího rámce těla, méně typická hlava, hrudník ve vývoji, strmější zaúhlení končetin, 
korektní oháňka, srst odpovídá věku. Nestandardní zbarvení. Volný pohyb. 
Nadějný 
 
20. 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 vynikajícího typu, bohatá substance, kvadratický, vynikající už dnes typická hlava. T.č. 
větší slecha, výborně vyvinutý hrudník a předhrudí, výborné zaúhlení, korektní oháňka, 
osrstění odpovídá věku. Dobrý pohyb milé, temperamentní, pozorné povahy. 
Velmi nadějný 1, nejlepší dorost 
 
Psi           Třída mladých 
21. ANDY ze Stříbrného ráje   Člp/EB/906    22.06.13 
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Nela z Lukovenských koutů 
ch.: Hybšt Zdeněk, m.: Štveráčková Agata 
Výška 51 cm, korektní chrup. 
Pes střední velikosti, kvadratický, dobrá forma hlavy, hrudník dobře vyvinutý, pevný hřbet, 
sražená záď. Dobré osrstění, nepříznivě se prezentuje. Neukazuje se volně. 
Velmi dobrý 1 
 
Feny           Třída dorostu 
22. XIBBI z Taranky     Člp/EB/928    10.02.14 
o.: Berry z Mackovy Hory, m.: Ulysée z Taranky 
ch.: Dvořáková Helena, m.: Andresek Martin 
Plnochrupá, nůžkový skus. 
Dobře vyvinutá fena dostatečně silné kostry, korektní fenčí hlava, hrudník a předhrudí ve 
vývinu. Hřbet ještě neupevněn. V méně dobré výživné kondici. Dobré zaúhlení, korektní 
oháňka, dobrý pohyb. 
Velmi nadějná 1 
 
23. XSARA z Taranky    Člp/EB/930    10.02.14 
o.: Berry z Mackovy Hory, m.: Ulysée z Taranky 



ch.: Dvořáková Helena, m.: Voráček Jiří 
Plnochrupá, skus nůžkový. 
Kvadratická fena středně silné kostry, méně typická hlava. Slecha otevřeně nesena, hrudník 
a předhrudí vy vývoji, hřbet rovný a pevný, sraženější záď. Dobrý volný pohyb. 
Velmi nadějná 2 
 
Feny           Třída otevřená 
24. ENA z Hory Blaník    Člp/EB/904    02.06.13 
o.: Ivry z Taranky, m.: Duna z Hory Blaník 
ch.: Cvrček Karel, m.: Kratochvíl Jiří 
Plnochrupá, nůžk.skus, výška 45 cm. 
Slabší, kvadratická fena, fenčí hlava, špičatější morda, korektní uši. Hrudník méně vyvinutý, 
strmější zaúhlení př. končetin, korektní záď. Slabší osrstění, volný pohyb. Milá povaha. 
Velmi dobrá 3 
 
25. ULYSÉE z Taranky    Člp/EB/851    10.05.12 
o.: Odin z Taranky, m.: Therese z Taranky 
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dvořáková Helena 
Skus nůžkový, chrup úplný +P1PN2x.Kohoutková výška 47 cm. 
Fena vynikajícího typu, bohatá substance, typická fenčí hlava správných proporcí, výrazně 
zaúhlená, hluboký hrudník, korektní osrstění, dobrý pohb nepříznivě se prezentuje. 
Výborná 2, Res.CAC 
 
26. VICTOIRE z Taranky    Člp/EB/890    16.05.12 
o.: Atos du Chateau de Jencenstejn, m.: Duna 
ch.: Dvořáková Helena, m.: Svobodová Lenka 
Plnochrupá, nůžkový skus, výška  47 cm. 
Typická fena, mírně delšího rámce těla, korektní fenčí hlava, dobrá linie krku a zad, výborně 
zaúhlená, hluboký hrudník, slabší osrstění. Prostorný, volný pohyb. Sebevědomé povahy. 
Dobře předvedená. 
Výborná 1, CAC, VSV, BOB 
 

 
GRIFON KORTHALSŮV 
 
Psi           Třída vítězů 
27. SERPICO dell´Oltrepo    Člp/GK/2     03.07.12 
o.: Acaulis Rum, m.: Ica 
ch.: Rebaschio Danilo, m.: Soucha Svatopluk Bc. 
Nedostavil se. 
 
Feny                Třída otevřená 
28. SESSIA dell´Oltrepo    Člp/GA/3              03.07.12 
o.: Acaulis Rum, m.: Ica 
ch.: Rebaschio Danilo, m.: Kadlec Miroslav Ing. 
Nedostavila se. 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ – BÍLOORANŽOVÝ 
 
Feny            Mezitřída 
29. CLEA dei Giotto     Člp/IO/92    
 10.01.13 
o.: Polcevera´s Ulisse, m.: Naszálymenti Brina 
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Chaloupka Vlastimil 



hrup úplný, skus nůžkový, výška 60 cm. 
Fena mírně delšího rámce těla, korektní fenčí hlava s dobře vyvinutým pyskem. 
Výrazný lalok. Korektní slecho. Slaběji vyvinutý hrudník. Dobře zaúhlená, korektní 
prut, správná linie hřbetu. T.č. v horší výživné kondici. Velmi pěkný pohyb. 
Výborná 1, CAC, VSV, BOB 
 
Feny               Třída otevřená 
30. BORGIA dei Giotto    Člp/IO/46     29.05.10 
o.: Giotto, m.: Naszalymenti Brina 
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Literáková Petra 
Chrup úplný, skus nůžkový. 
Fena správných proporcí, silné kostry. Lehčí fenčí hlava, správných proporcí. Oční víčka 
dobře přilehlá, korektní slechy. Velmi dobře zaúhlená, dobrá linie hřbetu. Milé, přívětivé 
povahy. V pohybu vzadu lehce kulhá. 
Velmi dobrá 1 

 
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
 
Feny            Mezitřída 
31. TORCIA dell´Oltrepo    Člp/IO/96     27.11.12 
o.: Zulu dell´Oltrepo, m.: Linda 
ch.: Rebaschio Danilo, m.: Jelínková Markéta 
Nedostavila se. 
 
ITALSKÝ SPINONE – BÍLOORANŽOVÝ 
 
Psi            Třída štěňat 
38. ALEXANDER dei Riffertimenti  Člp/SPI/81     30.05.14  
o.: Dario dei Buon Santo   m.:   Anna Rosa the Best Baron 
ch.: Tereza Šachlová,   m.:  Havlík Vítězslav  
Dobře vyvinutý pes, silná kostra, korektní forma hlavy, dobře nasazené slecho, hrudník a 
předhrudí velmi dobře vyvinutý, dobré zaúhlení, typická linie hřbetu. Korektní prut, výborná 
struktura srsti, dobře vyvinutý vous. Volný pohyb. 
Velmi nadějný 1 

 
Psi           Třída vítězů 
 
32. 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 
výška 64 cm. 
Pes vynikajícího typu, silná kostra. Mírně delšího rámce těla. Výrazná samčí hlava, dobře 
nasazená slecha dobré délky, pro rasu typická linie hřbetu, výborně zaúhlený. Výborná 
struktura srsti, dobře vyvinutý vous, volný, prostorný pohyb, klidné, sebejisté povahy, 
výborně předvedený. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 
 
Feny                  Třída otevřená 
33. VANIGLIA Ross Cynopolis   SPKP 43     05.01.11 
o.: Soccio Ross Cynopolis, m.: Rafaela Ross Cynopolis 
ch.: Letková Ivana, m.: Holoubková T. a Ivana Letková 
Plnochrupá, skus nůžkový, 64 cm. 



Fena mírně delšího rámce těla, t.č. v až příliš dobré výživné kondici. Vynikající forma hlavy, 
výborně vyvinutý vous. Korektní slecha. Dobře vyvinutý hrudník, měkčí hřbet, dobrá struktura 
srsti, dobrý pohyb. 
Výborná 1, CAC, VSV 

 
 
ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
Psi                 Třída pracovní 
34. ALBERTO Čarovné srdce   Člp/SPI/47     09.04.12 
o.: Beto del Buon Santo, m.: Brigitte del Subasio 
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Bastlová Vlasta 
Chrup úplný částečně klešťový. Výška 63 cm. 
Výrazná samčí hlava, vous dostatečně vyvinutý, korektní slecha, korktní linie hřbetu, výborně 
zaúhlený. Dobrá struktura srsti. Korektní prut. Pohyb bez chyby. Dobře předvedený.  
Výborný 1, CAC 
 
Psi            Třída vítězů 
35. UNICO Ross Cynopolis   Člp/SPI/53     13.05.10 
o.: Brik, m.: Rafaella Ross Cynopolis 
ch.: Letková Ivana, m.: Jelínková Markéta 
Nedostavil se. 

 
Feny                  Třída 
otevřená 
36. AMICO per la Vita Antea di Paola  Člp/SPI/58     06.09.10 
o.: Beppo of Pure di Passion, m.: Stannamore Paola di Carita 
ch.: , m.: Bastlová Vlasta 
Chrup úplný + P1PH2x, nůžkový skus, 59 cm. 
Fena středně silné kostry, dobrá hlava, vous dobře vyvinutý, korektní slecho, volné lopatky, 
zřetelné i v pohybu. Netypická linie hřbetu, korektní prut. Dobré osrstění.  
Velmi dobrá 2 
 
37. ANGELA Čarovné srdce   Člp/SPI/48     09.04.12 
o.: Beto del Buon Santo, m.: Brigitte del Subasio 
ch.: Bastlová Vlasta, m.: Kvapilová Irena 
Chrup úplný, nůžkový skus, výška 60 cm. 
Fena téměř kvadratické stavby těla, výrazná hlava dobré formy, korektní slecho, vous dobře 
vyvinutý. Správná linie hřbetu, slabší zaúhlení, dobrá struktura srsti, volný pohyb, dobře 
předvedená 
Výborná 1, CAC 
 
 

 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE: 
 
Nejlepší štěně:  Argo z Kamnné Kolonie – auvergneský ohař 

 
Nejlepší dorost:   Xavier z Taranky – bretaňský ohař 

 

Nejlepší veterán:  Duna – bretaňský ohař 

 
Nejlepší pes výstavy: A Targo Piaf Dama Krkonoše – auvergneský ohař  
 



 
VSV Milevsko italský spinone fena Vaniglia Ross Cynopolis 
 
 
 
ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA – Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 

PŘEHLED  VÝSLEDKŮ  ZKOUŠEK  - Pohár Svatého Huberta Konopiště 
            

 

Konaných  v honitbě LZ Konopiště  dne 18.10.2014 

Pořadatel:  ČMMJ OMS Benešov + Klub bretaňských ohařů   Počet přihlášených psů: 17 

Vrchní rozhodčí: Dvořáková Helena  Počet předvedených psů:   17 

Rozhodčí: JUDr. Nývlt Karel, Dvořák Miloslav, Czech Richard, Šabatka Jan 
 
 

Jméno, pohlaví, plemeno psa 
Zápis 

Člp 

Majitel 

Vůdce 

Počet 

bodů 

Klasi- 

fikace        
 Poznámka 

Danaea of Klamar Garden 
ASS / fena 

Člp/ 
ASS/ 
6058 

Ing. Urie Zuzana 

73/23 
I.poř. 
lov.šp. 

Kategorie 
lovečtí 
španělé 

   dtto 

Eimée z Mlázovické tvrze 
AS / fena 

Člp/ 
AS 
5896 

Ing. Votrubová Jana 

73/30 
I.poř. 
ženy 

Kategorie 
ženy 

   dtto 

Jill v.d. Kreppelseheide  
DO / pes 

Člp/ 
DO/ 
8705 

Ing. Kalík Miroslav 

72/26 
I.poř. 
muži 

Kategorie 
muži 

   dtto 



Mec od Kralovického potoka 
ČF / pes 

Člp/ 
CF/ 
60239 

Schenk Stanislav 

66/24  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Amálka Scrofa 
ČF / fena 

Člp/ 
CF/ 
61710 

Uchytil Břetislav 

64/24  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Saggio Ross Cynopolis 
SPI / fena 

Člp/ 
SPI/ 
07 

Mgr. Zbořil Rudolf   

62/28  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Winter Water Creek´s Dream 
Wizard 
ASS / pes 

Člp 
ASS/ 
5598 

Ing. Tydlita Roman 

59/21  
Kategorie 
lovečtí 
španělé 

   dtto 

Perry z Radějovicka 
ČF / fena 

Člp/ 
CF/ 
61159 

Červ Pavel 

58/21  
Ktegorie 
muži 

   dtto 

Asta z Loutkova 
EB /fena 

Člp 
EB/ 
764 

Vrchotický Stanislav 

55/15  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Irony Gátova Alej  
MOK / pes 

Člp/ 
MOK/ 
3950 

Horáček Miroslav 

50/15  
Kategorie 
muži 

   dtto 
   

Bora z Oldřichovských luk 
ČF / fena 

Člp/ 
ČF/ 
59370 

Šnajdr Pavel 

48/20  
Kategorie  
muži 

   dtto 

Elsa z Nětčic 
GS / fena 

Člp/ 
GS/ 
5767 

Frank Jan 

45/15  
Kategorie 
muži    dtto 

Fron ze Sběřského háje 
ČF / fena 

Člp/ 
ČF/ 
60322 

Plecháček Jiří 

42/24  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Ajax z Ričiho chovu 
EB / pes 

Člp/ 
EB/ 
805 

Plecháček Jiří 

33/18  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Fai Leslie Leven 
AS / fena 

Člp/ 
AS/ 
5576 

Ing. Votrubová Jana 
Odstoupila pro indispozici psa    dtto 

Arna z Loutkova 
EB / fena 

Člp/ 
EB/ 
763 

Vrchotický Stanislav 
Odstoupil pro indispozici psa    dtto 

Queena z Mešinské hájovny 
POI / fena 

Člp/ 
POI/ 
10875 

Hanč Jiří 
Odstoupil pro indispozici psa     dtto 

 
 

ZPRÁVA  VRCHNÍHO  ROZHODČÍHO 

 
Akce proběhla za příznivého počasí, oblačno, jižní vítr, mírný. 
Organizační zajištění bylo výborné, podmínky pro rozhodčí i pro soutěžící dobře připravené. 
Zazvěření honitby mimořádné, kromě hojného výskytu bažantí zvěře se v terénu vyskytovala 
i zvěř srnčí, zajíc a černá. 



Soutěžící byli dobře obeznámeni s pravidly této zkoušky a byli dobře připraveni. Nebyl podán 
žádný protest. 
 
18.10.2014        Helena Dvořáková v.r. 
 
 

 
ČESKOMORAVSKÁ  MYSLIVECKÁ  JEDNOTA – Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 

PŘEHLED  VÝSLEDKŮ  ZKOUŠEK  - Pohár Svatého Huberta  Konopiště 
            

 

Konaných  v honitbě LZ Konopiště  dne 19.10.2014 

Pořadatel:  ČMMJ OMS Benešov a Klub bretaňských ohařů  Počet přihlášených psů: 11     

Vrchní rozhodčí: Dvořáková Helena  Počet předvedených psů:  11 

Rozhodčí: JUDr. Karel Nývlt, Miloslav Dvořák, Jiří Plecháček, Jan Šabatka 
 

                   

Jméno, pohlaví, plemeno psa 
Zápis 
Člp 

Majitel 
Vůdce 

Počet 
bodů 

Klasi- 
fikace        

 Poznámka 

Anny-Tara z Václavské stráně 
KO / fena 

Člp/ 
KO/ 
78324 

Ing. Kadlec Miroslav 

83/28 
I.poř. 
muži 

Kategorie muži    dtto 

Kord z Dolnic  
POI / pes 

Člp/ 
POI/ 
10912 

Ing. Tichá Lea 

75/20 
I.poř. 
ženy 

Kategorie  
ženy 

   dtto 

Danaea of Klamar Garden 
ASS / fena 

Člp/ 
ASS/ 
6058 

Ing. Urie Zuzana 

74/28 
I.poř. 
lov.šp. 

Kategorie 
lovečtí španělé 
Fena splnila 
přinášení 
kachny z vody, 
přiznána 
lovecká 
upotřebitelnost. 

   dtto 

Amos Fluidum Centauri 
BFP / pes 

Člp 
BFP/ 
10 

Czech Richard 

66/24  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Jill v.d. Kreppelseheide 
DO / pes 

Člp/ 
DO/ 
8705 

Ing Kalík Miroslav 

65/24  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Fox z Mlázovické tvrze 
AS / pes 

Člp/ 
AS/ 
6079 

Ing. Votrubová Jana 

58/20  
Kategorie 
ženy 

   dtto 

Amálka Scrofa 
ČF / fena 

Clp/ 
CF/ 
61710 

Uchytil Břetislav 

57/22  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Saggio Ross Cynopolis 
SPI / pes 

Člp/ 
SPI/ 
07 

Mgr. Zbořil Rudolf 

50/18  
Kategorie 
muži 

   dtto 



 Ada Zwi-le-ro 
EB / fena 

Člp/ 
EB/ 
692 

Czech Richard 

48/16  
Kategorie 
muži 

   dtto 

Eimée z Mlázovické tvrze 
AS / fena 

Člp/ 
AS/ 
5896 

Ing. Votrubová Jana 

40/25  
Kategorie  
ženy 

   dtto 

Fron ze Sběřského háje 
ČF / pes 

Člp/ 
CF/ 
60322 

Horáček Miroslav 

36/10  
Kategorie 
muži 

   dtto 

 

 

 

 

ZPRÁVA  VRCHNÍHO  ROZHODČÍHO 
============================= 

Akce proběhla za slunečného počasí, severozápadní mírný vítr. 
Organizační zajištění bylo výborně zvládnuté, podmínky pro rozhodčí i soutěžící byly 
vytvořeny výborné.  
Zazvěření honitby především bažantí zvěří vynikající, dále byla v terénu i zaječí a srnčí zvěř. 
Soutěžící byli dobře obeznámeni se zkušebním řádem soutěže, psi byli dobře připraveni. 
Nebyl podán žádný protest. 
 
19.10.2014        Helena Dvořáková v.r. 
 

 

 



 
Argo z Kamenné kolonie – nejlepší štěně Milevsko 
 
 
 
 

Slovo předsedkyně 
 
Vážení přátelé, členové našeho chovatelského klubu! 
 

S koncem roku 2014 končí další pětileté období, ve kterém pracoval výbor klubu ve 
složení, které je uvedeno v tomto klubovém zpravodaji. Chtěla bych všem kolegům, kteří se 
mnou „táhnou klubovou káru“ moc poděkovat, věřte, že to není vždy lehké, najít si v této 
hektické době čas na aktivity, jako je práce pro „KLUB“. Pod pojmem klub ale musíme vidět 
společenství lidí a psů, jimž bez nároků na náhradu věnujeme svůj čas. Ne vždy se dočkáme 
uznání. Mohu ale říci, že jako léty i funkcemi zkušená, mohu s radostí konstatovat, že náš 
klub, naši členové jsou ti nejlepší, s nimiž jsem se během své dlouhé kariéry v kynologických 
organizacích setkala. Všem Vám za to děkuji. 
Po dlouhých letech, kdy na náš klub bylo pohlíženo jako na trpaslíka, se situace konečně 
mění. Zapisujeme více štěňat, než některé tradiční, dlouholeté chovatelské kluby a naši psi 
jsou vidět na zkouškách a někteří dosahují solidní výsledky i na výstavách doma i za 
hranicemi. O štěňata z našeho chovu je zájem i v zahraničí, což svědčí o kvalitě našich psů. 
 Letošní rok je rokem volebním. Znamená to, že podle stávajících stanov proběhnou 
volby do výboru klubu a do revizní komise klubu.  
 
Výbor se volí pětičlenný ve složení: 
Předseda 
Jednatel 
Matrikář-ekonom 
Výcvikář 
Hlavní poradce chovu 



 
RK se volí tříčlenná ve složení předseda a dva členové.  
 

Poradce pro jednotlivá plemena pak jmenuje výbor a jejich činnost není omezena na 
pětileté období, jako je tomu u volených funkcí. 
 

Ráda bych vyzvala zájemce o činnost ve výboru a RK, aby se obrátili prostřednictvím 
klubového mailu, anebo písemně na mne, aby jejich jména figurovala na volební listině Volby 
proběhnou při členské schůzi v březnu /viz Akce klubu/.  
 

Klubové stanovy: na členské schůzi v březnu 2014 bylo schváleno znění kl. stanov 
tak, jak jej pro klub vypracoval právník. Ovšem během následujícího období se ukázalo, že 
zaregistrování tohoto znění nebude úplně jednoduché. Protože na zaregistrování máme čas 
do konce roku 2015, bude problematika stanov znovu otevřena na členské schůzi 2015. 
 

V letošním roce oslavuje náš klub čtvrtstoletí trvání. K tomuto výročí bychom rádi 
ocenili naše členy, kteří se nejvíc zasloužili o chov našich plemen a klub všeobecně.  
Na tuto skutečně výroční členskou schůzi zveme srdečně všechny naše členy i příznivce, 
protože na rozdíl od některých „uzavřených společností“ u nás jsou hosté vítáni! 
 
        Helena Dvořáková, předsedkyně  
 
 
 
 

Zpráva matrikářky Klubu  bretaňských ohařů za rok 2014 
 

 

Členská základna Klubu bretaňských ohařů činí k 31.12.20154 75 platících členů. 

Z celkového počtu členů je 31 žen. KBO má dále 5 členů ze zahraničí a pět čestných členů. 

Členské příspěvky činí 300,- Kč ročně.  

Převážná část členů hradí příspěvky přímo na účet klubu. Ostatní složenkou typu C nebo 

přímo do pokladny klubu během klubových akcí.  

Každý platící člen klubu obdrží po zaplacení příspěvků průkaz klubu – ten je vydáván na 

jeden rok.  

 

         Jana Rathouská, matrikářka klubu 

 

 

 

 

Zpráva ekonomky klubu a revizní zpráva budou zpracovány po doběhu 

všech plateb za r. 2014 a budou přílohou KZ I/15. Budou předloženy 

členské schůzi. 

 

 
         Jana Rathouská, ekonomka klubu 

 

 



Výsledky RTG DKK za rok 2014 

 

Bretaňský ohař 

 
Andy ze Stříbrného ráje          pes      nar. 22.6.2013              A/A (A) 
Fort Black Barbarian              pes      nar. 17.8.2012              A/A (A) 
Artur ze Samoty Nouzov         pes      nar. 4.5.2011                B/B (B) 
Asta ze Stříbrného ráje           fena     nar. 22.6.2013                B/B (B) 
Olka z Lukovenských koutů    fena     nar. 3.5.2011                  B/B (B) 
Ajax z Ričiho chovu                pes      nar. 15.10.2010               B/C (C) 
Betty-Blanca du Chateau Jencenstejn   fena     nar. 28.11.2009               D/D (D) 
 

Auvergnéský ohař 
 
Bon Jovi Bohemia Horido        pes      nar. 27.4.2013                A/A (A) 
Quo Vadis Pisf Dama Krkonoše    fena     nar. 24.4.2011           A/A (A) 
Athena Akibon                      fena     nar. 6.11.2012                A/A (A) 
Atalanta Akibon                      fena     nar. 6.11.2012                A/A (A) 
Buccaneer Bohemia Horrido    pes      nar. 27.4.2013                E/E (E) 
 

Pikardský ohař 
 
Innes                                   fena     nar. 26.2013                   B/C (C) 
 

Saint Germaintský ohař 
 
Etoile de la Fay de Boisel     fena     nar. 19.5.2009                 A/A (A) 
 

Italský ohař 
 
Cosmo del Giotto                pes      nar. 10.1.2013                 A/A (A) 
Cora Alquanto Magnificente    fena    nar. 9.6.2011                   A/A (A) 
You Can Touch the Shadov    pes   nar.24.10.2012            B/B (B)   
Elma Alquanto Magnificente    fena   nar. 12.11.2012                E/E (E) 
 

Italský spinone 
 
Alberto Čarovné srdce        pes       nar. 9.4.2012                   A/A (A) 
Antea di Paola                  fena      nar. 6.9.2010                    A/A (A) 
Anna Rosa Best Baron      fena      nar. 23.11.2009                  D/D(D)  

            

Griffon Korthalsův 
Serpico dell´Oltrepo    pes  nar. 3.7.2012   A/A (A) 
Hellene du Roi Morvan   fena  nar. 8.1.2012   A/A (A) 
 
Co říci na závěr? Rentgenům se v roce 2014 podrobilo 21 jedinců. Většina svými výsledky 
splnila podmínku pro zařazení do chovu. Dva jedinci měli těžké postižení (E) a dva střední 
postižení D). Negativního výsledku (A) dosáhlo jedenáct jedinců, což je velmi těsná většina. 
                                                                        

Eva Nosková,  HPCH 



Výsledky jarních svodů - rok 2014 

 

Bretaňský ohař 

 
Ivry z Taranky x Duna z Hory Blaník                       vrh  2.6.2013 
Ergo z Hory Blaník -  ČLP/EB 901,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,48 cm - slabá kostra 
Edy                      -  ČLP/EB 903,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,48 cm 
Ena                      -  ČLP/EB 904,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,46 cm 
 
Odin z Taranky x Therese z Taranky                      vrh  19.6.2013 
Witigo z Taranky   -  ČLP/EB 893,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,51 cm 
Walkýra               -  ČLP/EB 897,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,46 cm 
 
Uss de la Haie des Dames x Nela z Lukovenských koutů     vrh 22.6.2013 
Akim ze Stříbrného ráje - ČLP/EB 908,chrup úplný,klešťový,oko hnědé,54 cm - přerostlý 
Ajda                        - ČLP/EB 910,chrup neúpný,nůžkový,oko hnědé,47 cm - chybí M1 
Asta                        - ČLP/EB 911,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,48 cm,  
                                 nedostatek pigmentu na čenichu 
 
Bastien x Nica z Lukovenských koutů                    vrh  17.8.2012 
Felicia Black Barbarian - ČLP/EB 883,chrup úplný,předkus,oko hnědé,48 cm - předkus 
 

Auvergnéský ohař 
 
Brett z Rajhradických polí x Febbe du Paradis des Edelweiss      vrh 11.2.2013 
Aira od Mikulova mlýna -  ČLP/BA 127,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,56 cm 
 
Guips de Bodeillo x Casandra Moin Tresore d´Amore        vrh 14.3.2013 
Archie di Margheritta     - ČLP/BA 137,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,59 cm 
 
Valdek du Ruisseau de Mont Brun x Jazz od Smutné říčky         vrh 27.4.2013 
Bon Soir Bohemia Horrido - ČLP/BA 146,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,62,5 cm 
 
Joshua Piaf Dama Krkonoše x Bianca du Ruisseau de Montbrun  vrh 12.5.2013 
Atai Chi Piaf Dama Krkonoše - ČLP/BA 135,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,59 cm 
Atrois                                   - ČLP/BA 136,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,59 cm 
A Targo                                - ČLP/BA 132,chrup neúplný,nůžkový,oko hnědé,64 cm, 
                                           - chybí P1 dole,oboustranně 
A Tristan                              - ČLP/BA 133,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,59 cm  
 

Francouzský ohař krátkosrstý - pyrenejského typu 

 
Dread de Saint Montagne x Venin du Milobre de Bouisse               vrh 23.6.2012 
Holly du Milobre de Bouisse  - ČLP/BFP 18,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,52 cm 
 

Italský ohař 

 
Pasgio Compatriota di Bonfini x Nubia del Taouliddaro                      vrh 13.5.2013 
Falco Compatriota di Bonfini - ČLP/IO  , chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,66 cm 
 
 



Jarních svodů se zúčastnilo 18 psů a fen plemen, které zastřešuje Klub bretaňských 
ohařů. 
Vylučujicí vady se vyskytly u dvou bretaňských ohařů a to 1x přerostlý a 1x předkus. U 
jedné feny bretaňského ohaře se vyskytl nedostatek pigmentu na čenichu. Klešťový skus 
byl u jednoho bretona a núplný chrup u jednoho bretaňského ohaře a jednoho 
auvergnéského ohaře. 
 
V ostatních plemenech byl předveden vždy pouze jeden jedinec bez vad a to je málo na 
to, abych mohla zhodnotit stav populace oněch plemen.  
Účast na jarních svodech je nízká. Při prodeji štěňat by chovatelé měli apelovat na nové 
majitele, aby se svodů účastnili. Také se stává, že ne všechny OMS zasílají výsledky 
svodů na plemennou knihu, od které já pak výslrdky dostávám. 
                         
                                                                                                         Eva Nosková  HPCH 
 

 
Zpráva poradce chovu pro francouzské ohaře (mimo EB) za rok 
2014 
 
Vážení přátelé,  
 
je mi ctí podělit se s vámi o novinky, které přinesl v uplynulý rok 2014 v chovu francouzských 
ohařů.  
 
Nejpočetnějším plemenem je v rámci FO auvergneský ohař, a tedy právě v chovu averňáků 
máme nejvíce novinek.  Poté následují pikardšti ohaři obou variant.  
V roce 2014 bylo zařazeno do chovu 6 jedinců plemene auvergneský ohař, a to 3 fenky a 3 
pejsci, mimoto byla vystavena tři doporučení ke krytí. Jedno krytí neproběhlo, jedna fenka 
nezabřezla a o posledním krytí a jeho výsledku nemam zatím zprávu.  Plný vrh štěňat 
averňáků byl pouze v chovatelské stanici „Z Kamenné Kolonie“ paní doktorky Dankové, v níž 
se narodilo osm štěňátek, 4 pejsci a 4 fenky. Na tento vrh bylo ovšem vystaveno doporučení 
ke krytí již v roce 2013. Dále byly dvě fenky AO přeřazeny do sekce již mimo chov. Obě ze 
zdravotních důvodů. Je potěšitelné, že u nás máme velmi hezké a typické psy tohoto 
plemene a výskyt závažných genetických vad nebyl v našem chovu zaznamenán. Tím chci 
říci, že máme dobrou chovatelskou základnu. Při této příležitosti bych velmi rád zmínil jednu 
věc, chovný materiál nám pomalu stárne a bylo by žádoucí využít v chovu i starší psy, kteří 
jsou nositeli velmi kvalitních genů a nebyli v minulosti nikdy chovně využiti. 
Nově máme uchovněného také jedince modrého pikardského ohaře, jde o pejska tohoto 
zajímavého plemene, prvního v ČR. A prakticky to samé jde říci i o fence pikardského 
dlouhosrstého ohaře. Uvidíme, zda dojde k rozšíření těchto krásných plemen u nás a k jejich 

dalšímu chovu. 
 
Na závěr bych velmi rád poděkoval za reprezentaci na klubových, národních a 
mezinárodních výstavách psů včetně Evropské výstavy, při nichž pejsci z našich odchovů 
zaznamenali krásné úspěchy a gratuluji jejich hrdým chovatelům.  
Významná pro náš chov byla také účast na pracovních soutěžích v roce 2014, kterých se 
účastnili i zástupci plemen francouzských ohařů, ovšem nejvíce ze všeho mě těší účast na  
klubových akcích. Tyto je třeba hojně navštěvovat a převést tam co nejvíce zástupců všech 
našich plemen, která jsou úžasná, krásná a každé má svoje specifické vlastnosti. 
Všem chovatelům, cvičitelům a příznivcům našich plemen děkuji a přeji vám hodně úspěchů 
v novém roce.  

S pozdravem       Mirek Horáček, poradce pro FO. 
 



Zpráva poradce plemen italský ohař a spinone za rok 2014 

 

Čtrnáctý rok třetího milénia je za námi. Jako poradkyně chovu italských ohařů 
a spinone je mojí povinností, tak jako každoročně, informovat 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: 

 SPI fena UMBRIA Ross Cynopolis    maj. Bc. Tereza Holoubková, 

 SPI fena  ANNA ROSA the Best Baron maj. Tereza Šachlová,  

 IO  pes  You Can Touch The Shadow of My Ghost maj. Ing. L. 
Dvořáčková, 

 SPI pes  ALBERTO Čarovné srdce   maj. Vlasta Bastlová, 

 IO fena CORA Alquanto Magnificente maj. Ing. Pavel Kyša, 

 SPI fena ANTEA di Paola Amico Per La Vita  maj. Vlasta Bastlová, 

 SPI fena VANIGLIA Ross Cynopolis  maj. Bc. Tereza Holoubková. 

Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách Klubu 
bretaňských ohařů, na adrese: www.breton.cz  

 

http://www.breton.cz/


 

I.   Doporučení ke krytí: 

Dále byla v loňském roce vystavena doporučení ke krytí těmto fenám: 

 SPI  UMBRIA Ross Cynopolis    maj. Tereza Holoubková, 

 IO  Baltica Demono Širdis    maj. Bc. Iveta Pražáková, 

 IO  BORGIA del Giotto    maj. Petra Literáková, 

 SPI  VALENTINA Ross Cynopolis maj. Zita Havránková, 

 SPI  ANNA ROSA the Best Baron maj. Tereza Šachlová, 

 IO  BRITTANY od Nebeské brány maj. Alice Sněhotová, 

 SPI  ANTEA di Paola   maj. Vlasta Bastlová, 

 IO  CORA Alquanto Magnificente maj. Ing. Pavel Kyša, 

 SPI  VANIGLIA Ross Cynopolis  maj. Tereza Holoubková. 

  

II. Vrhy štěňat: 

U posledních dvou vystavených 
„Doporučení ke krytí“ ještě k vrhům 
nedošlo. Ze zbylých sedmi vystavených 
mám pouze tyto informace: 

Dne 20. 4. 2014 se ze spojení IO 
ZIMBO Compatriota di Bonfini a 
BORGIA dei Giotto maj. Petra Literáková 
narodilo 8 štěňat (2 psi + 6 fen);  

Dne 18. 5. 2014 se ze spojení SPI 
Vicario Epithelium a Valentina Ross Cynopolis maj. Zita Havránková narodilo 10 
štěňat (4 psi + 6 fen).   

 

III.           Vyřazení z chovu: 

 IO pes APOLLON od Nebeské brány  maj. Eva Merhoutová. 

Toto jsou všechny informace, které mám k dispozici. Pokud je reálný stav jiný, 
věřte, že chyba není na mé straně. 

Podrobné výsledky výstav a pracovních soutěží lze je nalézt na stránkách 
Klubu bretaňských ohařů na adrese: www.breton.cz 

  Na závěr mi dovolte, abych všem členům Klubu bretaňských ohařů do roku 
2015 popřála mnoho zdraví, osobních i chovatelských úspěchů.  

V Dobřívu dne 30. prosince 2014  
Olga Stará  

       338 44 Dobřív 297 

        mobil: +420 733 337 951, 

        e-mail: melmatej@tiscali.cz 

http://www.breton.cz/
mailto:melmatej@tiscali.cz


Zpráva poradkyně chovu pro plemena bretaňský a portugalský ohař  
 
Rok 2014 byl velmi úspěšný co se týče vrhů a počtu zapsaných štěňat. 
U plemene portugalský ohař se narodil jeden vrh ( první v České republice ),ve kterém bylo 
vrženo a odchováno 6 štěňat, z toho 3 psi a 3 fenky. Dva psi byli zbarvením tmavě žlutí s 
bílými znaky a jeden byl světle žlutý, taktéž s bílými znaky. U fen to bylo obráceně, dvě 
světle žluté se znaky a jedna tmavě žlutá se znaky. 
Otcem štěňat byl portugalský pes jménem  Elnino a matkou byla Befunny, která je v majetku 
pí. Gabriely Železné z Prahy. 
Co se týče bretaňského ohaře, tak rok 2014 dopadl takto: 
Bylo nakryto 13 fen, z nichž tři feny nezabřezly. 
Narodilo se a odchováno bylo 10 vrhů, celkem 64 štěňat. 
Z tohoto počtu bylo 35 psů a 29 fen. 
 

Zbarvení štěňat bylo následující: 
 
                                                          bílooranžové  20 psů a 11 fen - celkem 31 jedinců 
                                                 černobílé        9 psů  a 12 fen - celkem 21 jedinců 
                                                 hnědobílé       5 psů  a   3 feny - celkem 8 jedinců 
                                                 tricolorní         1 pes 
                                                 šedobílé          2 feny - toto zbarvení je nestandardní. 
                                                                       Feny dostaly PP, protože jsou z řádného  
       krytí dvou chovných jedinců, nesmí však 
        být použity k chovu 
                                                 bíloranžové s černou plotnou - 1 fena – u ní platí totéž  
       co u šedobílých jedinců. 
 
Za 25 let trvání Klubu bretaňských ohařů se u nás ještě nikdy nestandartní zbarvení 
nevyskytlo. Toto jsou první tři případy v naší historii. 
Po konzultaci s francouzskými chovateli nám bylo řečeno, že se občas objeví úchylky ve 
zbarvení, hlavně černé plotny u bílooranžových jedinců, kteří pochází z bílooranžových párů. 
Francouzi jim říkají mutanti. 
Co se týče délky oháněk, tak 59 štěňat se narodilo s dlouhou oháňkou a dosud záleží na 
libovůli chovatele, zda jí zkrátí. U štěňat exportovaných do zahraničí je třeba respektovat 
tamní státní legislativu, neboť v některých státech je kupírování oháněk zákonem zakázáno. 
Přirozeně krátká oháňka byla u čtyř štěňat a zcela bez oháňky bylo pouze jedno. 
 

Vrhy v roce 2014: 
 
Torro z Taranky   x Angelina Black Barbarian       4 psi    2 feny 
                                        x Dorra Black Barbarian            7 psů   1 fena  
           nestandard 
Cliff Black Barbarian           x    Orka z Lukovenských koutů    3 psi    5 fen            
Berry z Mackovy hory        x     Ulyseé z Taranky                   5 psů   5 fen 
Atos du Chateau Jencenstejn x  Poly z Lukovenských koutů   4 psi    3 feny 
Odin z Taranky                  x     Bela du Chateau Jencenstejn  2 psi   3 feny 
Max z Lukovenských koutů  x   Akira Amitycja                        3 psi 
Ajax z Ričiho chovu           x     Olka z Lukovenských koutů    2 psi    6 fen/ 2 feny   
           nestandard 
Ivry z Taranky                   x     Duna z Hory Blaník                 1 pes   3 feny 
Artur ze Samoty Nouzov    x     Augia z Mackovy hory             4 psi    1 fena 
Figo del Palangelito           x     Therese z Taranky                  nezabřezla 
Uss de la Haie des Dames  x    Therese z Taranky                  nezabřezla 
Theo z Taranky                 x      Viera z Taranky                     nezabřezla 



Z chovu byly ke konci roku 2014 vyřazeny pro věk dvě feny a to:  Akira Amitycja a Augia z 
Mackovy hory. 
 
K 1.1.2015 v chovu působí 15 chovných fen a 20 chovných psů. 
 
Co se týče importů našich plemen ze zahraničí, byl dovezen jeden pes portugalského ohaře 
přímo z Portugalska, dále dvě feny italského spinone - jedna z Německa a jedna ze 
Slovenska, dva psi italského ohaře - z Itálie a Maďarska, Jeden pes a jedna fena 
francouzského ohaře pyrenejského typu z Francie a Itálie a jeden pes auvergnéského ohaře 
z Itálie. 
 
V roce 2015 přeji všem chovatelům, majitelům a příznivcům našich plemen vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a radostí s jejich psími společníky. 
 
                                                                              Eva Nosková   HPCH 
 

Výsledky našich plemen na zkouškách ČMMJ  
 

TYP ZKOUŠKY 
 
Zkoušky vloh 
 
Jméno psa/plemeno       nos      vystav.  hledání    postup.  klid/výst. posluš. body/cena  poznámka 

A Targo Piaf Dama 
Krkonoše /BA 

4 4 4 4 4 4 223/I.  

Innes /PDO 
 

4 4 4 4 4 4 222/I.  

Art Fluidum Centauri /BFP 
 

4 4 4 3 4 4 221/I.  

Asta z Loutkova /EB 
 

4 4 3 3 4 4 221/I.  

You Can Touch.. /IO 
 

4 4 3 3 4 4 221/I.  

Allegra /IO 
 

4 4 4 4 4 4 220/I.  

Viera z Taranky /EB 
 

4 4 3 3 4 4 218/I.  

Capitoinia di Witigenove /IO 
 

4 3 3 3 4 4 218/I.  

Alberto Čarovné srdce /SPI 
 

4 4 4 3 4 4 216/I.  

Andy ze Stříbrného ráje /EB 
 

4 4 3 3 4 4 215/I.  

Cesaro dei Giotto /IO 
 

4 4 3 3 4 4 215/I.  

A Trois Piaf Dama Krkonoše 
BA 

4 4 3 3 4 4 212/I.  

Laba od Stanovského /EB 
 

4 4 4 3 4 3 211/I.  

A Tristan Piaf Dama 
Krkonoše /BA 

4 3 4 3 4 4 208/I.  

Fiona Black Barbarian /EB 
 

4 3 4 3 4 4 207/I.  



Arna z Loutkova /EB 
 

4 3 3 3 4 4 206/I.  

Elma Alquanto Magnificente 
IO 

3 3 4 3 4 4 203/I.  

Cesaro dei Giotto /IO 
 

4 3 4 3 4 4 201/I.  

Arlette Selso /BA 
 

4 3 4 3 4 4 200/I.  

Falco Compatriota di Bonfini 
IO 

3 3 3 3 4 4 194/I.  

A Targo Piaf Dama 
Krkonoše /BA 

3 3 4 2 4 2 178/II. posluš. 2 

Bela du Chateau 
Jencenstejn / EB 

4 2 3 2 2 3 166/III. hled.2 
vyst. 2 

Akim ze Stříbrného ráje /EB 
 

      0 odst. 

Saggio Ross Cynopolis /SPI 
 

      0 odst. 

Ajda ze Stříbrného ráje /EB 
 

      0 posl. 0 

Armanda ze Stíbrného ráje 
/EB 

      0 vyst. 0 

Cora Alquanto Magnificente 
/IO 

      0 hledání 0 

 

 

Podzimní zkoušky  
 
Jméno psa/plemeno       nos      vystav.  hledání    postup.  klid/výst. posluš. body/cena  poznámka 

Aron od Mikulova mlýna /BA 
 

4 4 4 3 4 4 292/I.  

Cerry z Mackovy hory /EB 
 

4 4 4 4 4 4 291/I.  

Arin Elanovo /EB 
 

4 4 4 4 4 4 290/I.  

Zorro Compatriota di Bonfini 
IO 

4 4 4 4 4 4 283/I.  

Arlette Selso /BA 
 

4 4 4 3 4 4 281/I.  

You Can Touch /IO 
 

4 4 4 4 4 4 278/I. CACT 

You Can Touch .. /IO 
 

4 3 4 4 4 4 277/I.  

Haidy Akibon /BA 
 

4 4 3 3 4 4 274 /I.  

Dario del Buon Santo /SPI 
 

4 4 3 4 4 4 271/I.  

Carmen du Chatea 
Jencenstejn /EB 

4 3 3 3 4 4 257/I.  

Ulrika z Taranky /EB 
 

4 4 4 4 4 4 --- loveckou 
upotř.splnil 

Passo z Lukovenských 
koutů /EB 

      0 poslušnost 
0 



Všestranné zkoušky  
 
Jméno psa/plemeno       nos      vystav.  hledání    postup.  klid/výst. posluš. body/cena  poznámka 

You Can Touch The 
Shadow of My Ghost /IO 

4 4 3 4 4 4 464/I.  

 
 

Memoriál Luďka Hejného 
 
Jméno psa/plemeno       nos      vystav.  hledání    postup.  klid/výst. posluš. body/cena  poznámka 

Guips de Bodeillo /BA 4 4 3 č 4 4 368/II dohl. 
kachny 1 

 

 

 

 
Letos náš klub výborně reprezentoval na četných zkouškách ČMMJ, včetně těch 
nejnáročnějších, všestranných, pes italský ohař You Can Touch The Shadow of My 
Ghost. 

 
 
 

Zkoušky  vodní práce 
 
Jméno psa/plemeno    body/cena   poznámka 

You Can Touch .. /IO 
 

100/I.  

Guips du Bodeillo /BA 
 

100/I.  



You Can Touch .. /IO  
 

96/I.  

Innes /PDO 
 

95/I.  

Alberto Čarovné srdce 
/SPI 

94/I.  

Cerry z Mackovy hory / EB 
 

84/I.  

Dario del Buon Santo /SPI 
 

67/II.  

Serpico dell Oltrepo /GK 0 dohl.kachny 
0 

 

 

Lesní zkoušky   
 
Jméno psa/plemeno             body/cena   poznámka 

You Can Touch .. /IO 
 

238/I.  

Guips de Bodeillo / BA 
 

226/I.  

Fort Black Barbarian /EB  
 

0 dohl.pern.0 

 
Barvářské zkoušky   
 
Jméno psa/plemeno              body/cena   poznámka 

Sarah z Taranky /EB 
 

63/II.  

 

NFT – MSKAO 
 
Jméno psa/plemeno              body/cena   poznámka 

Amos Fluidum Centauri 
BFP 

16b./výb.  

 
 
 
 
 
Vážení přátelé, předkládám Vám výsledky našich psů na zkouškách, pořádaných dle 
zkušebních řádů ČMMJ. Myslím, že jako výcvikář mohu uplynulou sezónu zhodnotit kladně, 
protože předložené výsledky jsou výborné! Především hodnocení ve sledovaných kritériích 
/známky, jimiž je podmíněno zařazování do chovu v našem klubu/ je vynikající.  
Děkuji všem, kdo se se svými psy zkoušek zúčastnili, dobře je připravili a dovedli k takovým 
výborným výsledkům! 
 
 

Jiří Plecháček, výcvikář KBO 

 
 

 



Proč mají jednotlivá plemena svůj standard? 
 
Současný způsob posuzování exteriéru psů je počátek zkázy. Chyby jsou oceňovány, 
mění se plemenné standardy.  

E. Katie Gammill, bývalá AKC rozhodčí z exteriéru pro více plemen  
 
Proč máme standard plemene a proč bychom podle něj měli chovat? Proč máme tolik 
odlišných typů psů a odlišné body ve standardech? AKC skupinová rozhodčí říká, že 
je to přizpůsobování se současným trendům. 
 
Přestože je jasné, že ve válce o genetickou harmonii nelze současným přístupem vyhrát, 
můžete vyhrát bitvu zdůrazněním jediné přednosti z celkové řady znaků vzhledu psa. Ale 
tento směr nevyhraje. V počátcích chovatelství chtěli chovatelé psa schopného vykonávat 
práci, pro kterou si jej vybrali. Tato zvířata byla denně využívána a neschopnost vykonávat 
danou povinnost znamenala, že takový pes je postradatelný. Bylo tolerováno jen malé 
množství mazlíčků. 
 
Příliš mnoho klubů změnilo standardy, aby se přiblížily současným trendům. A když se 
potom znovu tyto trendy změní, požádají AKC o zapracování  těchto změn? Existuje důvod, 
proč je standard posvátný a může být vylepšen jen s určitým odstupem. Má současná “moc” 
v rámci kynologické organizace mít konečné slovo a uplatňovat diktát proti chovatelům, kteří 
se věnují zachování plemene tím, že respektují plemenný standard? Nedostanou se tak 
plemena díky změnám v plemenném standardu do stavu trvalé změny?  
 
Standard je matrice jak pro chovatele, tak pro rozhodčí 
Tyto standardy by měly být vypáleny do jejich mozků. Výchova rozhodčích je ohromná 
myšlenka, ale funguje? V případě, že budeme mít pouze jeden standard, proč využíváme 
tolik školitelů a proč je tolik křiku kolem pozice poradce chovu? Jaký vliv na vzdělávání má 
to, že se na několika psech ukazují jejich požadované vlastnosti? Mohou se při výuce 
ukazovat typické znaky hlavy na psovi s vadami a PŘEHLÍŽET, že rozhodčí nebo adept 
získává do podvědomí neznatelné narážky, že tento typ psa je přijatelný? V souvislosti s 
konkrétní předváděnou vlastností mají takové náznaky moc a sílu, že jsou snadno 
zapamatovatelné.  
 
Zkušení rozhodčí zaměřují svou pozornost na jednotlivé znaky a oddělují zrno od plev. Jiní 
rozhodčí to tak dělat nemusejí. Pokud upřednostňování není důležité, proč se vlastně 
věnujeme vzdělávání? Starší standardy nabízely bodové systémy, ve kterých byly jasně 
vyznačené přednosti. Bohužel, tyto byly ve většině případů odstraněny a dnes tu tak máme 
prostor pro kladnou i zápornou argumentaci. 
 
Jestliže studujeme psy, tak pro většinu plemen platí, že prvořadá vlastnost je vyrovnaná 
délka hlavy (od nosu k týlní kosti). Má mít přibližně stejnou délku, jako by měl mít krk (od 
týlní kosti ke kohoutku). Ano, dokonce i u plemene Bulldog. POKUD vidíte tuto rovnováhu, 
najdete přední nohy pod kohoutkem. Jestliže tam tato rovnováha NENÍ, přední nohy budou 
pod ušima. Snadno je to vidět u krátkosrstých plemen, ale když máte vycvičené oko, můžete 
tuto znalost používat i u dlouhosrstých. Proč by jinak bylo tak populární stříhání krku než to, 
že máte v úmyslu zvýraznit něco, co tam není? Rovnováha v takovém případě znamená, že 
jedna část něčeho je nastavena tak, aby  vylepšila tu druhou.  Středem úhlu pohledu je 
symetrie, “nic nepřečnívá, vše je na svém místě, žádná část není nevhodně umístěna. JE v 
tom rozdíl. 
 
 
Příklady typů chyb přijímané jako vlastnosti 
Jak jinak jsme ještě dovolili přeúhleným zadním nohám, aby vnikly do našeho úhlu pohledu? 
Jestliže změníte předek tím, že porušíte rovnováhu mezi hlavou a krkem, příroda nastaví 



kostru. Strmý předek způsobí to, že zadní nohy jsou posunuty dál dozadu. To má za 
násedek, že jsou prodloužená “druhá” stehna a to naopak změní úhel zádi. Zploštění zádi 
způsobuje vysoké nesení ocasu. Příroda nám nabízí patu, která je v úrovni zádi (sedací 
kosti). Takto můžeme vidět, že horní a dolní část stehna je v rovnováze a vidíme kolmá a 
souběžná kolena. Jestliže je “druhé” stehno prodloužené, pes bude paty vbočovat, 
vybočovat, uhýbat nebo bude dávat celou patu na zem.  V hraničním případě příroda udělá 
“kapří hřbet” a tím dovolí snížené pozici stavby nohy udržet tělo ve vzpřímené poloze. 
Výsledkem je spáditá záď.  Strmý předek způsobuje  výrazný nedostatek rovnováhy mezi 
délkou hlavy v porovnání s délkou krku, což ve výsledku znamená postavení nohou v linii s 
ušima. Všímejte si plemen, která mají málo srsti a poměřujte část hlavy ve vztahu s délkou 
krku a povšimněte si předních nohou….. 
 
Jak je tohle důležité? Můžete začít chovatelský program s harmonicky stavěným psem, který 
nemá mnoho typu. Dalším chovem můžete snadno zlepšít srst, oko, nohy a typ tím, že 
vybíráte požadované vlastnosti tak dlouho, až zapadnou do správného rámce. Dopracování 
se k typu ve struktuře je při nejlepším obtížná práce. Jestliže se pokusíte vystavět typického 
psa na slabém základu, dojde vám, že dobře úhlený předek je tak prchavá vlastnost, jako 
bezpředmětná.  Správná stavba krku a jeho délka je otázkou generací pečlivého výběru a 
šlechtění POKUD se vůbec podaří. Má mít typ přednost před harmonickou stavbou? Neměli 
bychom se dívat víc na vyrovnanost mezi “typem a harmonickou stavbou” než na “předek a 
zadní část”? 
 
Jestliže má rozhodčí psa odlišného typu, měl by vidět příčinu, která způsobuje tuto odlišnost 
a proč. Je to opravdová vlastnost anebo je to jen vystupňování běžných chyb, kterým je 
dávána přednost před dodržováním popsaného standardu plemene? Dobří rozhodčí JSOU 
ochránci VAŠEHO plemenného standardu. Když pozorujete předvádění zvířat, rychle 
pochopíte proč je podstatné obojí. Jak typ, tak harmonie.  
 
Dnešní posuzování působí názorový zmatek. Odpovědnost rozhodčího je oceňovat psy, kteří 
odpovídají psanému plemennému standardu. Proč tedy psi, kteří standardu odpovídají jsou v 
menšině a jsou často přehlíženi, protože se zdají být “odlišní”?  Dlouhodobý sport nabízí 
možnost sledovat měnící se trendy. Současní odpovědní chovatelé bojují s těmito “trendy” a 
prohrávají bitvu s “jednostranným myšlením”. 
 
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jestliže se dost dlouho na něco díváte, stane se to 
normou. Každý se musí rozhodnout, co je důležité. Vyhrát anebo chovat podle standardu? 
Štěňata dostupná veřejnosti a přizpůsobování se  standardu musí mít přednost před názory 
jednotlivců. 
 
Na které straně stojíte vy a co s tím hodláte udělat? 
 
 
Svolení publikovat článek pouze v tištěné podobě je uděleno 12.11.2014 ©NetPlaces, Inc.  
 

Mgr. Jana Anderlová 
 
 
 

 
 



 
 

Amos Fluidum Centauri – BOB Milevsko        Xavier z Taranky – nejlepší dorost 

 

 
 Duna – nejlepší veterán Milevsko 



 
Vítězem SV v Milevsku se stal auvergneský ohař A´TARGO PIAF DAMA KRKONOŠE 

 
 
 

 

 
Vítězové Memoriálu Josefa Luxe s paní Věrou Luxovou 


