Mezinárodní BZH CACIT a CACT
18.09.2010
Zpráva ze zkoušek:
Pro letošní podzim jsme naplánovali uspořádat ,,mezinárodní BZH“ v novém prostředí. Dostali jsme
nabídku od MS Kamenice se sídlem v Dřevohosticích.
Honitba místního mysliveckého sdružení se nachází na úpatí Hostýnských vrchů, a tak se dalo
předpokládat krásné prostředí a příroda. Musím přiznat, že jsme nebyli zklamáni a naše očekávání se
naplnilo.
Někteří z nás dorazili na místní loveckou chatu již v pátek a strávili jsme příjemný večer s místními
myslivci. V sobotu ráno postupně dorazili ostatní účastníci zkoušek a vše se směřovalo k zahájení,
které bylo naplánováno na devátou hodinu po provedené přejímce psů. Ta proběhla v pořádku a
všech 11 přihlášených psů se mohlo připravit na zahájení.
Na slavnostním nástupu se seřadili psi těchto plemen: 5x basset hound, 1x velký vendéeský
hrubosrstý basset, 1x porcelain, 1x švýcarský‐bernský honič, 1x slovenský kopov, 1x malý modrý
gaskoňský honič, 1x štýrský brakýř. Po slavnostním zahajovacím zatroubení k nám promluvil
hospodář místního sdružení a přivítal nás v místní honitbě, pak nás hlavní rozhodčí pan Mgr.Věroslav
Herian seznámil s programem zkoušek a zkušebním řádem, podle něhož budou zkoušky probíhat. Po
té, jsme se všichni přesunuli do lesa, kde zkoušky probíhali.
Jedna skupina zahájila prací na stopě a druhá skupina začala disciplínou, vodění a odložení“. Při
první disciplíně na stopě, odstoupila vůdkyně paní Šrámková se svým psem Cyrilem (plemeno Basset
hound). Ostatní vůdci se svými psi zdárně zkoušky dokončili.
Nejlépe se umístila fena, Bonne z Třešňové zahrady, plemeno Štýrského brakýře, která získala s
počtem bodů 234 titul CACT a CACIT. Fenku vedl vůdce pan Pavel Hudec. Na druhém místě se s
počtem 216 bodů a titulem CACT a res.CACIT umístil basset hound Chandler Lady Barnett’s, vedený
vůdkyní Lenkou Zitovou. Na třetím místě s počtem bodů 216 a titulem CACT se umístil pes
Švýcarského‐bernského honiče, Lord Bencilla, vedený vůdkyní Radanou Janků. Všichni tři psi
předvedli práci na velmi pěkné úrovni a na závěrečném vyhodnocení jim pravém patřil potlesk všech
zúčastněných diváků. Z ostatních psů se umístili dva ve druhé ceně a pět v ceně třetí.
Příjemné prostředí zkoušek navíc umocnilo nádherné počasí, které nám přálo celý den. Celkově se
zkoušky vydařily a všichni jsme si odnesli mnoho nových zážitků z nového prostředí a věřím,že se zde
příští rok opět potkáme.
Chtěl bych poděkovat místnímu mysliveckému sdružení, za péči s kterou se nám věnovali a dále
všem sponzorům akce za krásné ceny, které na zkoušky věnovali. Dále bych chtěl poděkovat všem
rozhodčím za jejich profesionální práci a spravedlivé rozhodování.
Za pořadatele, Klub chovatelů honičů děkuji všem, kteří nám zkoušky pomohli připravit a realizovat.
Ředitel zkoušek ‐ Pavel Burda
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Mezinárodní barvářské zkoušky honičů, CACIT, CACT.
Dne:

Konané v Dřevohosticích

Počet přihlášených psů:
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Rozhodčí : Nejedlý Jiří, Novák Zdeněk , Štangl Pavel, Pořízková Jana
p.č.
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Jméno psa, plemeno psa
jméno : Jackie od Desinky

pohlaví

fena

Zápis ČLP
BH/5441

plemeno : basset hound

2

jméno : Iverey from Gentle touch

jméno : Athména Andělský hrad

fena

GBG/105/09

jméno : Lord Bencilla

fena

POR/41

jméno : Cyril Bohemia Gorgony

pes

BRH/513

jméno : Brita Boží stolec

pes

BH/5427

jméno : Justin Atilla Picollo Bombíto

fena

SK/828

jméno : Archie Jesenický horal

pes

BH/5345

jméno : Chandler Lady Barnett's

pes

BH/5377

jméno : Cira z Beckova

pes

BH/5416

jméno : Bonnie z Třešňové zahrady

fena

33/007
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III.cena

066697

majitel: Janků Radana

216

I.cena

066694

CACT

majitel: Šrámková Miroslava

odstoupil

majitel: Sedláček Jaroslav

196

II.cena

066696

majitel: Valtrová Alena

196

II.cena

066695

majitel:Rudolf Miroslav

123

III.cena

066692

majitel:Zitová Lenka

I.cena CACT

216

majitel: Častulík Zdeněk

066693
res.CACIT

176

III.cena

066698

vůdce: Častulík Zdeněk

fena

BS/452

plemeno : Štýrský brakýř

Razítko a podpis pořadatele

majitel: Hemrová Marcela

vůdce: Zitová Lenka

plemeno : Malý modrý gaskoňský honič

11

066699

vůdce: Rudolf Miroslav

plemeno : basset hound

10

III.cena

vůdce: Valter Miroslav

plemeno : basset hound

9

156

vůdce: Chyba Milan

plemeno : basset hound

8

066700

vůdce: Šrámková Miroslava

plemeno : Slovenský kopov

7

majitel: Vonášek Ondřej

vůdce: Janků Radana

plemeno : Basset hound

6

III.cena

Potvrzení upotřebit.

vůdce:Hemrová Marcela

plemeno : Švýcarský-bernský honič

5

155

Klasifikace

vůdce: Vonášek Ondřej

plemeno : Porcelanie

4

majitel: Kolářová Eva

Počet
bodů

vůdce: Kolářová Eva

plemeno :Velký hrubosr.vendéeský basset

3

Majitel, vůdce psa

majitel: Hudec Pavel
vůdce: Hudec Pavel

Burda Pavel

I.cena CACT

234

066691
CACIT

