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Ve dnech 9. a 10. srpna t. r. se na

Krtílouéhradecku p0 roce utkali slídiči

a retríuři o pohór uěnouaný redakcí

Suěta mysliuosti. Jedendc\ ročník této

soutěže se konal u honitbě Mysliueckého

sdružení Čírka Kuičky, ktaá bostlla

již její tři předešlé ročníky. Soutěž se

opět skláda,ta z podzimních zkoušek

(PZ) a speciální zkoušky z uodní próce

(SZW). Ksobotním PZ nastoupilo

celkerrt' 27 psů (uloni 18), na nedělní

SZVP 22 psů (uloni 19).

ZAsTouPENÍ PIEMEN
0proti minul'im rokůrn, kdy zkouškám na

poli i ve vodě početně dominovali retrívři,
byl letos při PZ počet slídičů a retrívrů té-

měř lyrovnaný. Pnmě jmenovaných nastou_
pilo 14 (pět angliclcých špringršpanělů
/ÁSS1, po čtyřech zástupcích plemen anglic_
lci kolašpaněl /ÁC/ a němeclcý křepelák
/NK/ a jeden velššpringršpaněl /!íSS/), re'
trívrů 13 (šest ]abradorslcých retríwů 1LR/,

čtyri zlatí retrívři /GR/, dva flat coated re-

trívři /FCR/ a jeden chesapeake bay retrívr
/CBR/)' Zajimavé bylo i to, že LR počtem
předběhli dosud vždy převažující GR. Při

SZVP však opět soutěžilo více retríwů (15)

než s]ídičů (sedm).

vÍrow psŮ

Počasí po oba dny soutěžícím přálo: sobot-
ní bylo po nočním dešti pro IZ přírno ideál-
ní, a ani více slunce v nedě]i při SZVP psůnr

rozhodně nevadilo' Zazvěřenost honitby byla
na dnešní porněry dobrá, podmínky pro prá-

ci ve vodě viborné. Z tohoto pohledu si
tedy psi, resp. jejich vůdci nemohli na nic
stěŽovat.

,Úroveň předvedených psů byla letos vrrmi_

kající," hodnotil viwikář pořádajícího Klubu
chovatelů lovechich slídičů a wchní rozhodčí
soutěže Ing. Jan Hory.rra. "Důkazem je visled-
ková listina' Na PZ neuspěli ze 14 slídičů jen

dva - kola na vlečce s ]<rálíkem a křepelák
při přinášení kachny z hluboké vody, a jediný

velššpringr byl wdkyní odvolán. RetrívŤi na
tom byli ještě o něco lépe, z 13 neuspěl jeden

]abrador na vlečce s králíkem a druhý při slí-
dění s dohledávkou'" Nejlepším slídičem byl
vyhlášen mnoha soutěžemi prověřený pes

AC Artys Blue Tiffany Diamond vedený zku-

šen.ýrn Václavem Turhoberem. Za pozornost
stojí, Že stejně jako futys obdrŽeli ze všech
disciplín známku 4 i fena NK na druhém mís-

tě a pes ASS, kteý skonči] na místě třetím.
Mezi retrívry se nejúce dařilo feně GR Beau

Rose Préma Shanti Navaro, která byla jako
jediná ohodnocena sam.írrni ,čtyřkami". Fenu

vedla Eva Nohavicová'

Zá]udnosti SZW během druhého soutěŽní-

ho dne úspěšně zvládlo všech 15 retrívů
a ze sedmi slídičů jich uspělo pět. Jednomu
slídiči se v časovém limitu nepodařilo dohle_

dat kachnu v rákosí a druhého odvo]al vůd_

ce. Na rozdíl od PZ byli při vodní práci hod-
noceni slídiči i retrívři společně. Po zásluze
zvitězila fena LR Zoe Gitťa z Havlova dvora

vedená Zdeňkem Suchánkem, druhé místo
obsadil již zmiňovaný AC Artys a třetí fena

ÁSS Came]ia of K]amar Garden Markéty Dě-

kánkové. Všichni získali plný počet bodů.

0 POHÁR SVĚTA MYSLNOSTI
Slídičů a retríwů, kteří úspěšně absolvo'

vali PZ i SZW a nrohli se tak utkat o pohár

: Světa mys[ívosťi, bylo letos 15. Vítěz můŽe
; b'ýt jen jeden, a tím se díky vyrovnaným rný-

: konům v obou soutěŽních dnech (PZ 1' rnís-

' to, szw 4. místo) stala fena GR Beau Rose
; Préma Shanti Navaro Evy Nohaúcové. Druhé
: místo patří fenč CBR Bella Donna Queens of
i Áthila (vloni skončila třetí) a třetí feně NK
i Aimě z NíŽkovského Klínku. 0bě feny vedi
, Ing' Jaroslav Šíma, jediný myslivec mezi
: vůdci retrívrů na této dvoudenní soutěži.
: Kompletní visledkové listiny najdete na
: www.kchls.cz.

: Letošní vyšší účast psů na obou zkouš_
: tz I' kách a jejich přesvědčivé ýkony dávají na-

: de;i na další ročník soutěŽe. Že iy s. v to-

, vecké kyrrologii začalo blýskat na lepší časý
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