MS OPOČNO-PŘEPYCHY
zkoušky vloh pro ohaře a malá plemena.

Myslivecký spolek již tradičně ( od roku 1983 již po třiatřicáté) zorganizoval a uspořádal pro
lovecké psy zkoušky vloh pro ohaře a malá plemena.
Tyto zkoušky byly pořádány v Přepychách dne 14.05. 2016
Zkoušky probíhaly v honitbě HS Přepychy. Psi byli rozlosováni do tří skupin.
Tyto jarní zkoušky jsou většinou jen pro mladé lovecké psy. Ti na nich mají prokázat zejména vrozené
vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněny vyšším stupněm výcviku. Z toho důvodu také na těchto zkouškách
pes ještě nezíská „loveckou upotřebitelnost“. U ohařů jsou „zkušebními předměty“ - zejména: vrozená chuť
k práci, hledání (a to systém a styl, rychlost, vytrvalost), dále pak vystavování, postupování, nos , klid před zvěří
srstnatou a pernatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni, poslušnost.. .U malých
plemen jsou předměty jiné a je jich méně - zejména: nos, zájem o stopu zvěře,chování po výstřelu, poslušnost,
hlasitost, stopa pána, vodění na řemeni ...
V hodnocení je nejlepší známkou 4. Každý předmět má k jednotlivým známkám koeficient dosažených bodů
podle důležitosti discipliny.

Zapsáno bylo 5 psů velkých plemen (a to: 3 ČF, 1 NKO, 1 NDO). Všichni psi uspěli a byli hodnoceni
do první ceny. Vítězem se stal ČF ( český fousek) IM ze Staropleských luk pod vedením pana Vaňka
Jaroslava z Trnova.
Dále pak ze třinácti přihlášených nastoupilo 12 psů malých plemen ( a to: 9 J, 2 NK, a 1 WSS ). Z
toho jeden pes odstoupil a ostatní se umístnili v první ceně. Vítězem se stala GITA ze Švábenského
háje (NK – německý křepelák) vůdce pan Loufek Radek z Velké Čermné.
Celkem se tedy zúčastnilo 17 psů.
Skupinu rozhodčích vedl vrchní rozhodčí pan Rýsl Miroslav.
Zkoušky proběhly za velmi hezkého počasí a příjemné atmosféry. Stává se již obvyklé, že se nedaří na
zkouškách najít zvěř pernatou. Ta v honitbě již téměř není.
Poděkování patří všem, kteří se již tradičně na tomto podniku účastní jako organizační tým a i šefovi
občerstvení panu Brandejsovi. Dále Ing. Aleši Píchovi, HS, sponzorům a taktéž pohostinství KATKA v
Přepychách.
Zprávu podává Ing. Černý Jan a foto Karolina Černá

