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Zpráva ze zkoušek: 
   12.června 2010 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní BZH.S některými 
účastníky jsme se sešli již v pátek 11.6. v rekreačním středisku Velký Vír a strávili příjemný 
večer, plný očekávaných událostí druhého dne a v příjemné diskuzi o našich pejscích a 
kynologii vůbec. Druhý den ráno zde ve Velkém Víru proběhla veterinární přejímka psů, a 
pak už jsme se všichni přesunuli na místo zahájení. To tentokrát proběhlo v lese,nedaleko 
připravených stop, které byly zahajovací disciplínou.  
   Ke zkouškám bylo přihlášeno celkem 16 psů a fen těchto plemen honičů – 7xšvýcarský- 
bernský honič, 3x štýrský brakýř, 3x basset hound, 1x norský losí pes, 1x karelský medvědí 
pes, 1x porcelain. Na začátku proběhl slavnostní nástup, hlavní rozhodčí pan Pacovský 
nastínil průběh dnešního dne a pak se vůdci rozlosovali do třech skupin. Jednu skupinu 
utvořilo, po dohodě všech účastníků a rozhodčích, šest švýcarských-bernských honičů. Toto 
bylo z důvodu porovnání jednotlivých psů při práci a možnosti srovnávání podaných výkonů. 
   Na stopách se všem pejskům dařilo a i v ostatní disciplíny zvládli na dobré úrovni. V 
celkovém hodnocení se 14 psů umístilo v první ceně, 1 ve druhé ceně a 1 ve třetí ceně. 
Podrobnosti viz.,,Výsledková listina“. Nejlepší výkon podal karelský medvědí pes Aika Assi, 
majitelky a vůdkyně Zuzany Maškové, který se s 284 body umístil na prvním místě a získal 
tituly CACIT a CACT. Druhé místo obsadil, rovněž za velmi pěknou práci, pes bernského 
honiče Endymion Olaska, majitelky Radky Leberové, kterého vedl Tomáš Krchov. Získal 
tituly res.CACIT a CACT rovněž za 284 bodů. O pořadí rozhodl věk psa ve prospěch 
karelského medvědího psa. Uznání si zaslouží i ostatní, protože několik vůdců absolvovalo 
zkoušky poprvé, ale práce všech byla na pěkné úrovni. Počasí, které nám opravdu přálo, se 
vyvedlo a celý den nám sluníčko štědře dopřávalo svých paprsků. 
   Každý vůdce obdržel hezké ceny od sponzorů, kterým chci na tomto místě za jejich štědrost 
mnohokrát poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat rodině Scheinerů, na jejímž majetku jsme 
měli možnost zkoušky uskutečnit, za jejich náklonnost a porozumění s námi ,,pejskaři“. 
   Za pořadatele,Klub chovatelů honičů děkuji všem, kteří nám zkoušky pomohli připravit a 
realizovat. 
   

Ředitel zkoušek - Pavel Burda 
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