
Speciální výstava Milevsko  
V neděli dne 12.října t.r. se konala v Milevsku sdružená speciální výstava psů. Organizátorem 
a iniciátorem této pěkné výstavy byl Klub chovatelů bretaňských ohařů, s nímž se náš klub 
dohodl na spolupráci při pořádání výstav. Výstav v Milevsku byla první vlašťovkou a nutno 
říct, že se povedla. KCHBO se svého úkolu zhostil na výbornou a navíc přálo i počasí. 
Výstava začínala v poledních hodinách, kdy se rozplynuly podzimní mlhy a ohřály nás 
paprsky příjemného podzimního slunce.  
Přihlášeno bylo celkem 41 psů a fen deseti plemen ohařů a honičů. Přizvaný rozhodčí pan 
Petr Řehánek posuzoval odborně a nestranně. Navíc svým citlivým přístupem ke psům i 
vystavovatelům navodil velmi příjemnou atmosféru.  
Výstava byla součástí celookresních mysliveckých slavností, které se konaly v prostorách 
premonstrátského kláštera v Milevsku pod záštitou Okresního mysliveckého spolku Písek a 
kynologického klubu Milevsko. O čestné hosty, mezi nimiž nechyběl ani předseda ČMKU 
MVDr.Široký, tedy nebyla nouze. V odpoledních hodinách byla nedaleko výstavního kruhu 
předvedena různá plemena loveckých psů, která s odborným komentářem představil další 
mezinárodní rozhodčí pan MVDr.Šimek z Písku. Vrcholem slavností byla svatohubertská 
mše. 
Škoda, že jsme museli z výstavy ihned po jejím skončení odjet. Slunečná neděle u milevského 
kláštera se jistě zapíše jako příjemná vzpomínka na pěkně prožitý den mnoha účastníkům 
s blízkého i širokého okolí. 
Výstava samotná byla prezentací pouhých tří plemen honičů, což je škoda. O to víc vynikly 
odchovy malého modrého gaskoňského honiče Slávka Hanáčka. Účast šesti představitelů 
tohoto plemene byla velmi působivá. Tituly nejvyšší si z této výstavy za honiče odnesli: 
sedmihradský honič Istök Aranyhegyi Vadarzö dr.Urbance, otterhound Kindsgtree Rowena 
maj. D.Maršíkové a malý modrý gaskoňský honič Voltaire des Hauts Plateaux du Cezalier, 
maj. S.Hanáček. Veřme, že za rok na příští speciální výstavě bude účast honičů větší. 
 
Text: I.Černohubová 
 

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY HONIČŮ, MILEVSKO, 12.10.2008  

 

SEDMIHRADSKÝ HONIČ 

Psi Třída vítězů 
Č.kat.29. ISTÖK Aranyhegyi Vadorzö Člp/SEH/150/07 13.01.06 
 o.: Csíkatmenti Ajtony, m.:  Cserszek-szépe Acsa-Kv 
 ch.: Cseh Tibor, m.:  Urbanec Roman Ing. PhDr. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
 
MALÝ MODRÝ GASKOŇSKÝ HONIČ 

Psi Třída mladých 
č.kat.30. BEN od Smutné říčky Člp/MMG/ZREG/4 14.05.07 
 o.: Voltaire des Hauts Plateaux du Cezalier, m.:  Aby du Pais de Madrin 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Chromý Jiří 
výborný 1, CAJC 
Psi Mezitřída 
č.kat.31. BRIAN od Smutné říčky Člp/MMG/ZREG/4 14.05.07 
 o.: Voltaire des Hauts Plateaux du Cezalier, m.:  Aby du Pais de Madrin 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
výborný 1, CAC 
Psi Třída otevřená 



č.kat.32. ANDY od Smutné říčky Člp/MMG/ZREG/3 18.02.07 
 o.: Teddy, m.:  Tinnie 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Svobodová Monika 
výborný 1, CAC 
 
Psi Třída vítězů 
č.kat.33. VOLTAIRE des Hauts Plateaux du Cezalier Člp/MMG/12 12.02.04 
 o.: Sancy des Hauts Plateaux du Cezalier, m.:  Sagesse des Hauts Plateaux du 
 ch.: M. Maynard et Mme. Dejoux, m.:  Hanáček Slavomír 
výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
Feny Mezitřída 
č.kat.34. BRITA od Smutné říčky Člp/MMG/ZREG/4 14.05.07 
 o.: Voltaire des Hauts Plateaux du Cezalier, m.:  Aby du Pais de Mandrin 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy 
 
Feny Třída otevřená 
č.kat.35. AIDA od Smutné říčky Člp/MMG/40 18.02.07 
 o.: Teddy, m.:  Tinnie 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
výborná 1, CAC 
 

OTTERHOUND 

Feny Třída otevřená 
č.kat.37. Kingstree ROWENA Člp/OTT/1 16.03.07 
 o.: Teckelgarth Damocles, m.:  Kingstree Nutmeg 
 ch.: Asworth J., m.:  Maršíková Dana 
výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

 
 


