
Výroční členská schůze Východočeské pobočky KDO 

a  

Soutěž PaedDr. Petra Valera 

V neděli 20. června 2021 se sešli členové Východočeské pobočky KDO a přátelé dlouhosrstých ohařů 

ve Zdechovicích u Nového Bydžova.  

Účastníky přivítal místopředseda Petr Valenta. Následovala přehlídka psů a fen, kdy přítomní vůdci 

představili své dlouhosrsté ohaře. Následně přihlížející korona hlasováním určila nejhezčího jedince. 

Letos bylo představeno 17 psů a fen a byl vidět i kvalitní dorost. Nejhezčím předvedeným psem byl 

vybrán MMO Irwin vom Borggwall, majitel Petr Valenta. Z rukou pokladníka pobočky převzal pohár 

pro ,,Vítěze přehlídky krásy“. 

Následovala Výroční členská schůze, kdy byla zhodnocena činnost pobočky za uplynulý rok včetně 

finančního hospodaření. Při této příležitosti byl předán stříbrný vůdcovský odznak příteli Jiřímu Hálovi 

z Nového Bydžova. Hlavní činností pobočky je propagace dlouhosrstých ohařů a KDO v oblasti 

,,Východních Čech“. Činnost Východočeské pobočky KDO v minulém roce vyvrcholila uspořádáním 

MVZ-DO a MVZ-VMO, MMO, DO, které byly kladně hodnoceny v Čechách, ale velký ohlas zaznamenaly 

v BRD a Rakousku. Zde chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto soutěží podíleli. 

Děkuji! 

Po krátké diskusi a ukončení Výroční členské schůze následovala soutěž PaedDr. Petra Valera. Letos 

bylo vybráno deset disciplín ze zkušebního řádu pro ohaře. Psi pracovali v lese i ve vodě. S pernatou 

zvěří (bažant a kachna) i se srstnatou (liška). Posuzovali rozhodčí Miloslav Pazderka a Zdeněk Horák. 

Do soutěže nastoupilo devět psů a fen – 1 VMO, 3 MMO, 5 DO. Ve velice horkém počasí soutěž 

dokončilo osm psů v ceně a jeden pes s jednou nulou dokončil mimo cenu. Vítězem se stala fena DO 

Bonny z Almina dvora, vůdce Josef Špás, druhé místo obsadil pes DO Gary z Horákova dvora, vůdce 

Jiří Drahokoupil. Oba tito DO dosáhli plného počtu bodů 144 se samými ,,čtyřkami´´. O pořadí rozhodla 

chovnost feny. Třetí místo patří feně VMO Ellis z Vlkanečského revíru s vůdcem Jaroslavem 

Škarytkou. Psi i přes velice teplé počasí předvedli v naprosté většině kvalitní výkony. Drobná zaváhání 

některých jedinců ukázala, že je stále co zlepšovat. 

Po vyhlášení výsledků soutěže a po ukončení oficiální části jsme v přátelské atmosféře zhodnotili 

příjemně strávenou neděli. 

Děkuji všem, kteří přispěli k zajištění této akce – členům, přátelům, sponzorům a také manželům 

Mikolandovým, kteří zajistili jako již tradičně výborné občerstvení! 

Dlouhosrstým zdar! 

Za Východočeskou pobočku KDO 

Zdeněk Horák 


