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Ohař a jeho pán jsou mistři lovu
LICHNOV (doh) – V Srbsku proběhlo mistrovství světa v lovu s ohaři a české reprezentaci se tam nečekané dařilo. Mužské družstvo ČR
v celkovém pořadí vybojovalo stříbro. Do týmu českých medailistů patří také Pavel Blaška z Lichnova se
svým ohařem Arkym. Svému svěřenci říká Art nebo Arty.
Pro lichnovského chovatele a cvičitele psů Pavla Blaška byl loňský rok
úspěšný. Se svým věrným psem Artym z Hanačova vybojoval výborná

umístění nejen v České republice, ale
neztratil se ani na mistrovství světa
ohařů v soutěži sv. Huberta. V družstvech pomohl vybojovat pro Českou
republiku krásné druhé místo.
Mistrovství světa v Srbsku předcházela kvaliﬁkace, která se konala pod záštitou Klubu bretaňských
ohařů Benešov a Okresního mysliveckého spolku Bruntál v honitbě
Svobodné Heřmanice. „Kvaliﬁkačního závodu se kromě mě s Artym
zúčastnilo dalších šest vynikajících

ohařů různých plemen ze všech koutů republiky. Pro mě samotného bylo
překvapením, když jsme v tak těžké konkurenci zvítězili,“ řekl Pavel
Blaška.
Kynolog Pavel Blaška vyrazil s
českou reprezentací do Srbska čtyři dny před závodem, aby byl čas na
aklimatizaci psů i psovodů. „Byla
to velká událost. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnilo dvacet dva
států a více než dvě stovky psů. Přestože byl říjen, ničily nás vysoké teploty a sucho,“ řekl Blaška a pokračoval: „Soutěž sv. Huberta se konala
v městečku Natalinci. Když jsme dorazili do honitby, teploty dosáhly ke
třiceti stupňům. Přesto Artík celou dobu pracoval s chutí a perfektně reagoval na všechny moje pokyny. Měli jsme ale smůlu na terén. V
úseku, který nám byl přidělen, sice
zvěř byla, ale byla to zvěř, se kterou už bylo předcházejícími soutěžícími takzvaně pohnuto. Kvůli vedru byla ukrytá v zarostlých stržích.

Když jsem se přes keře a buřeň dostával k vystavujícímu Artovi, zvěř
v rychlosti startovala, takže nebylo
možné vystřelit. Prostě smůla,“ povzdechl si Blaška.
V baterii, kde startoval Pavel
Blaška s Artem, bylo deset soutěžících. On sám se umístil na děleném 5. a 6. místě. „Mému kolegovi
Mirkovi Kalíkovi, který šel v jiné
baterii, se dařilo lépe. Byl v jednotlivcích třetí. Dlouho jsme museli čekat, jak dopadneme jako družstvo.
Hlavně díky Mirkovu výkonu a bodům, které jsme získali jako jednotlivci, se Češi v soutěži družstev
umístili na vynikajícím druhém
místě. Být druhý na světě v soutěži sv. Huberta, to je pro mě splněný
sen,“ řekl s radostí Pavel Blaška.
Pavel Blaška se s loveckými psy
setkal už v mládí, když si rodiče pořídili fenku anglického kokršpaněla. Brzy pochopil princip
výcviku a zkoušel je sám cvičit v
loveckých a dohledávacích schop-

Mistrovství světa ohařů – soutěž sv. Huberta – se konala za účasti dvaadvaceti států světa. Na soutěž dorazilo více než dvě stě psů. Pavel Blaška (čtvrtý zprava) se psem Artym z Hanačova pomohl získat pro Českou republiku
v soutěži družstev druhé místo. V jednotlivcích se nejlépe dařilo jeho kolegovi Mirkovi Kalíkovi.
foto: ARCHIV PAVLA BLAŠKY

nostech. „Vlastního psa jsem si
chtěl pořídit hned po vojně. V roce
1992 jsem nejprve chtěl německé
křepeláka, ale po roce shánění a dopisování s chovateli jsem to vzdal.
Rozhodl jsem pro fenku anglického
špringršpaněla Aska z Jindřichova Dvora. Stala se zakladatelkou
mé chovatelské stanice Farský les v
Lichnově,“ prozradil o svých začátcích Pavel Blaška.
Jak čas plynul, začal si brát na
výchovu a výcvik psy od dalších
majitelů. Jeho školou prošli jezevčíci, retrievři, barváři, slídiči
i ohaři. „V tuto chvíli mám čtyři
vlastní psy a dalšího na výchovu.
Kromě maďarského krátkosrstého
ohaře Arkyho z Hanačova, kterému
říkám Art, mám anglického špringršpaněla Akima z Kozojedského
vršku a standardního drsnosrstého
jezevčíka Bardu z Mochovského výmolu a anglického kokršpaněla Tea
z Blatova,“ uzavřel Blaška.

ANNA DOHNALOVÁ

Pavel Blaška se svým ohařem tvoří sehraný tým. Na mistrovství
světa v v lovu s ohaři podali výborný výkon, přestože kvůli vedru a náročnému terénu měli velmi těžké podmínky.

foto: ARCHIV PAVLA BLAŠKY

telegraﬁcky...
K volbám přišlo
více lidí
OKRES BRUNTÁL – Ke druhému
kolu prezidentských voleb přišlo
v okrese Bruntál ještě více lidí
než v kole prvním. Před čtrnácti
dny dorazilo 52,47 procenta voličů, nyní 53,02 procenta. Ve všech
předchozích volbách, které mají
dvě kola, tedy ve volbách do senátu, přišlo ke druhému kolu vždy
voličů méně. Nejzodpovědnější byli voliči v Karlově Studánce
(81,86 procenta voličů) a v Nové
Pláni (84,78 procenta).
(ot)

Maďarský ohař Arkym (Art) se svým pánem a trenérem Pavlem Blaškou z
Lichnova už vybojoval plno trofejí. Například v roce 2011 exceloval ve vrcholové soutěži Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů Memoriál
profesora Jaroslava Svobody. Tento talentovaný lovecký pes získal ocenění i
za Nejlepší práci v lese.
foto: ARCHIV PAVLA BLAŠKY

Pivo pro voliče, kteří si vybrali Karla
KRNOV (kaj) – Krnovská Hospoda Pod obrazem se jako jedna z mála v kraji zapojila do akce
Hospody volí Karla. Sem zamířili v sobotu večer voliči Karla
Schwarzenberga spláchnout
porážku. Pokud číšníkům
odevzdali nevyužitý volební lístek se jménem Miloše Zemana, dostali
za něj pivo
zdarma.

Hlasovací lístek se jménem Miloše Zemana byl v krnovské
hospodě Pod obrazem poukázkou na pivo zdarma. Spláchnout porážku sem přišlo na třicet Schwarzenbergových voličů.

foto: FIDEL KUBA

Navzdory porážce knížete, která byla na Krnovsku ještě výraznější než v republikovém průměru, Pod obrazem se příliš netruchlilo. „Moc jsem si
přál, ať se českým prezidentem stane umírněný a důstojný Karel Schwarzenberg.
Bohužel vím, jaká je realita, takže kdyby se hrálo o peníze, vsadil bych si na
Zemanovo vítězství. Byl jsem v pozici fotbalového fanouška, který předem ví, že jeho milovaný klub na vítězství prostě nemá. Kdyby se aspoň
hrálo o těsný výsledek a sčítání hlasů bylo trochu napínavé, ale bohužel hned od počátku bylo jasné, že
Češi mají slabost pro levicové populisty,“ konstatoval provozovatel hospody Pod obrazem Petr
Strnadel, který kamarádům u
stolu vyprávěl vtipy, aby bylo
navzdory volebním výsledkům Pod obrazem aspoň
trochu veselo. „Zamra-

zil mě Zemanův žlučovitý projev, když po volebním vítězství rozdával urážky a samolibé rady na
všechny strany. Obávám se, že takovou rétorikou si
voliče Karla Schwarzenberga nikdy nezíská, takže
česká společnost i po volbách zůstane dál rozdělená
na nesmiřitelné tábory. Asi nám nezbude nic jiného
než obnovit Hnutí za veselejší současnost, abychom
se s tím nějak vyrovnali,“ doplnil Strnadel.
Těsný výsledek voleb vadí také Michaele Kosařové z Krnova, která si před cestou do Anglie vyřídila voličský průkaz. „Jelo nás tam víc. Protože
to podle předvolebních odhadů vypadalo na velmi
těsný výsledek, kde bude záležet na každém hlasu,
všichni jsme si vyřídili volební průkazy. S tím, že
vyhrál Zeman, se nedá nic dělat, jen si teď říkám,
jestli mělo smysl absolvovat tolik běhání a zařizování, abychom mohli volit v Londýně,“ posteskla
si mladá volička Michaela Kosařová.

PREZIDENTSKÉ VOLBY
detailní výsledky na str. 5

Schwarzenberg
vyhrál dvakrát
OKRES BRUNTÁL – Jen ve dvou
obcích v našem okrese se podařilo Karlu Schwarzenbergovi porazit Miloše Zemana. Schwarzenberg vyhrál v Karlově Studánce,
kde dostal 69,58 procenta hlasů, a
v Nové Pláni, kde jej volilo 71,05
procenta lidí. Současně v těchto
dvou obcích byla největší volební účast. Miloš Zeman vyhrál největším počtem hlasů v Bílčicích a
v Dětřichově nad Bystřicí, v obou
obcích získal shodně 91,66 procenta hlasů. Nejtěsnější rozdíl byl v
Malé Morávce, kde Miloš Zeman
získal 50,31 procenta (243 hlasů)
a Karel Schwarzenberg 49,68 pro(ot)
centa (240 hlasů).
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