
Úspěchy v     chovatelské stanici le Feu de Diablesse v     roce 2016  

Rok 2016 byl na úspěchy v naší chovatelské stanici celkem povedený. Rádi bychom se s Vámi o ně 
podělili. Začneme s naší matkou pluku 

Jch. Diablesse l´Ami Noir

Výstavy:                                                                                                                                                       
Mezinárodní výstava v ČB – třída pracovní – Výborná 1, CAC – splněny podmínky pro udělení titulu 
Český šampion                                                                                                                                               
Klubová výstava v Horním Jelení – třída pracovní – Výborná 3                                                            
Klubová výstava Býšť – třída pracovní – Výborná 2, Res. CAC

Pracovní úspěchy: 

- účast  na  Mistrovství  republiky  FO  a  FB  2016  IPO  3  (6.  místo)  –  letošní  republika  sice 
nedopadla podle našich představ, ale na poslušnosti, myslím, Dia předvedla svou veselou a 
akční povahu a na obranách opět dokázala, že kousat umí a že ji to moc baví. A o to jde 

- Účast na Mistrovství světa FO a FB 2016   IPO 3  (6. místo) – na letošním mistrovství světa 
závodil s Diáčkem David. Na to, že spolu měli možnost potrénovat jen velmi málo, předvedli – 
alespoň pro mne – parádní výkon. Na poslušnosti Dia splnila vše a bodíky ztrácela opět jen  
svoji akčností a nepřesnostmi. Obranu předvedli krásnou, rychlou, akční, s razantními zákroky 
a plnými zákusy

Koncem roku ještě proběhlo krytí s úžasným psem Ediem z Husovy tvrze. Dia sice zabřezla, ale 
štěňátka nakonec vstřebala. Tak příště se snad zadaří. 

Úspěchy už ale sklízí i naše odchovy:

Artzain le Feu de Diablesse…alias GREEN – majitelka: Hanka Motyčková

Výstavy:                                                                                                                                                         Národní  
výstava Ostrava – třída mladých – V1, CAJC, BOJ                                                            Mezinárodní výstava  
ČB – třída mladých – V1, CAJC                                                                                   Klubová výstava Horní 
Jelení – třída mladých – V1, CAJC – splněny podmínky pro udělení titulu Junioršampion ČR                     
Klubová výstava Býšť – mezitřída – VD2

Zdraví: RTG :  DKK A/A, DLK 0/0



Greeneček je velmi akční a veselý pesan s neuvěřitelně přátelskou povahou. Má obrovský potenciál 
k práci – krásně čuchá, má moc pěkné poslušnosti a v obranách vyniká plnými a klidnými zákusy. Pro 
Hanky krásné oči by se na place roztrhal 

Arcane le Feu de Diablesse…alias GARP – majitel: Jiří Faják

Výstavy:                                                                                                                                                            
Mezinárodní výstava Praha – třída mladých - Výborný 2                                                                      
Klubová výstava Býšť – třída mladých – Výborný 1, CAJC                                                                          
Speciální výstava Písek – třída mladých – Výborný 2

Zdraví: RTG: DKK A/A, DLK 0/0

Práce: Složená zkouška ZZO

Garp je také velmi akční, veselý a přátelský. S páníčkem se věnují sportovní kynologii a jde jim to moc 
dobře. Na příští rok mají v plánu několik zkoušek, tak jim budeme moc držet palce. 

Amélie le Feu de Diablesse…alias ELI – majitelka: Lucie Ilgnerová

Výstavy:                                                                                                                                                             
Klubová výstava Horní Jelení – třída mladých – VD

Práce: Složená zkouška ZVOP

Zdraví: RTG: DKK A/A, DLK 0/0



Eli je moc šikovná fenka, která se s paničkou věnuje sportovní kynologii a moc jim to jde. Je veselá a 
přátelská. Věřím, že o nich ještě uslyšíme 

Allegra le Feu de Diablesse  - majitelka: Genevieve Vallantin

Výstavy:                                                                                                                                                          Výstava  
v den beauceronů  v Amponville (A. Thevenon) – třída mladých – Výborná 1, CAJC (z 9) + povahový 
test (p. Maletraz)  – výborná                                                                                                         Národní 
výstava v Chateauroux – třída mladých – VD 2                                                                          Národní 
výstava beauceronů v St Gervais d´Auvergne – třída mladých – Výborná

Práce: Složená zkouška: CANT a CSAU

Allegra je velice milá fenka. Žije s paničkou a dvěma dalšími beaucerony ve Francii. Spolu se věnují 
hlavně Obedience. Allegra je nyní v přípravě na OBZ a dále i na vyšší zkoušky. Také jim budeme moc 
držet palce.

              

Altesse le Feu de Diablesse – Tessinka – majitelka Jitka Táborská

Tessinka se k nám vrátila ve velmi špatném stavu. Ujala se jí paní Jitka, která o ni velmi vzorně pečuje. 
Tessinka u ní jen rozkvétá. Věnují se jedna druhé a jsou spolu velmi šťastné. 



Všem majitelům našich odchovů bychom moc rádi poděkovali za lásku a péči, které svým miláčkům 
dávají.

Martina Černá a David Indráček 


