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Dňa 23.4.2022 sme sa po roku vrátili s klubovými brlohárskymi skúškami do 

Hontianskych Nemiec. V roku 2021 sa tu brlohárske skúšky pod taktovkou SKCHJ konali prvý 
krát a malé drobnosti, ktoré sme si minulý rok povedali sa domácim organizátorom tento rok 
podarilo v najväčšej možnej miere eliminovať. 
 Umelý cvičný brloh sa nachádza neďaleko obce Hontianske Nemce v peknom 
prírodnom prostredí a pod úplnou taktovkou ho pevne v rukách drží náš dlhoročný člen 
a bývalý výcvikár klubu Rado Babiak, ktorý aj tento rok pripravil doslova domáce a príjemné 
prostredie, aby sa všetci účastníci skúšok cítili čo najlepšie. 
 Na skúškach sa štandardne zadával titul CCT (čakateľstvo na klubového šampióna 
práce) a tento rok na tieto skúšky pripadlo aj zadávanie titulu CACT (čakateľstvo na národného 
šampióna práce). 
 Brlohárske skúšky sa vo všeobecnosti tešia veľkej obľube a výnimkou nie sú ani tieto 
naše klubové, kde jazvečíky po úspešnom absolvovaní splnia aj jednu z podmienok zaradenia 
do chovu. 
 Z poverenia výboru klubu som mal tieto skúšky po celkovej organizačnej stránke na 
starosti ja kde za domáceho usporiadateľa mi sekundoval už spomínaný Rado Babiak. 
 Na skúšky bolo prihlásených 31 jazvečíkov, kde jeden sa mailovou formou dopredu 
ospravedlnil a nakoniec na skúškach štartovalo 30 jazvečíkov. Zaujímavosťou je, že všetky 
prihlásené jazvečíky boli len z jedného plemena a to jazvečík hrubosrstý štandardný. 
 Na skúšky bol vydelegovaný zbor rozhodcov a to Ing. Miroslav Stanovský CSc. ako 
hlavný rozhodca a Ing. Martin Balkovský ako rozhodca. 
 Najviac sa zadarilo sučke Bonite z Dvora nad jazerom s vodičom Ing. Michalom 
Fridrichom, ktorá v oboch kolách dosiahla dve vyhnania s plným počtom bodov a zaslúžene sa 
stala víťazom KBLJ a tiež si so svojim vodičom domov odniesla tituly CACT a CCT. Na druhom 
mieste  (rovnaký súčet poradí s prvým, no horšie druhé kolo) sa umiestnil pes Daeron od 
Nebojského kaštieľa s vodičom Pavlom Horvatovičom, tiež s vynikajúcimi dvoma rýchlymi 
vyhnaniami v oboch kolách, plným počtom bodov a titulom CACT. Tretí skončil pes Dan II. 
Kamenný most s vodičom Miroslavom Kozačekom, ktorý dosiahol rýchle práce no žiaľ 
v jednom kole nie plnopočtový výkon. Titul CACT si ešte odniesli štvrtý pes v poradí Bolt Herbu 
Druck s poľským vodičom Zbigniewom Ostrowskim a siedmi pes v poradí Dargo s Dvora nad 
jazerom s vodičom Ing. Marošom Klobušníkom. 
 Počas celých skúšok bolo zamračené no vydržalo nám nepršať. Skúšky boli doplnené až 
„rodinnou“ a príjemnou atmosférou všetkých zúčastnených. 
 Na záver mi dovoľte poďakovať Radovi Babiakovi s rodinou, ktorí nám prepožičali brloh 
a zabezpečili občerstvenie, ďalej poďakovanie patrí šikovným zapisovateľkám Vanese a Pati, 
o nie menej šikovným brlohmajstrom Oliverovi a Mišovi, Jankovi Dobšinskému za pomoc pri 
vyhodnotení výsledkov, podávačovi líšok, rozhodcom za ich korektné posudzovanie,  všetkým 
vodičom za disciplínu a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zdarný priebeh tejto peknej kynologickej akcie. 
 
       Slovenskej kynológii a jazvečíkom ZDAR!!! 
 

Maťo Balkovský 


