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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
zimní ãas je pfiíleÏitostí k ohlédnutím za minu-
lou sezónou a stanovit priority pro budoucí rok.

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ v leto‰ním roce
zavedl novû podzimní klubové zkou‰ky. Máme
nyní poskládanou celou mozaiku zkou‰ek
z v˘konu, od zkou‰ek vloh po klubové v‰estran-
né zkou‰ky, v‰e v reÏii klubu. Vzpomínám na
dobu pfied 10. lety, kdy se prvnû mluvilo o klu-
bov˘ch zkou‰kách vloh a pan Karel Kakos ze
Sepekova si je velice pfiál. Dûkuji touto cestou
v‰em, kdo s uspofiádáním zkou‰ek z v˘konu
pomáhali a propÛjãili honitby.

Pfií‰tí rok bude klub zaji‰Èovat jiÏ 45. MVZ
klubovou soutûÏ a 46. mezinárodní v‰estranné
zkou‰ky nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Pro-
bûhnou tradiãnû v Libûjovicích, na okrese Strakonice. Po dohodû se strakonick˘mi
kynology budou je‰tû v roce 2014 v tomto okrese uspofiádány klubové lesní a spe-
ciální zkou‰ky z vodní práce, vûnovány památce a vzpomínce na Karla Kiewega,
nazvány jeho memoriálem.

Deset let doprovázím ãeské druÏstvo do zahraniãí na mezinárodní v‰estranné
zkou‰ky nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Dovolte mi vzpomenout nûkolik poznatkÛ
v rozdílech vedení ãesk˘ch, rakousk˘ch a nûmeck˘ch „vÛdcovsk˘ch ‰kol“
a k rozdílnému pfiístupu provádûné pfiípravy. âe‰tí vÛdci vedou v˘cvik pro loveckou
praxi na spoleãn˘ch honech drobné zvûfie. âeská krajina mûla takto nastavenou pro-
dukci lovné zvûfie. Pûstování okopanin a obilnin, dÛsledné tlumeni ‰kodné, zaji‰Èo-
valo trvale poãetnou produkci drobné polní zvûfie. DÛleÏité disciplíny pro psy byly
absolutní klidy pfied zvûfií, pevná vazba na vÛdce s perfektní poslu‰ností. Jak na
zkou‰kách vloh, tak na pokroãilej‰ích zkou‰kách, je to pfiísnû vyÏadováno a hodno-
ceno. Dále je kladen dÛraz na v˘cvikové disciplíny, pfiíkladem je prohledávání volné
vodní hladiny bez zvûfie a jejich pachÛ, dÛraz na absolutnû bezchybné dosedání pfii
pfiedávání zvûfie. Takto pojaté aktivity ãiní takto vedené ohafie aÏ chorobnû vázan˘-
mi, s absolutní závislostí na vÛdci.

Zahraniãní nûmecká a rakouská „‰kola“ dává dÛraz na rozvinutí loveck˘ch pudÛ,
samostatné nosové a vlohové práce u mlad˘ch psÛ, mnohdy i na úkor klidÛ pfied
zvûfií a poslu‰nosti. Pfii vodní práci v zahraniãí je naprosto nezbytná samostatná
práce a „vlastní uvaÏování“ psa pfii práci v rákose, zejména pfii práci psa na Ïivé
kachnû. Tam jsou díky vedení v˘cviku na‰i psi v celkovém porovnání s nûmeck˘mi
a rakousk˘mi o tfiídu hor‰í. Naopak, nûktefií zahraniãní dlouhosrstí ohafii by v âe-
chách neobstáli pfii spoleãném lovu na drobnou zvûfi, v polních honitbách a ba-
Ïantnicích.

Doufám, Ïe nov˘ zku‰ební fiád loveck˘ch psÛ bude více brát do úvahy mûnící se
podmínky produkce v ãeské krajinû, v návaznosti na zvy‰ující se stavy spárkaté zvû-

fie, s nejvût‰í dynamikou zvûfie ãerné. Diskriminace ohafiÛ pfii spoleãn˘ch lovech na
ãernou zvûfi, ve srovnání s nûkter˘mi honiãi a slídiãi, není na místû.

Provedené oÏivení krve u na‰ich plemen a jeho moÏnost po otevfiení hranic pfiiná-
‰í pozitivní v˘sledky. Nejmarkantnûji se kvalita chovu po oÏivení zahraniãní krví nyní
projevila u DO. ByÈ ménû poãetn˘ chov, vykazuje nejvíce pfiedveden˘ch jedincÛ na
v‰estrann˘ch zkou‰kách a memoriálech. Doporuãení z pfiede‰lé konference klubu
a její naplnûní pfiiná‰í pozitivní v˘sledek.

Rok 2014 je rokem volebním. Klub je v souãasné dobû konsolidován. Dobfie pra-
cuje V˘chodoãeská poboãka i spádové oblasti. Ve v˘boru klubu jsme dobr˘m t˘-
mem. KDO dlouhodobû vykazuje pozitivní finanãní hospodafiení.

Apeluji k úãasti ãlenÛ na nadcházející spádové schÛze KDO. Na spádov˘ch schÛ-
zích budou zvoleni delegáti pro Konferenci klubu. Na Konferenci klubu v roce 2014
probûhnou volby do v˘boru klubu. Konference stanoví dal‰í smûfiování klubu a jeho
vedení ve prospûch zastfieÏen˘ch plemen - doufám, Ïe s dÛrazem na lovecké vyuÏi-
tí. Dlouhosrstí ohafii jsou pfiedev‰ím pracovními psy v˘konn˘ch myslivcÛ. Mûjme to
na pamûti.

Zájmová ãinnost je aktivní odpoãinek a je pozitivní dûlat si „drobné radosti“. ZvaÏu-
jeme udûlování vÛdcovsk˘ch odznakÛ pro ãleny klubu a urãení pravidel pro získání.

Dûkuji v‰em ãlenÛm klubu za aktivní ãlenství a práci ve prospûch klubu, v˘boru
klubu za rutinní práci ve funkcích i za pfiípravu a zaji‰tûní uskuteãnûn˘ch akcí, o kte-
r˘ch se dozvídáte prostfiednictvím Zpravodaje a klubov˘ch internetov˘ch stránek.

Pfieji v‰em v roce 2014 kynologické a lovecké úspûchy, mnoho spokojenosti,
‰tûstí, zdraví a osobní pohodu.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO
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Blahopfiejme
V záfií právû konãícího roku se mezi uÏ opravdu dospûlé muÏe zafiadil  i MVDr.

Miroslav Kalich – osobnost spojená s Klubem dlouhosrst˘ch ohafiÛ pupeãní ‰ÀÛ-
rou. Toto tvrzení je nutno brát jako literární kli‰é, protoÏe na jeho fotografiích z raného
mládí, na kter˘ch je zachycen mal˘ Mirek, mu dûlají spoleãnost králíci, kÛzlata, tele,
ale psi se objevují aÏ v pozdûj‰ích fázích v˘voje. Osud takto postiÏen˘ch lidí, pokud
jsou souãasnû vybaveni i solidním IQ, b˘vá pfiedvídateln˘: po absolvování procedur
základního ‰kolství a uÏ jasnû profilovaném stfiedo‰kolském vzdûlání, konãí jako stu-
dent veterinární medicíny. Po pfiekonání asi 46 zku‰ebních pfiekáÏek, roz‰ífiil ná‰ osla-
venec svoje jméno a pfiíjmení o titul MVDr. Tou dobou uÏ mûl zku‰enosti s chovem
dalmatinÛ a také byl majitelem své první feny nûmeckého dlouhosrstého ohafie Hery
z DraÏkovické – zakladatelky chovu z Ka-Mir Bohemia. Tato chovatelská stanice
pfiedstavuje jeden z hlavních pilífiÛ chovu DO v na‰í zemi. Není tfieba vypoãítávat
jednotlivé dosaÏené úspûchy dosavadní kynologické kariéry dr. Kalicha, aby bylo
zfiejmé, Ïe je úspû‰n˘m chovatelem a cviãitelem, dlouholet˘m poradcem chovu DO
a v˘cvikáfiem KDO. Je kvalitním rozhodãím exteriéru a v‰eobecnû respektovan˘m
rozhodãím v˘konu ohafiÛ posuzujícím na nejprestiÏnûj‰ích soutûÏích na‰í lovecké
kynologie.

V ‰edesáti se ãlovûk mÛÏe opfiít o získané zku‰enosti a má za sebou vykonanou
práci zasluhující uznání. OpravÀuje ho to k tomu, aby pouãoval mlad‰í a trousil moud-
ra.  Neznamená to v‰ak, Ïe má právo tlumit svoje aktivity. Do dal‰ích let pfiejeme
zdraví nezbytné pro zvládnutí celé ‰ífie zájmÛ a du‰evní pohodu, kterou mÛÏe ãerpat
ze zázemí celé spokojené ‰iroké rodiny v prostfiedí rodného Vala‰ska.

Blahopfieje V˘bor KDO

Na‰i jubilanti v roce 2014
60 let: 70 let:
·uk Jaroslav Ing. åerná Hora Lager Anton Linz
¤ehák Jindfiich Vyhnanuce PetrÏilka Josef Volenice
·Èastn˘ Josef, JUDr. HoraÏìovice Dufek Jifií SnûÏné na Moravû
Be‰ta Jindfiich LibeÀ Stárek Jaroslav Vlaãice
·ubrt Zdenûk Sobû‰ovice Wágner Alexander Michalovy Hory
Brtník Milan Rousínov u Vy‰kova Petrásek Josef Velké Popovice
ZajícováLudmila Moravec Beãka Josef Pelhfiimov
Bou‰e Michal PlzeÀ 4 Vodiãka Arno‰t Grygov
Jake‰ Jaroslav Velké Pfiílepy Zoubek Alois, Mgr. Stará Lysá
Vanãura Jaroslav Dolní Buãice
Vanûk Milan Dûãín 75 let:
Bártík Bohumil HoraÏìovice Barto‰ka Josef Pelhfiimov
Ml˘nková Zdena, Mgr. Mnichovice Kohout Miroslav Broumy
Mare‰ Jaroslav HefimanÛv Mûstec Pleva Jifií Pardubice
Danûk Jaroslav Kojetín LuÏn˘ Bfietislav Olomouc-Holice
Kalivoda Vítûzslav, Ing. Brno Kostka Stanislav Praha
Fi‰er Václav Úboã Grmolensk˘ Alois Grygov
Lanc Miroslav Podûbrady
Sedlák Franti‰ek, Ing. Polánka 80 let:
Kozlík Jan, Ing. Luãi‰tû Zíka Jifií, Ing. Brun‰ov
Pavlíãek Petr Resta
·tallmach Miroslav Chlebíãov 82 let:

Kroulík Jifií Skofienice
65 let: Trãka Franti‰ek, Ing. Suky
Nimmertondl Jan Simtany Gröhling Jan Hybrálec
Mlateãek Ladislav B˘‰È
·esták Václav Chocomy‰l 84 let:
TÛma Ladislav Îumberk N˘vltová Marie Praha
Chvojka Franti‰ek Pfiedhradí Lidinsk˘ Josef Bernartice
Samec Jan Radimovice u Îelãe
Macháãková Helena Praha 85 let:
Hubáãek Vojtûch Mikulãice Souãek Marcel Luka nad Jihlavou
Skofiepa Jaroslav Písty
Beránek Vladislav Barchov 86 let:
Palátová Jana Libefi Láník Josef Bransouze
Kuthejl Vojtûch Vlachovo Bfiezí
JeÏek Jan Horomûfiice 87 let:
Nemrava Milan Strupãice Pfeifer Karel Doksy

88 let:
N˘vlt Karel, JUDr. Praha
Petrásek Vladimír Uhlífiské Janovice
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Vzpomínáme
27. srpna 2013 opustil na‰e fiady dlouholet˘ ãlen

pan Karel Kieweg.  Od narození (9. 6. 1950) Ïil se
sv˘m bratrem Janem a rodiãi v Libûjovicích. Zde
Ïil Ïivotem prostého venkovského kluka, jehoÏ ná-
plní volného ãasu bylo fotbalové hfii‰tû a pfiíroda.
Vztah k pfiírodû a v‰emu Ïivému v ní, motivovan˘
a umocnûn˘ myslivostí, ho natolik ovlivnil, Ïe po
ukonãení základní ‰koly jeho kroky vedou na Les-
nické odborné uãili‰tû do Prachatic.

Jeho koníãkem byl v mládí pfiedev‰ím fotbal,
posléze myslivost a je‰tû pozdûji zejména mysli-
vecká kynologie. V dobû v˘konu základní vojenské
sluÏby, kterou vykonává v letech 1969 aÏ 1971
v Libûjovicích, se kromû hraní fotbalu za místní Duk-
lu, podrobnû seznamuje se zpÛsoby v˘cviku, jak
se s oblibou fiíká, nejlep‰ího pfiítele ãlovûka, psa jako takového.

 Pan Karel Kieweg s manÏelkou po urãitém rozvaÏování kupují v roce 1992
do svého vlastnictví Libûjovickou hospodu. Karel Kieweg se na pln˘ úvazek zaãí-
ná vûnovat provozování hostinské ãinnosti. Hospodu pojmenovávají na „Hospo-
du u KiewegÛ“. Do ãinnosti v Hospodû u KiewegÛ postupnû zapojuje celou rodi-
nu, manÏelkou poãínaje, pfies syna, dcery a jejich Ïivotní partnery, vnuãkami kon-
ãe.  Pro nás kynology zde byly vÏdy dvefie otevfiené.

Schopnosti, um a dovednost ho pfiímo pfiedurãily k tomu, Ïe byl povûfiován
zastáváním rÛzn˘ch funkcí v  âeskomoravské myslivecké jednotû. Do souãasné
doby byl mysliveck˘m hospodáfiem v  Mysliveckém sdruÏení „Lomec“ Libûjovi-
ce, dlouholet˘m ãlenem Okresní myslivecké rady Okresního mysliveckého spol-

ku Strakonice, dlouholet˘m v‰estrann˘m
rozhodãím pro pracovní zpÛsobilost lo-
veck˘ch psÛ velk˘ch plemen a zejména
dlouholet˘m pfiedsedou Okresní kynolo-
gické komise, která pod jeho vedením
vrchovatû naplÀovala poslání myslivec-
ké kynologie.

Vûnoval se v˘cviku celé fiady plemen
psÛ, anglick˘mi a irsk˘mi setry poãínaje,
pfies nûmecké krátkosrsté, ale i dlouho-
srsté ohafie, malé münsterlandské
a v poslední dobû hlavnû velké münster-
landské ohafie. Vûdûl, Ïe i mal˘ pes je vel-
k˘ loveck˘ pomocník, vlastnil a cviãil
i jezevãíky v‰ech rázÛ srsti a foxteriéry.

Samostatnou kapitolou, kde se nesmazatelnû zapsal do historie, kdy svojí ãin-
ností pfiekroãil i hranice na‰eho státu je, v letech 2004, 2008 a 2011 pofiádání Me-
zinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ, mal˘ch a
vek˘ch müsterlandsk˘ch ohafiÛ v Libûjovicích. OdváÏnû se pustil do tohoto projek-
tu, vzal na svá bedra zodpovûdnost za pofiádání tûchto zkou‰ek. Podafiilo se mu
pro tento projekt získat i sousední myslivecká sdruÏení a obce. Do vlastního zaji‰tû-
ní zapojil pfiedev‰ím celou rozvûtvenou rodinu a dal‰í pfiátelé a známé. Hospoda
u KiewegÛ, ve které to v nûkter˘ch chvílích huãelo jako ve vãelím úle, byla hlavním
zázemím tûchto zkou‰ek. Dosah a úspû‰nost tûchto akcí doceníme aÏ po létech.

Nejvût‰ího osobního kynologického úspûchu dosáhl právû na tûchto meziná-
rodních zkou‰kách, kdy se v roce 2004 se sv˘m VMO Andym od Funbergu
stal celkov˘m vítûzem tûchto zkou‰ek.

Jak˘ tedy byl pan Karel Kieweg? Byl vybaven pfiirozen˘m intelektem, kter˘ se
odráÏel v jeho fortelnosti a umu, jin˘mi slovy bychom mohli fiíci, Ïe mûl dar „sel-
ského rozumu“. Opl˘val druÏností a v‰estranností, to mu umoÏnilo, Ïe se zajímal
i o dal‰í oblasti ne jen o ty, o kter˘ch jsem se zmínil. Byl schopn˘m diplomatem,
umûl otupovat ostfií v napjat˘ch situacích a zejména to byl ná‰ kamarád.

âest jeho památce!
redakãnû zpracováno podle textu Ing. Viktora Bla‰ãáka

Dále opustil na‰e fiady
Pan Jaroslav Hajník z RoÏmitálu pod Tfiem‰ínem,
dlouholet˘ chovatel a cviãitel DO.
Vzpomínáme vdûãnû na tohoto dlouholetého kamaráda a dûkujeme za v‰e, co
pro plemeno a klub KDO vykonal.

 âest jeho památce!

Ve vûku 93 let zemfiel ãestn˘ ãlen na‰eho klubu Ladislav
Valenta z Trutnova. Bezmála 50 let v myslivosti byl doprová-
zen v˘luãnû mal˘m münsterlandsk˘m ohafiem. 46 let byl ãle-
nem KDO, choval v chovné stanici „LAVAL“. Byl majitelem
nûkolika chovn˘ch psÛ. Vycviãil a úspû‰nû pfiedvádûl MMO
na klubov˘ch v˘stavách a soutûÏích u nás i v zahraniãí, kde
díky jazykovému vybavení, téÏ doprovázel zahraniãní hosty.
V˘znamnû pfiispûl k navázání spolupráce s chovatelsk˘mi
svazy MMO v zemi pÛvodu. Jako ãlen redakãní rady klubo-
vého zpravodaje KDO po dobu 15-ti let do r. 1990 zabezpe-

ãoval jeho vyti‰tûní. V klubu byl Ladislav Valenta oblíben pro pfiátelské, taktní
a vûcné jednání.

âest jeho památce!
JUDr. Karel N˘vlt
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Finanãní hospodafiení Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ v roce 2013

Zpráva o hospodafiení klubu vychází z v˘sledku dosaÏeného za 10 mûsícÛ, dopl-
nûná v˘hledem k 31. 12. 2013. Ve vztahu k v˘sledku hospodafiení k 31. 10. 2013 se
pfiedpokládá, Ïe pfiíjmy a v˘daje k 31. 12. 2013 budou vyrovnané.

Hlavním zdrojem pfiíjmÛ jsou vybrané ãlenské pfiíspûvky. K 31. 10. 2013 ãiní
180 600 Kã.

KaÏdoroãní mírn˘ pokles vybran˘ch pfiíspûvkÛ souvisí s mírn˘m poklesem ãle-
nÛ klubu.

Pfiíspûvek od âMKJ ãinil v tomto roce 20 775,00 Kã a podíl z oblastní v˘stavy v Olo-
mouci ãinil 3 300 Kã. Klubová v˘stava v Netfiebû skonãila ziskem necel˘ 1 tis. Kã. V˘stavy
se zúãastnilo pouze 48 psÛ, coÏ sníÏilo v˘nosy za startovné, naopak náklady zÛstaly stejné
jako v minul˘ch letech (poháry, odmûny, cestovné, tisk diplomÛ, katalogÛ...).

Z celkov˘ch pfiíjmÛ je financováno hlavnû vydávání a rozesílání klubového zpra-
vodaje. Pfiedpokládá se, Ïe Zpravodaj ã. 87 bude vydán v prosinci t. r., tzn., Ïe celko-
v˘ roãní náklad na Zpravodaj bude  cca 90 tis. Kã.

Dále je financována povinná platba pfiíspûvku klubu âeskomoravské kynologické
jednotû ve v˘‰i 6 220 Kã a pfiíspûvek mezinárodnímu svazu MMO 278 Eur, tj. 7 171 Kã.

Kromû toho je hrazena ztráta z v˘cvikové ãinnosti. Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
uspofiádané v VLS Ralsko, LS Hamr a baÏantnici v PlouÏnici po finanãní stránce
skonãily ztrátou 58 tis. Kã. Dále byl poskytnut˘ pfiíspûvek vÛdcÛm na MVZ DO v Ra-
kousku v celkové v˘‰i 6 tis. Kã. Ostatní zkou‰ky pofiádané klubem - zkou‰ky vloh,
lesní a speciální zkou‰ky z vodní práce a podzimní zkou‰ky skonãily s mírn˘m zis-
kem celkem 5 tis. Kã.

Z prostfiedkÛ klubu jsou dále hrazeny provozní náklady jako - materiál pro jubi-
lea, poplatky bance, po‰tovné, úãetnictví, webhosting, cestovné v˘boru a dozorãí
rady v‰e k 31. 10. 2013 v celkové v˘‰i 54 tis. Kã.

Placení pfiíspûvkÛ v roce 2014:
Souãasnû s tímto Zpravodajem kaÏd˘ ãlen obdrÏí sloÏenku na zaplacení ãlenského

pfiíspûvku na rok 2014. Pfiíspûvek mÛÏete zaplatit i pfievodem z úãtu na úãet KDO, nebo na
spádové schÛzi, nejlépe s pouÏitím sloÏenky. Nezapomínejte pfii platbû uvést var. symbol,
kter˘ je mj. vyznaãen i na sloÏence. Termín pro zaplacení je 31. 3. 2014. V dal‰ím ãísle
Zpravodaje bude seznam ãlenÛ, od kter˘ch nebudeme mít do konce dubna 2014 platbu.

Souãasnû Ïádám ãleny, aby jakékoliv zmûny adresy a kontaktÛ vãas nahlásili.

âlenská základna:
K 31. 10. 2013 vykazoval klub 604 ãlenÛ, z toho je 14 ãestn˘ch ãlenÛ. 44 ãle-

nÛm, ktefií neuhradili ãlenské pfiíspûvky na rok 2013, bylo ukonãeno ãlenství podle
stanov klubu. 6 ãlenÛ poÏádalo o zru‰ení ãlenství, naopak novû bylo zaregistrováno
40 ãlenÛ. Z rÛzn˘ch zdrojÛ jsme se dozvûdûli o 7 úmrtích ãlenÛ.

Hubata Ladislav, ekonom a matrikáfi klubu

SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
v roce 2014
V˘bor KDO svolává schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech s následujícím pro-
gramem:

1. Zahájení
2. Pfiedání klubov˘ch vyznamenání
3. Volba návrhové a volební komise
4. Zpráva o ãinnosti KDO
5. Zpráva dozorãí rady
6. Diskuze ke zprávû o ãinnosti
7. Volba delegátÛ na v˘roãní konferenci KDO a návrh kandidátÛ

do v˘boru KDO
8. Usnesení ãlenské schÛze

Termíny a místa konání ãlensk˘ch schÛzí KDO ve spádov˘ch oblastech:

Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘)
-  v sobotu 22. února 2014 v 10.00 hodin penzion Artemis - Netfieba.

Gestofii Petr Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích XVI. Samostatné
klubové v˘stavy v tomto Zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina)
- v sobotu 1. 3. 2014, v 10.00 hodin na stálém místû v restauraci „Popovi-

ce“ u autobusového nádraÏí v Pelhfiimovû. Gestor Ladislav Hubata.

Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘)
- v sobotu 1. bfiezna 20142 v 10.00 hodin v restauraci „Merlin“ v Plzni,

·pálova ulice. Restaurace se nachází na staré v˘padovce z Plznû na Kar-
lovy Vary proti ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.

V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj)
- v nedûli 9. února 2014 v 10.00 hodin v „Pohostinství“ ve Hvozdnici

u Hradce Králové. Gestor Josef Jeník.

JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina)
- v nedûli 23. 2. 2014 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno

v Brnû – Komárovû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MV-
Dr. Lubo‰ ·lapansk .̆

Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘)
- v nedûli 16. 2. 2014. v 10.00 hod. v restauraci „U Jelena“ v Olomouci,

Hodolanská 28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.

âlenské schÛze budou fiídit gestofii urãeni v˘borem KDO. Do 15 dnÛ po schÛzi
za‰lou pfiedsedovi KDO zápis o prÛbûhu schÛze s usnesením a prezenãní listinou.
Mimo program bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu. Nutno s sebou mít psa,



1110

prÛkaz pÛvodu a v˘stavní posudek. Z organizaãních dÛvodÛ musí na tento poÏa-
davek majitel psa ãi feny pfiedem upozornit gestora ãlenské schÛze.

âlenové klubu mají podle Stanov KDO právo zúãastÀovat se akcí pofiádan˘ch
klubem, podávat orgánÛm klubu (ãlenské schÛzi, konferenci, v˘boru klubu, chova-
telské radû a dozorãí radû) návrhy, podnûty, dotazy a stíÏnosti.

Îádáme v‰echny ãleny, aby se zúãastnili ãlensk˘ch schÛzí ve spádov˘ch ob-
lastech, na kter˘ch mÛÏe kaÏd˘ ãlen nejen podávat návrhy, podnûty, dotazy
a pfiípadné stíÏnosti, ale také navrhovat a volit delegáty konference a navrhovat
kandidáty do pfií‰tího vedení KDO. Pfiispûjte sv˘mi zku‰enostmi k dal‰í zdárné
ãinnosti klubu a do pfií‰tího vedení klubu vyberte takové osobnosti, které pro tuto
práci mají pfiedpoklady.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

V˘roãní konference Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ konané v Netfiebû

V˘bor klubu svolává podle §. 6 odst. 2 stanov KDO v nedûli 6. dubna 2014
v 10.00 hodin v penzionu “ Artemis“ Netfieba ÚÏice v˘roãní konferenci, které
budou pfiedcházet schÛze ãlenÛ ve spádov˘ch oblastech.

Îádáme v‰echny ãleny, aby se zúãastnili ãlensk˘ch schÛzí ve spádov˘ch oblas-
tech, na kter˘ch mÛÏe kaÏd˘ ãlen nejen podávat návrhy, podnûty, dotazy a pfiípad-
né stíÏnosti, ale také navrhovat a volit delegáty konference a navrhovat kandidáty
do pfií‰tího vedení KDO. Pfiispûjte sv˘mi zku‰enostmi k dal‰í zdárné ãinnosti klubu
a do pfií‰tího vedení klubu vyberte takové osobnosti, které pro tuto práci mají pfied-
poklady.

Program konference:
1. Prezence
2. Zahájení
3. Schválení pofiadu jednání, schválení jednacího fiádu, schválení volebního

fiádu
4. Volba komisí: mandátové a volební, návrhové
5. Zpráva pfiedsedy klubu o ãinnosti v uplynulém funkãním období.
6. Zprávy hlavního poradce chovu, v˘cvikáfie a ekonoma
7. Zpráva pfiedsedy dozorãí rady
8. Udûlení ãestného ãlenství a klubov˘ch vyznamenání
9. Hlavní smûry ãinnosti KDO v pfií‰tím období

10. Diskuze
11. Zpráva mandátové komise
12. Volby v˘boru a dozorãí rady
13. Zpráva volební komise o v˘sledku voleb
14. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
15. Závûr

Jednací fiád v˘roãní konference
Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ konané v Netfiebû,
dne  6. 4. 2014
1. Jednání konference zahajuje a fiídí pfiedseda KDO.
2. Konference se zúãastní delegáti s hlasem rozhodujícím a pozvaní hosté.
3. Jednání konference se fiídí programem, kter˘ schválí delegáti.
4. Právo hlasovat mají pouze delegáti. Hlasovací právo je nezastupitelné.

a) hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem
b) pfii hlasování rozhoduje prostá vût‰ina
c) hlasuje se nejprve o pÛvodním návrhu. Pokud byl schválen nadpoloviãní vût‰i-

nou hlasÛ, o protinávrzích se jiÏ nehlasuje
d) pokud je hlasování nejednoznaãné, vyhla‰uje fiídící jednání poãet hlasÛ pro,

proti a kdo se zdrÏel hlasování
5. Z fiad delegátÛ jsou voleny:

a) pracovní pfiedsednictvo
b) mandátová komise a volební komise
c) návrhová komise

6.  ZpÛsob provedení voleb nového v˘boru a dozorãí rady KDO stanoví volební fiád.
7.  Diskuze: •diskuze se mohou zúãastnit delegáti i pozvaní hosté

•k diskuzi se hlásí odevzdáním písemné pfiihlá‰ky do diskuze
•diskusní pfiíspûvek trvá do tfií minut. O v˘jimce rozhoduje pracovní

pfiedsednictvo
•diskutuje se k problémÛm dle schváleného programu. Jinak

rozhoduje zasedání
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Volební fiád v˘roãní konference
Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ v Netfieby,
dne 6. dubna 2014
Na konferenci bude provedena volba:
- sedmiãlenného v˘boru Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
- tfiíãlenné dozorãí rady Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
Na kandidátce jsou zapsáni ãlenové souãasného v˘boru KDO a dozorãí rady KDO.

Pfiípadné dal‰í návrhy kandidátÛ na funkci do v˘boru zapí‰e na kandidátku voleb-
ní komise. Kandidátku obdrÏí kaÏd˘ delegát pfied volbami. Pokud delegát ne‰krtne
Ïádného navrÏeného kandidáta, souhlasí s tím, jak jsou uvedeni na kandidátce. Kan-
didáti do dozorãí rady jsou uvedeni zvlá‰È.

V˘bor KDO pfiedkládá kandidátku s navrÏen˘mi kandidáty ve stávajících funkcích.
Zdvojení funkcí je navrÏeno pfiedev‰ím z úsporn˘ch dÛvodÛ a proto, Ïe navrÏení kandi-
dáti mají pfiedpoklady k v˘konu obou funkcí a se zvolením souhlasí. Sedmiãlenn˘ v˘bor
je schopen pfii stávajícím poãtu ãlenÛ KDO tradiãní klubové ãinnosti fiádnû zabezpeãovat.

Pokud nebude navrÏen dal‰í kandidát z fiad delegátÛ konference na funkci, bude
volba probíhat aklamací (=vefiejn˘m hlasováním).

Pfii navrÏení dal‰ího kandidáta na funkci, a jeho souhlasu, probûhnou volby tajnou
volbou tak, Ïe bude provádûna negativní formou. Voliã mÛÏe nezvolit kandidáta, se kter˘m
nesouhlasí tím, Ïe pfie‰krtne jeho jméno a pfiíjmení. Zvoleni budou kandidáti, ktefií obdrÏí
nejvíce hlasÛ. Kandidátka s dopsan˘m jak˘mkoliv textem bude prohlá‰ena za neplatnou.

V˘sledky voleb s uvedením poãtu hlasÛ jednotliv˘ch kandidátÛ na funkce vyhlásí
pfiedseda volební komise.

Novû zvolen˘ pfiedseda KDO pfiedstaví konferenci funkcionáfie v˘boru. Obdobnû
pfiedstaví konferenci dozorãí radu KDO její pfiedseda.

Zmûny ve standardu VMO
Pfievzali jsme nov˘ standard plemene VMO. Mimo mal˘ch zmûn v pfiekladu, které

mají nakonec stejn˘ v˘znam, jsou zde dvû podstatné zmûny, povolené zbarvení a v˘‰ka:

Zbarvení:
jsou tfii barevné variety:

• bílá s ãern˘mi plotnami a stfiíkáním,
• modr˘ bûlou‰ nebo
• celoãerná,

Hlava je vÏdy ãerná, mÛÏe mít malou bílou hvûzdiãku nebo lysinku.

V˘‰ka a váha:
prÛmûrná kohoutková v˘‰ka: psi 60-65 cm

feny 58-63 cm
2 cm pfies specifikovanou v˘‰ku jsou tolerovány.
Úplné znûní standardu VMO bude zvefiejnûno na internetov˘ch stránkách KDO.

Smûrnice v˘boru KDO pro udûlování zlat˘ch
a stfiíbrn˘ch klubov˘ch odznakÛ

Na základû poÏadavku nûkter˘ch ãlenÛ KDO a vzhledem k nadcházející konfe-
renci KDO zafiazujeme opûtovnû „smûrnice pro udûlování klubov˘ch odznakÛ“

I.
V‰eobecná  ustanovení

A. V˘bor klubu, ve snaze ocenit dlouhodobou vûrnost ãlenÛ k na‰emu chovatelské-
mu klubu, obûtavou funkcionáfiskou ãinnost i zásluhy o chov a v˘cvik psÛ na‰ich
plemen, bude udûlovat zlaté a stfiíbrné klubové odznaky.

B. Zlaté a stfiíbrné odznaky mohou b˘t téÏ udûleny pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatel-
sk˘ch klubÛ.

C. Zlaté a stfiíbrné odznaky mohou b˘t téÏ udûleny cizím státním pfiíslu‰níkÛm a za-
hraniãním chovatelsk˘m klubÛm.

II.
Stfiíbrn˘ klubov˘ odznak

1. MÛÏe b˘t udûlen tûm ãlenÛm:
a) jejichÏ ãlenství v klubu trvá nepfietrÏitû 20 let;
b) ktefií se zúãastní s jedním psem na‰eho plemene Memoriálu Richarda Knolla

nebo zvítûzí na klubov˘ch v‰estrann˘ch zkou‰kách KDO;
c)  ktefií úspû‰nû pfiedvedou na v‰estrann˘ch zkou‰kách tfii psy na‰ich plemen;
d) chovatelÛm na‰ich plemen, ktefií dlouhodobou a cílevûdomou plemenitbou

pfiispûli k roz‰ífiení psÛ na‰ich plemen;
e) ktefií po 10 letech nepfietrÏitého ãlenství aktivnû a dlouhodobû pracovali nebo

pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanoven˘ch poboãkách klubu
KDO.

2. MÛÏe b˘t udûlen pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ, ktefií svou dlouhole-
tou ãinností pfiispûli v˘znamnou mûrou k rozvoji lovecké kynologie.

3. MÛÏe b˘t udûlen cizím státním pfiíslu‰níkÛm, a to zásadnû na základû dlouhodo-
bé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve v˘cvikové ãinnosti a pfiispívají k upevnûní
navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO.

III.
Zlat˘ klubov˘ odznak

1. MÛÏe b˘t udûlen tûm ãlenÛm:
a) jejichÏ ãlenství v klubu trvá nepfietrÏitû 30 let;
b) ktefií úspû‰nû pfiedvedou dva psy na‰eho plemene na Memoriálu Richarda

Knolla nebo dvakrát zvítûzí na V‰estrann˘ch klubov˘ch zkou‰kách KDO a ti,
ktefií se zúãastní s jedním psem na‰eho plemene Memoriálu Karla Podhajské-
ho;

c) ktefií úspû‰nû pfiedvedou na v‰estrann˘ch zkou‰kách pût psÛ na‰ich plemen;
d) chovatelÛm na‰ich plemen, ktefií dlouhodobou a cílevûdomou plemenitbou

pfiispûli k roz‰ífiení psÛ na‰ich plemen;
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e) ktefií po 15 letech nepfietrÏitého ãlenství aktivnû a dlouhodobû pracovali nebo
pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanoven˘ch poboãkách klubu
KDO.

2. MÛÏe b˘t udûlen pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ, ktefií svou dlouhole-
tou ãinností pfiispûli v˘znamnou mûrou k rozvoji lovecké kynologie.

3. MÛÏe b˘t udûlen cizím státním pfiíslu‰níkÛm, a to zásadnû na základû dlouhodo-
bé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve v˘cvikové ãinnosti a pfiispívají k upevnûní
navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO.

IV.
Závûreãná ustanovení

1. V‰em ãlenÛm klubu, pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ i pfiedstavitelÛm
zahraniãních klubÛ, kter˘m budou stfiíbrné a zlaté odznaky udûleny, bude záro-
veÀ pfiedáno ãestné uznání.

2. ¤ádnou a úplnou evidencí uveden˘ch vyznamenání bude povûfien ãlen v˘boru.
ZároveÀ bude povûfien úschovou klubov˘ch odznakÛ.

3. Udûlení odznakÛ projednává a schvaluje v˘bor KDO. V bodech b) je ãlen povi-
nen doloÏit úãast pfiíslu‰n˘mi tabulkami.

Tato smûrnice byla projednána a schválena v˘borem KDO na zasedání dne 26. 11.
2006 v PrÛhonicích

Klubové zkou‰ky z v˘konu 2014
VII. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT
termín: sobota 3. kvûtna 2014
místo: Mal˘ Bor - Klatovy
uzávûrka pfiihlá‰ek: 11. dubna 2014
startovné: 250 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 500 Kã
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: 

MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky
  na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 030514

Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek
a narozeni v posledních tfiech mûsících roku pfiede‰lého, pak psi star‰í – DO, MMO
a VMO.

V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny.
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46. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO
a 45. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky
termín: 20. aÏ 21. záfií 2014
místo: Libûjovice - Strakonice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. srpna 2014
pfiihlá‰ky pfiijímá: MVDr. Miroslav Kalich

Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.

Memoriál Karla Kiewega - Lesní zkou‰ky
+ Speciální zkou‰ky z vodní práce
termín: LZ sobota 19. ãervence 2014

SZVP nedûle 20. ãervence 2014
místo: Drahonice - Strakonice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 4. ãervence 2014
startovné : 500 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 700 Kã (jedny zkou‰ky)
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: 

MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
  Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky
  na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 190714 – LZ, 200714 - SZVP

Psy lze pfiihlásit i jen na jeden druh zkou‰ek. Z úãastníkÛ obou zkou‰ek bude po
ukonãení vyhlá‰en Vítûz Memoriálu Karla Kiewega  LZ + SZVP.

V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny.

V. Memoriál Miroslava Nûmce - ZV KDO CACT
termín: sobota 10. kvûtna 2014
místo: Vy‰kov, MS Kfienovice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 18. dubna 2014
startovné: 250 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 500 Kã
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: 

MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky
  na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 100514

Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek
a narozeni v posledních tfiech mûsících roku pfiede‰lého, pak psi star‰í – DO, MMO
a VMO.

V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny.
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Klubové v˘stavy roku 2014
XVI. Samostatná klubová v˘stava KDO a pfiehlídka chovn˘ch psÛ a fen
termín: sobota 17. kvûtna 2014
místo: Penzion Artemis - Netfieba - ÚÏice
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Klubov˘ vítûz,

Nejkrásnûj‰í jedinec v˘stavy (BIS)
uzávûrka pfiihlá‰ek: 2. kvûtna 2014
pfiihlá‰ky pfiijímá: Dana Hájková

PoleÀ - Ml˘nec 16, 339 01 Klatovy
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz

Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v propozicích v˘stavy.

Klubová v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû v Olomouci
Námû‰È na Hané
termín: sobota 14. ãervna 2014
místo: Námû‰È na Hané
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,
rozhodãí: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

Ve‰keré bliÏ‰í informace najdete na stránkách OMS âMMJ Olomouc
âMMJ OMS Olomouc - v˘stavní v˘bor 
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
Tel: 585 427 644, mobil: 731 03 18 18
email:  vystavanamest@seznam.cz  

http://www.myslivost.cz/OMS/olomouc/Oblastni-vystava-psu-2013.aspx

Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû DÏbán – Praha 6
termín: sobota 4. fiíjna 2014
místo: DÏbán – Praha 6
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy
rozhodãí: Petr Buba
pfiihlá‰ky zasílejte: Obvodní mysliveck˘ spolek âMMJ Praha 6

Generála Píky 430 / 26
160 00  Praha 6
mob. 602 123 510,
nebo na internetovou adresu: praha6@oms-myslivost.cz

http://www.myslivost.cz/OMS/praha6/Kynologicke-akce.aspx 

âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají

XVI. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 17. kvûtna 2014

a

pfiehlídku chovn˘ch psÛ a fen
Penzion Artemis - Netfieba - ÚÏice

se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2014
a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy 2014

V˘stavní poplatek: za 1. psa ................................................................... 400,- Kã
za 2. psa .................................................................  350,- Kã
tfiída dorostu ............................................................. 100,- Kã
tfiída veteránÛ ........................................................... 100,- Kã
tfiída  „ãestná“ (vysvûtlení viz níÏe) ......................... 100,- Kã
svod chovn˘ch psÛ a fen ................................. bez poplatku

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 2. kvûtna 2014
Program: 8:30 - 9:30 Pfiejímka psÛ

9:30-10:00 Zahájení
10:00-11:00 Pfiehlídka a pfiedstavení chovn˘ch psÛ a fen
11:00-13:30 Posuzování v kruzích
13:30 hod SoutûÏe
14:00 hod Pfiehlídka vítûzÛ a vyhlá‰ení nejkrásnûj‰ího psa v˘stavy

Na v˘stavû bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu. Pfied zahájením posuzování
v kruzích budou pfiedstaveni jednotliví chovní jedinci.

Tfiídy: tfiída ‰tûÀat stáfií 4 – 6 mûsícÛ
tfiída dorostu stáfií 6 – 9 mûsícÛ
tfiída mlad˘ch stáfií 9 – 18 mûsícÛ
mezitfiída stáfií 15 – 24 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu

na vykonané zkou‰ky a získaná ocenûní
tfiída otevfiená od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu na vykonané

zkou‰ky a získaná ocenûní
tfiída pracovní od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny s uznanou zkou‰kou

z v˘konu doloÏenou pfiedepsan˘m certifikátem âMKJ
tfiída vítûzÛ od 15 mûsícÛ pro psy a feny s uznan˘m titulem mezinárodní ãi

národní ‰ampión, klubov˘ vítûz, národní vítûz nebo vítûz speciální
v˘stavy. Uvedené tituly musí b˘t získány v konkurenci dospûl˘ch
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tfiída veteránÛ pro psy a feny star‰í 8 let
tfiída  „ãestná“ zde je moÏné pfiedstavit psy bez nároku na ocenûní, kvalifikaci

a pofiadí – vhodné pro pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ. Tfiída není
omezena vûkem

SoutûÏe:
Chovatelské skupiny – do této soutûÏe nastupují minimálnû tfii jedinci z vlastního
chovu, ktefií pocházejí z rÛzn˘ch spojení (minimálnû od dvou rÛzn˘ch otcÛ nebo
matek) a jsou uvedení v katalogu. Psi nemusí b˘t v majetku chovatele. Pfiihlá‰ky se
pfiijímají v den v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii od 10.00 do 11.00 hodin.

SoutûÏ „Dítû a pes“ 1. skupina – dûti do 10 let
2. skupina – dûti od 10 do 15 let
se psy uveden˘mi v katalogu

Pfiihlá‰ky se pfiijímají v den v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii od 10.00 do 11.00 hodin.
Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy – do této soutûÏe nastupují drÏitelé titulÛ BOB.

Pfiihlá‰ka a pfiílohy:
Pro zafiazení psa do tfiídy je rozhodující jeho vûk v den konání v˘stavy (tj. v

den posouzení psa na v˘stavû), ostatní podmínky musí b˘t splnûny v den podání
pfiihlá‰ky. Pro zafiazení do tfiídy pracovní je nutné k pfiihlá‰ce pfiiloÏit certifikát o
vykonané zkou‰ce (vydává âMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). K zafiazení
do tfiídy pracovní staãí u ohafiÛ absolvování zkou‰ek vloh (ZV).

Pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ pfiiloÏte kopii diplomu Mezinárodního nebo Ná-
rodního ‰ampiona. Tituly Klubov˘ vítûz, Národní vítûz nebo Vítûz speciální v˘-
stavy doloÏte kopií PP s ãiteln˘m zápisem nebo kopií v˘stavního posudku.

K pfiihlá‰ce na v˘stavu musí b˘t pfiiloÏena úplná a ãitelná fotokopie obou stran
prÛkazu pÛvodu hlá‰eného jedince. V pfiípadû, Ïe získané tituly opravÀující pro zafia-
zení do tfiídy ‰ampiónÛ (vítûzÛ) nebo certifikát o absolvování pfiedepsané zkou‰ky
pro tfiídu pracovní nejsou fiádnû doloÏeny, je pofiadatel povinen zafiadit psa do tfiídy
otevfiené.

Doklady v den úãasti na v˘stavû
PrÛkaz pÛvodu psa nebo potvrzení plemenné knihy, Ïe prÛkaz bude vydán, oã-

kovací prÛkaz s platn˘m oãkováním.

Z úãasti na v˘stavû budou vylouãeni:
a) psi, ktefií nejsou uvedeni ve v˘stavním katalogu;
b) psi nemocní, podezfielí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovinû bfiezosti, feny

háravé a feny kojící;
c) psi v majetku osob, kter˘m bylo odÀato právo vystavovat;
d) psi nebezpeãní – kousaví a agresivní vÛãi lidem a psÛm.

Veterinární podmínky:
Psi musí mít platné oãkování proti vzteklinû a psinkovému komplexu v ãasovém

rozmezí ne dfiíve neÏ jeden mûsíc a ne déle neÏ jeden rok pfied v˘stavou.

V‰eobecná ustanovení:
1) Pro v˘stavu platí V˘stavní fiád a ¤ád ochrany zvífiat pfii vefiejném vystoupení nebo

svodu zvífiat a pfii chovu (¤ád pro pofiádání kynologick˘ch akcí) âMKU.
2) Pofiadatel neodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem, ani za

úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.
3) Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do deseti dnÛ pfied v˘stavou.
4) V˘stavní poplatek - bankovním pfievodem na úãet KDO ã. 165240379/0800,

- variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 170514 - nebo za‰lou penûÏní poukázkou typu C (k

dostání na po‰tû) nejpozdûji do 2. kvûtna 2014 na adresu:
  Ladislav Hubata

394 15 Nová Cerekev 18
5) Pfiihlá‰ku vãetnû v‰ech pfiíloh uveden˘ch v˘‰e a kopii potvrzení o úhradû v˘-

stavního poplatku za‰lete nejpozdûji do 2. kvûtna 2014 na adresu:
Dana Hájková, Ml˘nec 16,
339 01 Klatovy

  e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz
Rozhodãí na v˘stavû:
DO Ursula Schneider, DO
MMO Josef Barto‰ka, CZ
VMO Ladislav Hubata, CZ

Penzion Artemis se nachází v obci Netfieba u ÚÏic. Z Prahy po E55 - D8 smûr Teplice,
exit 9 ÚÏice, Kralupy nad Vltavou
Podrobnûj‰í informace vyhledejte na www.rezidence-artemis.cz.
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Pfiehled v˘stav psÛ v âR v roce 2014
Mezinárodní v˘stavy:
Mezinárodní v˘stava psÛ DUO CACIB Brno 22. 2. 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ DUO CACIB Brno 23. 2. 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjovicích 26. - 27. 4. 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ Praha 3. - 4. 5. 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ Litomûfiice 24. - 25. 5. 2014
Intercanis Brno 21. - 22. 6. 2014
Interdog Bohemia Mladá Boleslav 30. - 31. 8. 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjovicích 20. - 21. 9. 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ Praha 1. - 2. 11. 2014

Národní v˘stavy:
Hanácká národní v˘stava psÛ v Brnû 4. - 5. 1. 2014
Národní v˘stava psÛ Ostrava 12. - 13. 4. 2014
Národní v˘stava psÛ Klatovy 28. - 29. 6. 2014
Národní v˘stava psÛ v Mladé Boleslavi 19. - 20. 7. 2014
Moravskoslezská národní v˘stava psÛ 27. - 28. 9. 2014

Evropská v˘stava psÛ 23. - 26. fiíjna 2014 Brno + Národní v˘stava:
Posuzování skupiny VII. Evropská v˘stava 26. fiíjna 2014

Národní v˘stava 25. fiíjna 2014

Rozdodãí:
Plemeno: Evropská v˘stava: Národní v˘stava:
DO MVDr. Franti‰ek ·imek Dupas Jean Jacques ( F)
VMO Dupas Jean Jacques ( F) Dvofiáková Helena
MMO Dupas Jean Jacques ( F) Dvofiáková Helena

Oficiální stránky v˘stavy: http://www.2014eurodogshow.cz

MVZ KDO v BaÏantnici PlouÏnice u âeské Lípy
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky se tentokráte konaly v honitbách baÏantnice PlouÏ-

nice a VLS Ralsko LS Hamr na Jezefie ve dnech 14. - 15. 9. 2013. PofiadatelÛm se v˘bûr
lokality více neÏ vydafiil. Krásné prostfiedí a nedotãená, donedávna vefiejnosti nepfií-
stupná, ãást lesÛ kolem Ralska v‰echny úãastníky okouzlila.

Na zkou‰ky bylo pfiihlá‰eno 16 psÛ. Po poradû rozhodãích a vydatné, spoleãné
snídani s vÛdci, zahájil zkou‰ky vrchní rozhodãí JUDr. Karel N˘vlt. Seznámení vÛdcÛ
a pfiihlíÏející korony s prÛbûhem disciplín, pfiedstavení zku‰en˘ch rozhodãích v sestavû:
MVDr. Miroslav Kalich, Franti‰ek Bárta, Ing. Josef BraÈka, Václav Charvát, Jan Pikula,
Franti‰ek Bárta, ml., Petr Buba, Karel Petrmichel, Michael Carpella (Rakousko), Ing. Josef
Adámek, Miroslav Pazderka, Václav âern˘ a Stanislav Kostka zakonãilo trubaãské duo.
Na závûr nástupu probûhlo rozlosování do tfiech skupin a samotné zkou‰ky, za ideál-
ního poãasí, mohly zaãít.

 Organizátofii v ãele s fieditelem zkou‰ek Karlem Pfeiferem pfiipravili zkou‰ky velice
peãlivû, nenastal Ïádn˘ nepfiedpokládan˘ problém. Na kaÏdém stanovi‰ti bylo zaji‰tûno
obãerstvení a v‰e probíhalo bez zbyteãného zdrÏování. V‰echny disciplíny byly v krásném
prostfiedí nedaleko od sebe. Pole se posuzovalo v areálu BaÏantnice za hojnosti zvûfie,
voda v krásném prostfiedí nedalekého rybníka a les v b˘valém zakázaném vojenském
pásmu, kde ani dnes není dovolen voln˘ pohyb vefiejnosti. Po posouzení v‰ech disciplín
se v‰ichni opût se‰li v loveckém srubu, nenechali si ujít pfiátelské posezení a zhodnocení
nároãného dne a málokdo odmítl na jazyku se rozpl˘vající uzené selátko.

Druh˘ a poslední den MVZ opût zahájil nástup v‰ech vÛdcÛ a rozhodãích a následn˘
odjezd na jednotlivá stanovi‰tû. Z prÛbûhu disciplín bych ráda zmínila práci na barvû Jana
H˘bnera a jeho feny Fessi z Remízku (DO). Fena, hlá‰ena jako „hlasiã“, oãekávání rozhod-
ãích i poãetné korony naplnila! Pfiedvedla uãebnicové hlá‰ení u „kusu“. Taková chvíle patfií
vÏdy ke krásn˘m a dojemn˘m okamÏikÛm. Mnohaletá práce, trpûlivost a hodiny v˘cviku se
psem jsou zavr‰eny zaslouÏen˘m úspûchem, kter˘ jsme této dvojici v‰ichni moc pfiáli.

V podveãer se opût v‰ichni se‰li u loveckého srubu a na pofiadu dne byl poslední
nástup. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ zkou‰ek, celkové hodnocení, podûkování rozhodãím, vÛd-
cÛm a také personálu BaÏantnice PlouÏnice, kter˘ má s pofiádáním podobn˘ch akcí
velké zku‰enosti a bezchybnû se o nás starali.

Celkov˘m vítûzem MVZ se stal Jan H˘bner s fenou Fessi z Remízku (DO) kter˘
získal pln˘ poãet bodÛ, 500, I. cena, CACIT, CACT, nejlep‰í práce v poli a lese, kontakt
s Ïivou kachnou. Pln˘m poãtem bodÛ si zajistil nominaci na Memoriál Richarda Knolla.
Skvûlá práce mladé, ale zku‰ené vÛdkynû Zuzky Fialová se psem Orson Svatoborsk˘
revír (VMO) a koneãné krásné druhé místo s celkov˘m poãtem 479 bodÛ, I. cena, Res.
CACIT, CACT. Na tfietím místû skonãil Václav Slanina se psem Erdo vom Lohner Forst
(VMO) s poãtem bodÛ 475, Res. CACT. Z celkového poãtu 16 psÛ dokonãili tfii psi v I.
cenû, ãtyfii ve II. cenû, pût psÛ ve III. cenû a ãtyfii psi nedokonãili.

Zkou‰ky probûhly ve velmi pfiátelské a pfiející atmosféfie. Na závûr podûkování pofiada-
telÛm a hlavnû Karlu Pfeiferovi. Nelehkou práci, pfiípravu takto organizaãnû nároãn˘ch zkou-
‰ek, zvládli na jedniãku. Podûkování patfií i majiteli BaÏantnice PlouÏnice Milo‰i Procházkovi
za skvûlé zázemí v krásném prostfiedí. Na vidûnou pfií‰tí rok v jihoãesk˘ch Libûjovicích.

Text a Foto Katefiina Lisová
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MVZ KDO v BaÏantnici PlouÏnice u âeské Lípy
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Klubové lesní zkou‰ky a speciální vodní
práce Libûjovice

V sobotu 27. ãervence 2013 se pfiíznivci dlouhosrst˘ch ohafiÛ pfiijeli pokochat v˘kony
psÛ na lesní zkou‰ky, pofiádané Klubem dlouhosrst˘ch ohafiÛ spolu s Okresním mysli-
veck˘m spolkem Strakonice, do Libûjovic. Jako na pfiedchozím prvním roãníku, kona-
ném v roce 2012 nedaleko Slaného, bylo poãasí nadprÛmûrnû aÏ nepfiíjemnû teplé.

Po úvodním slovu vrchního rozhodãího Jaroslava ·ímy, pfiedstavení jeho kolegÛ
rozhodãích - Jaroslava Bejdy, Karla Petrmichla, ing. Pavly Lhotákové, Jana ·loufa,
Franti‰ka Bárty st. a Petra Buby, se nastoupená korona a vÛdci se sv˘mi svûfienci
pfiesunuli na první disciplínu lesních zkou‰ek pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku tzv. „ohrád-
ku”, která dokáÏe i zku‰en˘m vÛdcÛm ãasto zvednout tlak a pocuchat nervy. Poté se
psi podle vylosovan˘ch ãísel rozdûlili do skupin a roze‰li ãi rozjeli se na jednotlivá
pracovi‰tû – vleãky, barvy a tzv. drobné disciplíny. Cel˘ den byl nedaleko ohrádky
v provozu stánek s obãerstvením, kter˘ zaji‰Èovala rodiny KiewegÛ. Touto cestou
bych jim chtûla velmi podûkovat! V parném poãasí, které vládlo cel˘ víkend, pfii‰lo
osvûÏení kaÏdému vhod.

Vítûzem lesních zkou‰ek se stal s pln˘m poãtem bodÛ pes velkého münster-
landského ohafie Orson Svatoborsk˘ revír, vÛdkynû Zuzany Fialové, na druhém
místû se s 233 body umístil pes dlouhosrst˘ ohafi Cyr z Volenick˘ch luhÛ s vÛdcem
Vladimírem Kaiserem, tfietí místo a 228 bodÛ si odnesla fenka malého münsterlanda
Elsa z Prosecké stránû se ZbyÀkem Kouglem.

Druh˘ den v nedûli 28. ãervence maraton zkou‰ek pokraãoval. Na stejném místû
se stejnû dokonal˘m zázemím se konaly zkou‰ky Speciální vodní práce. Sbor roz-
hodãích, opût pod taktovkou Jaroslava ·ímy, posuzoval v tomto sloÏení – Jaroslav
Bejda, Karel Petrmichl, Petr Buba, Jan ·louf, Václav Hynek, Franti‰ek Bárta, st.

Horké poãasí nás sice neopustilo, ale díky blízkosti rybníka bylo o nûco snesitelnûj-
‰í. Vítûzkou zkou‰ek z vodní práce se stala s pln˘m poãtem bodÛ fena maìarského
ohafie drátosrstého Roxy z Meãkovské skály vedená panem MVDr. Franti‰kem ·im-
kem. Poté následoval zástup psÛ s 96 body, kde o pofiadí rozhodovala chovnost, vûk
a na posledním místû abecední pofiadí prvního písmena jména psa. 96 bodÛ získal
pes VMO Orson Svatoborsk˘ revír se Zuzanou Fialovou, fena DO Gera z Budi‰ovské
doliny se ZdeÀkem Horákem, pes DO Vik z Mechova Tomá‰e Skalického a pes DO

Cyr z Volenick˘ch luhÛ s Vladimí-
rem Kaiserem.

Na úplném závûru byl vyhlá‰en
nejúspû‰nûj‰í pes dvoudenního
klání. Stal se jím s 240 body na
lesních zkou‰kách a 96 body na
speciální vodní práci pes velk˘
münsterlandsk˘ ohafi Orson Sva-
toborsk˘ revír s vÛdkyní Zuza-
nou Fialovou.

Zuzana Fialová

Podzimní zkou‰ky CACT Dolní Lukavice
V leto‰ním roce se v˘bor Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ rozhodl poprvé uspofiádat

podzimní zkou‰ky ohafiÛ. Tím roz‰ífiil o dal‰í druh zkou‰ek zkou‰ky pofiádané KDO.
KDO pfiijal nabídku od MS Lukavan v Dolní Lukavici, kterou nám nabídl ãlen tohoto
sdruÏení, chovatel a cviãitel MMO, pan Du‰an Kindl. Zkou‰ky probûhly 31. 8. 2013.

Zaji‰tûní ze strany MS bylo pfiíkladné a nic nebylo ponecháno náhodû. ByÈ se
v honitbû vyskytuje zajíc i volnû Ïijící populace baÏantÛ, bylo je‰tû zaji‰tûno pro urych-
lení prÛbûhu zkou‰ek dostatek baÏantí zvûfie k vypu‰tûní.

Na zkou‰ky se pfiihlásilo celkem 15 ohafiÛ, pfiedvedeno bylo 14. Z tohoto poãtu
bylo 5 VMO, 4 MMO a 2 DO. Na doplnûní startujících psÛ byli pfiijati je‰tû 1x âF, 1x KO
a 1x MOK. Vrchním rozhodãím na tyto zkou‰ky byl delegován Ján Polák ze Slaného.
Dále posuzovali rozhodãí Jaroslav Bejda, Václav Hynek, Franti‰ek Bárta, ml., Jan
Bezdûk, Bohuslav MuÏák a Václav âern .̆ O nároãnosti tûchto PZ svûdãí i v˘sledky:
sedm ohafiÛ obstálo v I. cenû, dva ve II. cenû, jeden pes splnil pouze loveckou upo-
tfiebitelnost, dva psi neobstáli a dva v prÛbûhu zkou‰ek odstoupili.

Vítûzkou zkou‰ek se stala fena VMO Oxana Svatoborsk˘ revír – I. c., 289 bodÛ,
CACT, vedená ing. Lenkou Fialovou. Na druhém místû se umístil VMO Pancho Sva-
toborsk˘ revír v I. c. s 284 body - Res.CACT, veden˘ Adélou Fry‰ovou. Na tfietím
místû se umístila fenka MMO Dita z Otmíckého polesí – I. c., 278 bodÛ, CACT- vede-
ná Jaroslavem Vofií‰kem. Na ãtvrtém místû dokonãil zkou‰ky DO Vik z Mechova –
I.c., 276 b., CACT, veden˘ Tomá‰em Skalick˘m.  S 264 body v I. cenû a titulem
Res.CACT absolvovala zkou‰ky fenka DO Wendy z Mechova vedená Josefem ¤e-
Ïábkem.

Ing. Lenka Fialová

45. IVGP Ebrach – Steigerwald, SRN
Ve dnech 5. - 7. 9. 2013 jsme se zúãastnili 45. mezinárodních v‰estrann˘ch zkou-

‰ek dlouhosrst˘ch ohafiÛ, pofiádan˘ch bavorsk˘m klubem DO (Süddeutscher Club
Langhaar), v severní ãásti Bavorska, oblasti Franken, v okolí mûsteãka Ebrach. Ebrach
je historická obec s dominantou cisterciáckého klá‰tera, leÏící v údolí, obklopená
rozsáhl˘mi lesy.

Na‰e druÏstvo, pÛvodnû ãtyfiãlenné, se z dÛvodu zdravotního, resp. rodinného
zúÏilo na dvouãlenné. Fena Bela z âestlického dvora - vÛdce Ing. Bedfiich Brtek,
pes Grim od Paletky - vÛdce Ladislav Koprnick ,̆ v doprovodu Mgr. Markéty Koprnic-
ké a Ing. Jifiího Kece, kter˘ druÏstvo sloÏil a mûl na místû i dal‰í povinnosti z titulu
na‰eho KDO.

Do Ebrachu jsme dorazili ve ãtvrtek 5. 7. a ubytovali se v místním hotelu, jehoÏ
areál byl zároveÀ zázemím cel˘ch zkou‰ek. Na veãer probûhla prezentace a sezná-
mení s programem akce. V pátek ráno se uskuteãnil nástup a zahájení v klá‰terním
parku.

Poté jsme se auty pfiemístili asi 1 km nad Ebrach do lesa, kde byly spoleãné
disciplíny – ohrádka (uzavfiená z dfievûné kulatiny) a chování na stanovi‰ti. Pak si nás
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„rozebrali“ rozhodãí a odjeli jsme na jednotlivá stanovi‰tû pro lesní a vodní práce. Po
kaÏdém stanovi‰ti jsme se vraceli na základnu s obãerstvením, kde si nás následnû
vyzvedli jiní rozhodãí a doprovodili do prostoru dal‰ích disciplín. Pfiejezdy byly do 2
km a do odpoledne jsme tak vystfiídali v‰echna stanovi‰tû. Na veãer v areálu hotelu
byly zvefiejnûny prÛbûÏné v˘sledky a rozdûlení do skupin na polní práce. Pak násle-
doval spoleãensk˘ veãer, spoleãná veãefie a mimo jiné i velmi zajímavé vystoupení
trubaãÛ v místních mysliveck˘ch oblecích.

V sobotu ráno byl sraz pfied hotelem a odjezd po tfiíãlenn˘ch skupinách na polní
práce. Jejich posuzování se protáhlo do pozdního odpoledne. Naveãer vyvrcholila
akce v hotelu slavnostním vyhlá‰ením v˘sledkÛ a ukonãením zkou‰ek.

Práci a v˘kony ostatních psÛ v této soutûÏi mi nepfiíslu‰í komentovat. Soudû v‰ak
podle v˘sledkÛ a ohlasÛ jde o velmi kvalitní jedince. Dovolím si nûkolik vût alespoÀ k
pfiedvedenému v˘konu mého psa. Popisovat jednotlivé disciplíny by bylo velmi zdlou-
havé, tak jen stroze: v lese na barvû (nakapáno den pfiedem, 20 hod., evidentní ãer-
stvé stopy ãerné zvûfie) jedna chyba, tj. známka 3, II. cena. Ostatní lesní disciplíny
splnûny v˘bornû, známky 4. Vodní práce – zde jsem byl dost sebevûdom˘ a vûfiil, Ïe
nebude problém. Ov‰em byl! Hledání v rákosí a ochota na hluboké vodû (úplnû jiná
neÏ ãeská), známky z obou 2. Bylo by to dlouhé popisování… Nepfiipravenost na
danou disciplínu a zároveÀ i mé neudrÏení nervÛ na uzdû jsou dÛvodem nízkého
hodnocení. Dal‰í disciplíny za 4, pfii slídûní za Ïivou kachnou se mi opût vrátila dobrá
nálada. Práce byla v˘borná. Navíc je to asi nejzajímavûj‰í práce na vodû, byla sledo-
vána nejpoãetnûj‰í koronou. ·koda jen, Ïe tato disciplína byla u nás jiÏ pfied lety
zru‰ena. Dosti teplé poãasí bylo pfiíjemné v pátek v lese a u vody, nikoli v‰ak na poli.
Hledání probíhalo na such˘ch polích s minimálním krytem (vût‰inou strni‰tû po obilí
nebo fiepce, popfi. cukrovka). Tfii psi se stfiídali v hledání, ov‰em na zvûfi se dlouho
nenarazilo. Zdálo se to nekoneãné a bezv˘chodné, jelikoÏ kaÏd˘ pes musí pfiijít do
kontaktu se srstnatou i pernatou zvûfií. Opravdu aÏ po hodinách jsme narazili na
zajíce, u kterého Grim v˘bornû prokázal v‰e poÏadované. Pak následovala dohle-
dávka a vleãka s pernatou. Pozdûji odpoledne jsme na‰li i pernatou zvûfi… Známky:
v‰e 4. Pochvala v˘konu mého dlouhosrstého kamaráda od rozhodãích i ostatních
vÛdcÛ mû velmi potû‰ila.

U kaÏdé disciplíny byli 3 i více rozhodãí. VÏdy se velmi vstfiícnû snaÏili vysvûtlit, co
poÏadují. Dle mého názoru byli pfii posuzování objektivní.

Akce byla velice dobfie zaji‰tûna a organizace probûhla na vysoké úrovni. Po
celou dobu se k nám pofiadatelé chovali velmi pfiátelsky a pohostinnû. Chtûl bych jim
upfiímnû podûkovat za pfiíjemné dny strávené v okolí Ebrachu. Zvlá‰tní podûkování
pak patfií Norbertu Wirsingovi a Ursule Schneider. Také dûkuji své manÏelce a kole-
gÛm a kamarádÛm Bedfiichu Brtkovi a Jifiímu Kecovi za milou spoleãnost.

Jaká ‰koda, Ïe je velmi mal˘ zájem mezi ãleny KDO o zkou‰ky v zahraniãí. Urãitû
mÛÏu podobnou zku‰enost vfiele doporuãit v‰em vÛdcÛm.

Dlouhosrst˘m zdar!
Ladislav Koprnick˘

Pohár vzpomínek 2013
Ve dnech 25. a 26. 8. 2013 pofiádal OMS Brno-

venkov 3. roãník Poháru vzpomínek, podzimní
zkou‰ky a speciální zkou‰ky z vodní práce ohafiÛ
s udûlením titulu CACT. Pohár vzpomínek je kyno-
logická událost konaná na poãest kaÏd˘ rok jiné
kynologicky v˘znamné osoby. Letos byly zkou‰ky
vûnovány panu Arno‰tu HuÀafiovi z Bílovic nad Svi-
tavou.

První den se uskuteãnily pod zá‰titou KKO âR
podzimní zkou‰ky. Pfii poãtu 16 nastoupen˘ch psÛ,
zde byla vidût velká rozmanitost plemen. Kromû krát-
kosrst˘ch ohafiÛ, plemene pofiádajícího klubu, zde
byli k vidûní v˘mar‰tí ohafii, maìar‰tí ohafii, ãesk˘ fousek, gordon setr a 2 malí mün-
sterlandi: Brita Alsa Morava s vÛdkyní Mgr. Stanislavou Midrlovou a Portos
z Florianova dvora veden˘ MVDr. SoÀou âermákovou. Aãkoliv je tento kraj vût‰i-
nou velmi dobfie zazvûfien, dnes jsme mûli na tamní podmínky relativnû smÛlu. KaÏd˘
jedinec mûl sice ‰anci narazit na divokou zvûfi, mnohdy to ale zabralo hodnû ãasu a
energie, av‰ak o to lépe se mohly prokázat vlohové vlastnosti psÛ, jejich chuÈ a tem-
perament. Reprezentanti na‰eho klubu se nemuseli vÛbec za nic stydût. Bûhem prv-
ních disciplín se stali Ïhav˘mi favority. Zkou‰kové ‰tûstí je ov‰em nevyzpytatelné a
Brita mûla bohuÏel tro‰ku smÛly na poslední disciplínû, coÏ ji s poãtem 289 bodÛ
v I. cenû staãilo na krásné 5. místo a díky chuÈové práci jí byl, jako jediné, udûlen titul
res. CACT. Portos mûl ‰tûstí více. Kromû toho, Ïe pfii pfiedpisové práci v poli nenara-
zil na zvûfi srstnatou, mûl jinak pln˘ poãet bodÛ - s 297 body se tak dostal na 2. místo
a byl mu udûlen titul CACT.

Druh˘ den, kdy byly v Tû‰anech pfiipraveny SZVP, nás ãekalo nemilé zhor‰ení
poãasí, které se stalo osudn˘m nûkolika z pfiedveden˘ch ohafiÛ. Z 12 nastoupen˘ch
psÛ neuspûli hned 3 pfii první disciplínû - ochotû na hluboké vodû. Nám, ktefií jsme se
díky na‰im svûfiencÛm proplavali k dal‰ím disciplínám, sice stres a zima bránili ne-
pfietrÏitému úsmûvu, pfiesto zde zÛstávala velmi pfiíjemná takfika rodinná atmosféra.
I dnes se Britû a Portosovi dafiilo a oba dokonãili zkou‰ky v I. cenû. Brita díky drob-
n˘m chybiãkám s 81 body, Portos s 98 body skonãil jako první a pfii celkovém hod-

nocení obou dnÛ se stal vítûzem Poháru
vzpomínek 2013.

Rozhodãí byli oba dva dny velmi ko-
rektní a k pfiíjemnému kynologickému pro-
Ïitku pfiispûla vzájemná podpora a pfiátel-
ské chování jak vÛdcÛ, tak i ne moc po-
ãetné korony. S potû‰ením mÛÏu napsat,
Ïe na‰i, aã malí tûlem, tak velcí du‰í, se
hrdû dokázali vyrovnat a mnohdy i pfiedãít
svou prací a chutí jiné ohafie.

       MVDr. SoÀa âermákováPortos z Florianova dvora, vítûz Poháru
vzpomínek

MMO Brita Alsa Moravia
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Lesní zkou‰ky ohafiÛ ve StráÏovû
Dne 27. 7. 2013 pofiádala KK âMMJ v Klatovech lesní zkou‰ky ohafiÛ. Tato udá-

lost probíhala v revíru MS StráÏov, jehoÏ ãlenové vûnovali pfiípravû i zaji‰tûní velkou
péãi. Stanovi‰tû se nacházela v rÛzn˘ch ãástech honitby, takÏe bylo nutné i nûkoli-
krát pfiejíÏdût. Pfiedvedeno bylo 10 ohafiÛ, mezi nimiÏ i 3 psi plemene MMO a potû‰i-
telná byla i velká úãast pfiátel myslivosti.

Jak uÏ to tak v ãervenci b˘vá, tak i v tento den na nebi nebyl ani mráãek a teploty
‰plhaly aÏ k 37°C, coÏ nevyhovovalo ani vÛdcÛm, ani psÛm a láhve s vodou byly
nutn˘m vybavením pro zvládnutí tûchto zkou‰ek. Rozhodãí v‰ak posuzovali pfiísnû,
ale spravedlivû. Asi nejvíce problematickou disciplínou se staly vleãky, které vedly do
strm˘ch kopcÛ, a nûkolik psÛ zde muselo zkou‰ky ukonãit, nebo spadlo do niÏ‰ích
cen. Ohrádka byla hodnocena také pfiísnû a ãtyfikou rozhodãí ocenili jen absolutnû
bezchybné práce.

Z 10 pfiedveden˘ch ohafiÛ dva zkou‰ky nedokonãili, pût skonãilo v I. cenû, dva
ve II. cenû a jeden ve III. cenû. Potû‰itelné je, Ïe v‰ichni 3 MMO se umístili v I. cenû
a to vysoko v bodech. Nejlépe se umístil Dar z Prosecké stránû s 238 body, kter˘
se také stal vítûzem zkou‰ek, jako 3. byl Brix z Horova dvora s 236 body a 5. Aste-
rix Badaine s 227 body.  Tûmito v˘sledky dûlali zúãastnûní MMO ãest svému ple-
meni.

Jan Pokorn˘ a  Pavlína Kuncová

Svody 2013
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Klubová v˘stava Rakouského klubu
münsterlandsk˘ch ohafiÛ v Ardaggeru

22. ãervna 2013 se konala pro Rakousk˘ klub v˘znamná událost - 1. Klubová
v˘stava münsterlandsk˘ch ohafiÛ poprvé pro celé Rakousko a pod nov˘m vedením
klubu.  Nároãná akce se podafiila více neÏ na jedniãku. Pozvání pfiijali rozhodãí z âeské
Republiky, Ing. Lenka Fialová a Petr Buba. Celé ãeské v˘pravû se dostalo velmi vfie-
lého a pfiátelského pfiijetí a v tomto duchu se nesla celá v˘stava.

V˘stava byla zahájena slavnostním veãerem, den pfied v˘stavou, oslavou léta
a kynologie s vÛdci klubu, pfiáteli kynologie, ale i místními lidmi za doprovodu hu-
dební skupiny. Pfiíjemné posezení bylo zakonãeno velk˘m ohÀostrojem, kter˘ bavil
celou malebnou vesnici a blízké okolí.

Samotná v˘stava zaãala za doprovodu lesních rohÛ skupiny Sindelburger  a pfii-
hlíÏejících náv‰tûvníkÛ z fiad chovatelÛ, rozhodãích, milovníkÛ psÛ bylo více neÏ 300.
Pfiihlá‰eno bylo 70 mal˘ch a velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ z celého Rakouska.
Práce v kruzích probíhala bez problémÛ a na 70 psÛ mohlo poprvé okusit konkuren-
ci z celého Rakouska, coÏ byla nejen pro vÛdce v˘jimeãná chvíle. VÛbec poprvé byl
také udûlen titul „Klubov˘ vítûz Rakouska“.

Prezident klubu Peter Hübler, hlavní poradce chovu Manfred Fragner, hlavní eko-
nom a fieditel celé v˘stavy Philipp Ita vyjádfiili spokojenost a podûkovali ãesk˘m roz-
hodãím, ktefií nemûli lehkou práci. Oznaãili jejich posuzování za velice profesionální
a objektivní.

Prvními vítûzi klubové v˘stavy se stali Biene von der Graberhöhe (VMO) a Oryx
von Hubertus (MMO), kter˘ také získal titul „Best in Show“ a jiÏ v loÀském roce se
stal vítûzem mezinárodní v˘stavy v Nûmeckém Ibbenbüren!

Spokojenost Prezidenta klubu Petera Hüblera i hlavního poradce chovu Manfre-
da Fragnera   ukázala, Ïe chov münsterlandsk˘ch ohafiÛ jde v Rakousku správn˘m
smûrem.  Vysoká úroveÀ v˘stavy a skvûlá organizace pfiispûla k pfiátelské a uvolnû-
né atmosféfie. Radost z chovu tûchto krásn˘ch loveck˘ch psÛ byla znát na kaÏdém
kroku a pfiesnû tak to má b˘t…

Text a Foto Katefiina Lisová
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Národní v˘stava psÛ Klatovy 2013
V sobotu 15. ãervna se u zimního stadionu v Klatovech konala tradiãnû Národní

v˘stava psÛ. Zastoupena byla v‰echna na‰e plemena, která posuzovala paní Helena
Dvofiáková.

Nastoupilo 11 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ. Nejlépe byl hodnocen pes Polt
z Florianova dvora Ing. Jana ·trobla, kter˘ získal titul V1, CAC, Národní vítûz, BOB
a nevídanû zazáfiil v závûreãn˘ch soutûÏích, kde dosáhl na titul BIG1 a BOD – Nej-
krásnûj‰í pes prvního dne v˘stavy! Dále byl velmi pûknû hodnocen pes ve tfiídû mla-
d˘ch Ben od Vrzalky, kter˘ také zaznamenal úspûch v závûreãn˘ch soutûÏích – V1,
CAJC, BOJ, JBOG3. V˘bornou a titul dále získali tito psi: Cent Buremi – V1, CAC,
Dayo von der Wolfsschlucht – V2, res.CAC, Birke DuKi – V1, CAJC, Cirda Buremi –
V2, res.CAC a Lara z Vlasteckého vrchu – V1, CAC, Národní vítûz.

Dále nastoupil jeden zástupce dlouhosrstého ohafie, fenka Ajka ze StfiípkÛ, která
byla ohodnocena jako Velmi dobrá1.

Nakonec ‰li na fiadu velcí münsterland‰tí ohafii, kde nebyla zadaná jiná známka
neÏ v˘borná. Titul nejvy‰‰í – V1, CAJC, BOJ, BOB - získala mladá fena Tiffany Junior
od Nezdického potoka Zuzany Fialové. Dále pokraãovala pfiehlídka V˘born˘ch. Pes
Orson Svatoborsk˘ revír – V1, CAC, Národní vítûz, fena Urissa Junior od Nezdického
potoka ve tfiídû dorostu VN1, Rachel Junior od Nezdického potoka – V1, CAC a Oxa-
na Svatoborsk˘ revír – V1, CAC, Národní vítûz.

Jak jsem jiÏ v˘‰e zmiÀovala, na‰e plemena zaznamenala velk˘ úspûch
v závûreãn˘ch soutûÏích. Mlad˘ pes MMO Ben od Vrzalky byl tfietí ve skupinû
mlad˘ch ohafiÛ – JBIG3! Pes Polt z Florianova dvora vyhrál cel˘ den v˘stavy! A
zahanbit se nenechali ani velcí münsterlandi, kde Orson a Oxana Svatoborsk˘ revír
Zuzany a Lenky Fialové vybojovali první místo v soutûÏi o Nejlep‰í pár a 2. mís-
to spoleãnû s Pennelope Svatoborsk˘ revír v soutûÏi o Nejlep‰í chovatelskou
skupinu. Blahopfieji ‰Èastné chovatelce ing. Lence Fialové, které patfií chovatelská
stanice Svatoborsk˘ revír, z které pochází jedinci v˘borní jak exteriérovû, tak pfiede-
v‰ím pracovnû!

Zuzana Fialová

Mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjovicích
5. fiíjna 2013 se v âesk˘ch Budûjovicích se‰lo celkem 11 mal˘ch münsterland-

sk˘ch ohafiÛ (z pÛvodních 12 pfiihlá‰en˘ch), 2 nûmeãtí dlouhosrstí ohafii a 2 velcí
münsterland‰tí ohafii. Francouzsk˘ univerzální rozhodãí pan Jean-Jacques Dupas,
kter˘ posuzoval malé a velké münsterlandské ohafie, mûl velmi nabit˘ kruh. Bylo zde
pro nûj pfiipraveno 99 zástupcÛ VII. FCI skupiny. Nûmecké dlouhosrsté ohafie posu-
zoval slovensk˘ rozhodãí Jozef Jursa v sousedním kruhu, kde bylo pfiedvedeno rov-
nûÏ nemalé mnoÏství ohafiÛ.

JelikoÏ klubová plemena byla aÏ ke konci druhé poloviny v˘stavního dne, ãekání
na posouzení v tomto sice sluneãném, ale i tak chladném dni bylo zdlouhavé. I kdyÏ
by se od mezinárodní v˘stavy dalo oãekávat maximum, jak ve vystavovan˘ch jedin-
cích, tak v pfiipravenosti vÛdcÛ, opak byl pravdou, tedy alespoÀ co se klubov˘ch
plemen t˘ãe. ÚroveÀ v˘stavní kondice pfiedvádûn˘ch psÛ byla docela prÛmûrná. Kro-
mû kondice samotné, u mnoha psÛ chybûla v˘stavní úprava srsti a nûkdy dokonce
dlouhosrsté znaky, typické pro na‰e plemena. V kruhu se pfiedvedli i zaãáteãnici, na
kter˘ch se podepsala neznalost v˘stavních pravidel, coÏ jejich pejskÛm pfii hodnoce-
ní mnohdy u‰kodilo. V kruhu Mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ velmi zazáfiil Polt
z Florianova dvora majitele Ing. Jana ·trobla s ocenûním V1, CAC, CACIB, BOB
a následnû i BIG4. Dal‰í z v˘bornû ocenûn˘ch psÛ byl Atos od Novofieck˘ch ryb-
níkÛ majitele a chovatele Jana Nezbedy s ocenûním V1, CAC, res.CACIB. Nejhez-
ãími fenami podle pana rozhodãího byly Dita z Otmického polesí majitele a chova-
tele Jaroslava Vofií‰ka s ocenûním V1, CAC, CACIB a Cinderella Badaine hodno-
cena jakoV2, res.CAC, res.CACIB pfiedvedené v mezitfiídû, z tfiídy pracovní Lara
z Vlasteckého vrchu - V1, CAC.  Za Velké münsterlandské ohafie nastoupili mladí
psi Ursus Junior od Nezdického potoka majitelky Ivy Holé s ocenûním V1, CAJC,
BOB a Urissa Junior od Nezdického potoka majitele Josefa Mar‰íka s ocenûním

V1, CAJC. U Nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch oha-
fiÛ uspûla fenka Arka z Horního Plechamru
majitele Jaroslava Bronce s ocenûním V1,
CAC, CACIB, BOB.

I kdyÏ bylo ãekání velmi zdlouhavé, tak jsme
tuto dobu strávily v pfiíjemném a pfiátelském
prostfiedí s milovníky klubov˘ch plemen. Velmi
gratulujeme ocenûn˘m jedincÛm a pfiejeme
dal‰í úspûchy.

                                           Mgr. Stanislava
Midrlová & MVDr. SoÀa âermáková

Polt z Florianova dvora, majitel Ing. Jan ·trobl
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Speciální v˘stava KDO 2013 Praha – DÏbán
V sobotu 12. fiíjna se konala pfii oblastní v˘stavû v areálu kempu DÏbán Speciální

v˘stava Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Pfiihlá‰eno bylo 12 MMO, 8 VMO a jedna fena
DO. Funkce rozhodãího pro na‰e plemena se ujal pan Ladislav Hubata.

Jako nejlep‰í mal˘ münsterlandsk˘ ohafi byl hodnocen pes Adar od Nezdfiev-
ského rybníka – V1, CAC, Vítûz speciální v˘stavy, BOB majitele pana Bohuslava
MuÏáka. Dal‰ími jedinci hodnocen˘mi titulem byli fena Aida z Lovãické hájovny – V1,
CAC, VSV a Alfa ze Îírecké podstránû – V2, Res.CAC.

Titul BOB mezi velk˘mi münsterlandsk˘mi ohafii vybojovala fena Oxana Svato-
borsk˘ revír ing. Lenky Fialové – V1, CAC, Vítûz speciální v˘stavy, BOB. Dal‰ími
hodnocen˘mi v˘bornou byli pes Orson Svatoborsk˘ revír – V1, CAC, VSV, Patrick
Junior od Nezdického potoka – V1, CAC a Penelope Svatoborsk˘ revír – V1, CAC.

V‰em zúãastnûn˘m blahopfiejeme k dosaÏen˘m v˘sledkÛm!
Text: Zuzana Fialová; Foto: Katefiina Lisová

foto od P. Kuncové naleznete na: http://paax.rajce.idnes.cz/Specialni_vystava_KDO/

Rozhodãí Ladislav Hubata

Nejlep‰í fena a pes MMO
Pes: Adar od Nezdfievského
rybníka, V1, CAC, VSV.
Fena: Aida z Lovãické
hájovny, V1 CAC, VSV

Ing. Lenka Fialová a Zuzana Fialová se sv˘mi
odchovanci. Zleva Orson, Oxana a Penelope Sv. revír Aida z Lovãické hájovny

V˘stavy 2013
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Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2014
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
I. linie
Hubert z Pfiedních hájÛ, âLP/DO/8072/06, vr. 26. 6. 2004, DKK 1/1
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC
v˘kon: ZV, LZ, PZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4
otec: César od Jestfiebské skály
matka: Aida z Mechova
majitel: Ondfiej Toman, Sam‰ín 2, 395 01 Pacov

602 352 424, 777 089 739; toman.o@centrum.cz

VII. linie
Dasti ¤íjof, âLP/DO/8169/08, vr. 10. 2. 2006, DKK 1/1
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 67 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ, VZ - I.c. nos 4
otec: Dar z Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Gira z Mechova, âLP/DO/7862/04
majitel: Marek HrÛza, 588 65 Nová ¤í‰e 300, tel. 724 249 035

Endy z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8033/05, vr. 3. 5. 2004, DKK 1/1
exteriér: sv. bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, VP, LZ, VZ - I. c., nos 4, R. CACT, hlasiã

5. místo MRK, 5. místo MKP
otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
matka: Drina z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7490/04
majitel: Jaroslav Veãefia, 675 03 Budi‰ov 208, tel. 605 519 979

Fous z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8246/09, vr. 11. 3. 2007, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰ s plotnami, 65 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ, LZ - I. c., VZ - II. c., MZV Rakousko - II.c., nos 4
otec: Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
matka: Era z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8035/07
majitel: Milan DoleÏal, 675 03 Budi‰ov 35, tel. 603 145 666

Endy ze Zlatého kouta, âLP/DO/8197/10, vr. 14. 4. 2006, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV- I.c., LZ - II.c., SZVP, PZ, VZ - I.c., CACT, nos 4
otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7638/01
matka: Dina z Dálky, âLP/DO/7776/06
majitel: Anna Bfiezinová, Chabrovice 16, 390 01 Sobûslav,

tel.: 775 376 751, e-mail: andy@seznam.cz

Erny ze Zlatého kouta, âLP/DO/8198/12, vr. 14. 4. 2006, DKK 2/0
exteriér: hnûdák, 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB, NV
v˘kon: ZV, PZ, LZ, MVZ - I.c., nos 4, MRK 2010 - III.c., MRK 2011 - I.c., daviã

CACT, CACIT
otec : Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
matka: Dina z Dálky, âLP/DO/7776/06
majitel: Václav Hejna, Uhfiice 36, 679 63 Velké Opatovice, tel. 777 760 083

Grim od Paletky, âLP/DO/8303/10, vr. 8. 2. 2008, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 67 cm, oko svûtle hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 3x CAC, BOB,

Klubov˘ vítûz 2010, âesk˘ ‰ampión
v˘kon: ZV, SZVP, PZ - I.c., LZ, VZ - II.c., MVZ DO - III.c, VGP ÖDLK 363 P, nos 4
otec: Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00
matka: Iris od Devíti lip, âLP/DO/8080/07
majitel: Ladislav Koprnick ,̆ U NádraÏí 41, 294 02 KnûÏmost

tel.: 733 754 337, e-mail: marketapeskova@post.cz

Chor z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8219/09, vr. 27. 5. 2006, DKK 0/0
exteriér: bûlou‰ s plotnami, 66 cm, oko tm. hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC, CAC, CACIB,

BOB
v˘kon: PZ, LZ , VZ I. c., MVZ Rakousko III.c., nos 4, MRK II.c.
otec: Dar Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, CLP/DO/8012/06
majitel: Jaromír Stanûk, Brtnice 66, 251 69 Velké Popovice, tel. 724 287 011

Idar z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8325/09, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, 62 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, CACIB, BOB.
v˘kon: ZV, PZ - I.c., VZ - II.c., MVZ Rakousko - II.c.,
2x MVZ - I.c., 3x CACT, 2x Res.CACIT, nos 4  
otec: Dar Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, âLP/DO/8012/06
majitel: Franti‰ek Chvojka, Tylova 99, Pfiedhradí, 289 41 PÀov, tel.: 720 243 437

Iran z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8326/11, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VZ - I.c., MVZ - II.c., nos 4, hlasiã
otec: Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, âLP/DO/8012/06
majitel: Milan Kvíz, Kostelní Lhota 146, 289 12 Sadská, tel. 606 898 330

Max z Mechova, âLP/DO/8131/08, vr. 1. 3. 2005, DKK 1/0
exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆
CAC, CACIB, Klubov˘ vítûz 2007, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, LZ, SVP - I.c., nos 4
otec: Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
majitel: Jifií Janda, Lubská 268, 339 01 Klatovy, tel. 376 315 840, 732 243 392
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Rim z Mechova, âLP/DO/8253/08, vr. 19. 3. 2007, DKK 1/1
exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, PZ, MVZ - I. c., Res.CACT, MVZ Rakousko - II.c., nos 4, daviã
otec: Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
matka: Kisi z Mechova, âLP/DO/8011/07
majitel: Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec,

tel. 724 524 253

Bez linie
Ben z âestlického dvora, âLP/DO/8475, vr. 21. 5. 2010, DKK A/A
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ Obl.vítûz,
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., MVZ - III.c., nos 4
otec: Coach vom Ziegelweiher, 139/07A, DGStB 58655
matka: Kajka Argaj Doksy, âLP/DO/8089/09
majitel: Jaroslav Hanke, Dolnokfieslická 32/3, 104 00 Praha 10, tel.: 728 177 655

Gery z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8537/13, vr. 8. 4. 2011, DKK C/A
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 67cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆
CAJC, 3xCAC, 2xCACIB, BOB
v˘kon: ZV, SZVP, PZ LZ - I.c., nos 4
otec: Xari vom Minatal, ÖHZB DL 5348A
matka: Era z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8035/07
majitel: Václav Hejna, Uhfiice 36, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 777 760 083

Ogar z Grygovsk˘ch skal, âLP/DO/8100/09, vr. 18. 12. 2004, DKK 0/1
exteriér: tmav˘ bûlou‰ s plotnami, 67 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ, SVP - I. c., VZ - II. c., nos 4
otec: Andy z Mechova, âLP/DO/7368/99
matka: Hajdy z Molví, âLP/DO/7719/02
majitel: Ivan Svoboda, Nivy 1496, 765 02 Otrokovice

Rolf od Smolenské pfiehrady, âLP/DO/8216/08, vr. 17. 4. 2006, DKK 2/1
exteriér: hnûdák s náprsenkou, 64 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ - I.c., MVZ - III.c., nos 4, oznamovaã
otec: Edgar  Ka-Mir, âLP/DO/7607/03
matka: Ora LH od Hanusky, âLP/DO/7723/02
majitel: Zdenûk Horák, Roosveltova 131/III, 503 01 Chlumec nad Cidlinou

Ugo vom Sämmenhof, âLP/DO/8308/09, vr. 19. 4. 2007, DKK 1/1
exteriér: hnûdák, 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC, 2x CAC, 2x CACIB, 2x BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ - I.c., CACT, KVZ - I.c., nos 4
otec: Racker vom Sämmenhof, 600/02A DGStB 54226
matka: Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170, tel.: 376 599 318, 731 530 235

Uran vom Sämmenhof, âLP/DO/8299/10, vr. 19. 4. 2007, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, BOB
v˘kon: PZ - I.c., LZ - II.c., SZVP - I.c., nos 4
otec: Racker vom Sämmenhof, 600/02 A DGStB 554226
matka: Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Alois Grmolensk ,̆ 783073 Grygov 9

Yeli vom Sämmenhof, âLP/DO/8450/11, vr. 6. 9. 2010, DKK 0/0
exteriér: tmav˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV- I.c., CACT, PZ, SZVP, LZ - I.c., VZ-MFH - I.c., CACT, nos 4
otec: Arras vom Seulingswald, 84/6 A DGStB 58851
matka: Bea v.d.Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Jaroslav Bejda, Mladotice 18, 331 41 Kralovice, tel. 602 876 250

Walter z Mechova, âLP/DO/8549/13, vr. 28. 5. 2011, DKK A/A
exterier: hnûdák, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, BOJ, BOB
v˘kon: SZVP, PZ, LZ , VZ - I.c., , nos 4
otec: Ugo vom Sämmenhof, âLP/DO/8308/09
matka: Sára z Mechova, âLP/DO/8332/11
majitel: Jifií Drahokoupil, 503 62 LuÏec nad Cidlinou 240,

tel.: 603 888 282, drahokoupil.j@seznam.cz

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
I. linie
Bad z Dianina údolí, MMO/9066/08, vr. 29. 6. 2005, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ oko sv. hnûdé, 55 cm, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ VP, BZ - I.c., PZ, MVZ, Int. VGP - II.c., nos 4
otec: Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/ 8474/03
majitel: Nikola R˘dl, U Marily 572, 338 28 Radnice, tel. 775 687 005

Dar z Dianina údolí, âLP/MMO/9483/11, vr. 11. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC, CAC, Res.CACIB
v˘kon: ZV, PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/8474/03
majitel: Jakub Umprecht, Máchovo údolí 403, 349 01 Stfiíbro

tel. 776 030 225, e-mail: munsterland@seznam.cz

Dar z Prosecké stránû, âLP/MMO/10001/13, vr. 28. 4. 2010, DKK A/A
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 53 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC
v˘kon: ZV, LZ, PZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4, hlasit˘ na stopû
otec: Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
matka: Dessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9322/09
majitel: Jan Pokorn ,̆ Smetanova 370, 345 22 PobûÏovice, tel.: 605 754 427
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II. linie
Adar od Nezdfievského potoka, âLP/MMO/10448/13, vr. 31. 5. 2012, DKK A/A
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB Vítûz spec. v˘stavy
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ - I.c., nos 4
otec: Guro ze Záhumenice, âLP/MMO/9507/10
matka: Alexandra Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9500/12
majitel: Bohuslav MuÏák, Dfiínov 146, 277 45 ÚÏice, tel.: 605 847 818

Bred z Doleãkova dvora, âLP/MMO/9062/09, vr. 23. 7. 2005, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB
v˘kon: PZ, LZ, SZVP CACT, VZ - I.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Ara z Nivského dvora, âLP/MMO/8201/04
majitel: Karel ÎÛrek, Sazovice 104, 763 01 Mysloãovice,

tel.: 724 229 727, e–mail: zurek@instrumentum.cz

Cyril âerná hÛrka, âLP/MMO/9600/12, vr. 19. 5. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02
matka: Zora z Florianova dvora, âLP/MMO/8594/06
majitel: Ing. Jaroslav ·uk, âerná Hora 33, 289 01 Dymokury, tel. 603 861 063

Gino ze Skalné plánû, âLP/MMO/9172/10, vr. 2. 4. 2006, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: BZ, LZ, SZVP, PZ - I.c., nos 4
otec: Nord Eben – Ezer, âLP/MMO/8153/01
matka: Tera Eben – Ezer, âLP/MMO/8323/03
majitel: Vojtûch Kuthejl, sídl. Hájky 428, 384 22 Vlachovo Bfiezí, tel. 607 963 772

Guro ze Záhumenice, âLP/MMO/9507/10, vr. 19. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 57 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB
v˘kon: PZ, BZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Asta z Mafietínka, âLP/MMO/8905/06
majitel: Jakub Capl, K Leváãku 1037, 374 01 Trhové Sviny, tel. 733 231 066

Jas z Florianova dvora, âLP/MMO/9580/10, vr. 11. 4. 2008, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ res. CACIB
v˘kon: ZV - I.c., CACT, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02
matka: Adra z Florianova dvora, âLP/MMO/8773/06
majitel: Ing. Jaroslav Hlaváãek, Kameniãka 66, 588 22 Luka nad Jihlavou,

tel. 604 203 206

Marko z Florianova dvora, âLP/MMO/9954/12, vr. 20. 2. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV I.c., Res.CACT, LZ, SZVP, PZ - I.c., MVZ - II.c., nos 4

otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Chara z Florianova dvora, âLP/MMO/9407/10
majitel: Ing. Josef Adámek, 671 38 Vi‰Àové 56, tel. 607 876 507, 723 966 937

Mark z Florianova dvora, âLP/MMO/9956/12, vr. 20. 2. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, MVZ - I.c., CACT, CACIT, V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2012
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Chara z Florianova dvora, âLP/MMO/9407/10
majitel: SoÀa âermáková, Polní 1001/6, 664 91 Ivanãice, tel. 723 652 048

Ned z Florianova dvora, âLP/MMO/9994/12, vr. 20. 4. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV - I.c., CACT, LZ, SZVP, PZ. MVZ - I.c., nos 4
otec: Bred z Doleãkova dvora, âLP/MMO/9062/09
matka: Adra z Florianova dvora, âLP/MMO/8773/06
majitel: Miroslav Zabloudil, U Jízdárny 200, 691 12 Popice, tel. 775 670 160

Tar z Lúckého bofií, âLP/MMO/9523/10, vr. 7. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Tref Eben-Ezer, âLP/MMO/8321/02
matka: Zina z Florianova dvora, âLP/MMO/8595/07
majitel: Miloslav Burda, 394 56 SenoÏaty 102, tel.: 724 151 643

VI. linie
Ikar ze Skalné plánû, âLP/MMO/9807/11, vr. 14. 6. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Fessy ze Skalné plánû, âLP/MMO/8968/08
majitel: Roman Koufiim, Novosedly 146, 387 16 Volenice, tel. 603 844 330

VII. linie
Brix z Horova dvora, âLP/MMO/9772/13, vr. 23. 4. 2009, DKK A/A
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ âesk˘ junior ‰ampion,

âesk˘ grand‰ampion, ·ampion âMKU, v˘born ,̆ 4x CAJC, 8x CAC, 7xBOB,
7x CACIB, BIG2

v˘kon: ZV, SZVP, PZ, LZ I.c., nos 4, CZCH, CZ.JCh, âesk˘ Grand ‰ampion, Slo-
vensk˘ ‰ampion, kandidát CIB, ‰ampion âMKU

otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Rina Buremi, âLP/MMO/8842/07
majitel: Radana ·tûpánková, Dykova 9, 101 00 Praha 10, radka.step@seznam.cz



5352

Dor Ulja–Morava, âLP/MMO/8923/05, vr. 20. 6. 2004, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: LZ, VP, PZ, MVZ - I.c., CACT, CACIT, KV 2006,

Memoriál S. Hloucha (VZ) – III. c., nos 4
otec: Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
matka: Nancy Buremi, âLP/MMO/8472/04
majitel: Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice

tel. 544 223 278, 724 209 718

Farad z Rozbornu, âLP/MMO/9026/08, vr. 1. 6. 2005, DKK 2/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv.hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ, BZ, MVZ – KKO I.c., CACT, MRK III.c., nos 4, oznamovaã
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Iris Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/7952/03
majitel: Michal Bene‰, LumiérÛ 12, 152 00 Praha, tel. 251 811 573, 721 636 028

e-mail: MichalBenes@email.cz

Bez linie
Asterix Badaine, âLP/MMO/10107/13, vr. 18. 7. 2010, DKK A/A
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 56 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ CAJC,CAC,CACIB,BOB
v˘kon: PZ, SZVP, LZ, I.c., VZ II.c.,nos 4,
otec: Barny vom Unterberg, âLP/MMO/9650/09
matka: Gita Eben – Ezer, âLP/MMO/9046/10
majitel: Ing. Pavlína Kuncová, Tyr‰ova 192, 256 01 Bene‰ov

Barny vom Untersberg, âLP/MMO/9650/09, vr. 16. 2. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC, CACIB
v˘kon: SZVP, PZ, LZ -I.c. MVZ - I.c. R.CACT, nos 4
otec: Athos vom Heiligwassergraben, ÖHZB 7753
matka: Arina vom Wonnenberg, 03-0942
majitel: Du‰an Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Pfie‰tice, tel.: 604 244 460

Cirk z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9263/09, vr. 15. 7. 2006, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆
9xCAC, 9xCACIB, 8xBOB, Klub. vítûz 2008 (BIS), 2009, Svût. vítûz 2009
v˘kon: ZV, PZ - I.c., SZVP, LZ, VZ - II.c., nos 4
otec: Sir Eben-Ezer, âLP/MMO/8310/04
matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8618/06
majitel: Pavel ·tiller, Slovenského národního povstání 2063, 440 01 Louny

tel. 603 524 849, SMS 725 552 122;
http://www.cirkzlhoteckekastanky.estranky.cz

Dayo von der Wolfsschlucht, âLP/MMO/9871/12, vr. 13. 3. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC, BOB, NV
v˘kon: SZVP, LZ - II.c., PZ - I.c., nos 4, VZ I.c.
otec: Anton von Haus Hessling, DGStB. 54124
matka: Aska von der Edwies, DGStB. 58311
majitel: Du‰an Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Pfie‰tice, tel. 604 244 460

Flok z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9800/12, vr. 15. 6. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: PZ, SZVP, MVZ - I.c., nos 4
otec: Sir Eben-Ezer, âLP/MMO/8310/04
matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8618/06
majitel: Ing. Václav Stanûk, PrÛbûÏná 299, 373 81 Kamenn˘ Újezd, tel. 604 430 369

Hary z Bílé Telãe, âLP/MMO/9933/12, vr. 9. 3. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: LZ, SZVP, PZ, MVZ - I.c., nos 4, daviã, hlasit˘ na vidûnou
otec: Barny vom Untersberg, âLP/MMO/9650/09
matka: Brita z Bílé Telãe, âLP/MMO/8711/05
majitel: Ing. Stanislav Petrá‰ek, 387 75 Skoãice 33, 728 277 239

Marko Eben – Ezer, âLP/MMO/9718/11, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ - I.c., CACT, MVZ - I.c., nos 4
otec: Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
matka: Diana Eben – Ezer
majitel: Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice, tel. 724 209 718

Mick Eben-Ezer, âLP/MMO/9720/10, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl˘ s plá‰tûm, v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ - I.c., VZ II.c., CACT, nos 4
otec: Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
matka: Diana Eben-Ezer, âLP/MMO/8837/07
majitel: Zdenûk ·ubrt, Sobû‰ovice 10, 257 44 Netvofiice

Zak Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9220/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ SVP, MVZ - I.c., nos 4
otec: Birko vom Achental, ZB-Nr. 01-0970
matka: Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
majitel: Jindfiich Pospí‰il, Májová 941/15, 361 01 Ostrov nad Ohfií

Zip Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9222/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ, MVZ - I.c., Res. CACT, nos 4
otec: Birko vom Achental, ZB-Nr.01-0970
matka: Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
majitel: Milou‰ VejraÏka, 362 36 Pernink, tel. 777 736 367
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Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
I. linie
Avar Suchá Dora, âLP/VMO/1587/11, vr. 13. 5. 2009, DKK 1/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4
otec: Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
matka: Anny Vítkovsk˘ les, âLP/VMO/1210/09
majitel: Josef Bednarski, 753 53 Horní Tû‰ice 35, tel. 736 204 489

Fox z Mûstce, âLP/VMO/1540/11, vr. 20. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ oblastní vítûz
v˘kon: PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
matka: Dina z Mûstce, âLP/VMO/1250/09
majitel: Josef Balcárek, 784 01 Nové Zámky 4, tel. 725 019 265, tel. zamûst. 585

155 833

Char z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/1411/10, vr. 30. 4. 2007, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 62 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 2x CAC, BOB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
matka: Conny od Hofienické tvrze, âLP/VMO/1110/07
majitel: Petr Pospí‰il, U Kaple 45, Vsisko, 783 72 Velk˘ T̆ nec, tel. 737 587 254

II. linie
Akim od Danãí ohrady, âLP/VMO/1510/10, vr. 8. 7. 2008, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV - III.c., PZ, LZ, SZVP - I.c., MVZ - II.c., nos 4
otec: Cvik od Kaltouzu, âLP/VMO/905/06
matka: Cilka z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1260/08
majitel: Jan Svoboda, Chacholice 59, 538 51 Chrast

III. linie
Bruno ze Sivického lesa, âLP/VMO/1522/12, vr. 19. 10. 2008, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC
V˘kon: LZ, PZ, SZVP, VZ - I.c., nos 4, CACT
Otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
Matka: Alma ze Sivického lesa, âLP/VMO/1221/08
Majitel: Emil Kune‰, Ml˘nská 322, 664 17 Tetãice, tel. 774 069 520

Dag z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1349/08, vr. 22. 3. 2006, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆

CAJC, CAC, CACIB, BOB, KV 2008, Vítûz speciální v˘stavy 2008,
Speciální v˘stava KDO 2008 - BIG

v˘kon: PZ, SZVP - I.c, LZ - II.c., MVZ - III.c., nos 4
otec: Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01
matka: Gira z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/850/02
majitel: Franti‰ek Prá‰il, 503 64 Mûník 96, tel. 776 020 175

Dan z Úboãe, âLP/VMO/1493/11, vr. 10. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ, MVZ - I.c., CACT, CACIT, nos 4
otec: Omar od Nezdického potoka, âLP/VMO/866/01
matka: Una z Tou‰kovsk˘ch polí, âLP/VMO/897/04
majitel: Stanislav Kostka, Podch˘‰ská 33, 143 00, Praha 12 - Modfiany

tel: 604 483 315

Gal od Nezdického potoka, âLP/VMO/1299/07, vr. 1. 7. 2005, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, Res. CACIB
v˘kon: ZV, PZ, VP, VZ - I. c., nos 4
otec: Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
matka: Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
majitel: Martin Reisinger, NalÏovské Hory 55/I, 340 01 HoraÏìovice

Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06, vr. 29. 1. 2005, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tm. hnûdé

v˘born ,̆ 2x CAJC, 15x CAC, 6x CACIB, 9x BOB, BOG, BIS KV 2007,
Klubov˘ vítûz 2006 a 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008, Evropsk˘ vítûz
2008,
Národní vítûz, Inter‰ampion, âesk˘ Grand‰ampion, âesk˘ ‰ampion,
·ampion Montenegro, Slovensk˘ ‰ampion

v˘kon:  âesk˘ ‰ampion práce,  PZ I.c., SZVP - I.c., LZ II.c., VZ I. c. 472 b., BZ - I.c.,
PZ KKO - I.c. 297 b., CACT, VJP, stopa zajíce 9,
HZP - slídûní za Ïivou kachnou 10, Btr.,
Vítûz Klubové soutûÏe – MVZ I.c. 485 b.,V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2007,
CACIT,
4x CACT, Nejlep‰í voda, Vítûz PZ CACT, Memoriál Václava Vanãury I.c.
CACT,
Memoriál Milana Novotného I.c. CACT, nos 4

otec: Aron von Grinzing
matka: Paula vom Anzenthal
majitel: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110, 602

134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Leo od Nezdického potoka, âLP/VMO/1454/10, vr. 4. 6. 2010, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko tmavohnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, SZVP - I.c., LZ - II.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
matka: Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
majitel: Jan Pikula, 756 41 Jasenice 31, tel. 604 152 864
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Leonardo Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1464/10, vr. 15. 12. 2007, DKK 1/2
exterier: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAC, Klub.vítûz 2009, 2010
v˘kon: ZV-MVS - I.c., CACT, SZVP - I.c., PZ - I.c., CACT, LZ - I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
matka: Chera ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
Maj.: Franti‰ek ·kopek, Dreyerova 59, 152 00 Praha 5, tel. 608 713 179

e-mail: frantisek.skopek@quick.cz

Ozar od Nezdického potoka, âLP/VMO/1548/11, vr. 7. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, BOB
v˘kon: Klub. ZV - I.c., CACT, PZ - I.c., CACT, SZVP, LZ, BZ - I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
matka: Chery ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
majitel: Ing. Katefiina Svobodová, 798 47 Horní ·tûpánov 148, tel. 777 904 687

Bez linie
Darco von der Waldschnepfe, âLP/VMO/1642/12, vr. 11. 11. 2009, DKK 0/0
Exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 64 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC
V˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4, daviã
Otec: Darco z. Berge, VDH/ZGM 26/02
Matka: Burga v.d. Waldschnepfe
Majitel: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 605 422 592

Don von der Waldschnepfe, âLP/VMO/1643/12, vr. 11. 11. 2009, DKK 0/0
Exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC
V˘kon: ZV, PZ - I.c., LZ, SZVP - II.c., nos 4
Otec: Darco z. Berge, VDH/ZGM 26/02
Matka: Burga v.d. Waldschnepfe
Majitel: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 605 422 592

Erdo vom Lohner Forst, âLP/VMO/1664/13, vr. 3. 5. 2010, DKK A/C
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB
v˘kon: SZVP, LZ, PZ - I.c., nos 4
otec: Griff vom Silberberg, 286/02 A DGStB 55025
matka: Hera vom Bushof, 126/06 A
majitel: Václav Slanina, Sifiem 31, 438 01 Bl‰any

tel. 724 306 369, e-mail: slanina@vhs.cz

Herodes Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1334/08, vr. 5. 3. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆
Res. CAC, 2x CAC, CACIB, âesk˘ ‰ampion
V˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ - I.c., nos 4
Otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
Matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
Majitel: Franti‰ek Trhlík, Pole 17, 388 01 Blatná, tel. 383 491 005;

veãer 602 449 536 

King Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1440/10, vr. 13. 5. 2007, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 61 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: LZ, SZVP, PZ - I.c., Mistr. ·umavy I.c., CACT, nos 4
otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1440/10
matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
majitel: Ing. Jifií Opekar, Todnû 19, 374 01 Trhové Sviny

Milan Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1473/11, vr. 2. 1. 2008, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV, PZ, LZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4
otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
majitel: Jifií ·kramlík, Mraã 231, 257 21 Pofiíãí nad Sázavou, tel. 777 968 102

Moriz Svatoborsk˘ revír, 1565/10, vr. 2. 3. 2009, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV-I.c.,CACT, PZ, SZVP, LZ, VZ-I.c. MVZ-I.c. R.CACIT, CACT, nos 4
otec: Mirko von den Reithkampen, ZGM 190/02
matka: Chera ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
majitel: Bohuslav MuÏák, Dfiínov 146, 277 45 ÚÏice

Nugát Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1530, vr. 2. 10. 2008. DKK 0/0
exterier : ãern˘ bûlou‰, 61 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon : ZV. LZ, PZ, SZVP - I.c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec : Lord II von der Langen Weide, VDH/ZGM 65/05
matka : Gabriela od Nezdického potoka, âLP/VMO/1300/07
majitel : Karel Petrmichl, Luby 233, 339 01 Klatovy, tel. 737 000 541

Patrick Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1624/12, vr. 10. 10. 2010, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ 4x CAC, âesk˘

‰ampion
V˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ - I.c., nos 4
Otec: Zir od Nezdického potoka, âLP/VMO/1095/06
Matka: Gabriela od Nezdického potoka, âLP/VMO/1300/07
Majitel: Iva Holá, Bystfiice nad Úhlavou 92, 340 22 N˘rsko, tel. 773 988 646

Orson Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1708/13, vr. 9. 9. 2011, DKK A/B
exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ âesk˘ junior ‰ampion, 6x

CAC,
2x CACIB, 3x BOB, Vítûz spec. v˘stavy

v˘kon: ZV-I.c., CACT, LZ, SZVP, PZ-I.c., CACT, MVZ-I.c., Res.CACT, nos 4,
âesk˘ ‰ampion práce

otec: Artus vom Rittersberg, VDH 173/07 A
matka: Leont˘nka od Nezdického potoka, âLP/VMO/1457/09
majitel: Ing. Lenka a Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko,
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Vyhodnocení chovné sezony 2013 V roce 2013 se udrÏely obvyklé poãty nakryt˘ch fen i mnoÏství odchovan˘ch
‰tûÀat. Vydáno bylo 46 doporuãení ke krytí, nakryto 39 fen a registrováno 28 vrhÛ, ve
kter˘ch bylo vrÏeno 220 ‰tûÀat mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ. Zapsáno v âLP
pak bylo 196 ‰tûÀat. Také v leto‰ním roce aktivní chovatelé obohatili genofond ple-
mene tfiemi vrhy z krytí v zahraniãí.

Pro dal‰í chovnou sezonu je pfiipraveno 26 chovn˘ch psÛ, vãetnû dvou novû do
chovu zafiazen˘ch. V novém seznamu chovn˘ch psÛ nejsou uvádûni jedinci star‰í
10 let. Pokud se jedná o zvlá‰tû osvûdãené spojení nebo náhradní krytí je moÏno
vyuÏít i star‰í chovné psy, pokud jsou v dobré chovné kondici.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
  poradce chovu MMO
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V chovné sezónû 2013 bylo k dispozici 25 chovn˘ch psÛ a 30 chovn˘ch fen.
Bylo vystaveno 10 doporuãení ke krytí, ze kter˘ch se uskuteãnilo 10. Dvû feny ne-
zabfiezly. V osmi vrzích se narodilo 55 ‰tûÀat, coÏ je 6,9 ‰tûnûte ve vrhu. Zapsáno
bylo 49 ‰tûÀat, tedy v prÛmûru 6,1 ve vrhu. Do nadcházející chovné sezony je
k dispozici 20 chovn˘ch psÛ a 23 fen.

ChovatelÛm DO pfieji hodnû zájemcÛ o ‰tûÀata, pevné zdraví a úspû‰nou sezónu 2014.
MVDr. Miroslav Kalich, poradce chovu DO

N – nezabfiezla; Ú – úhyn feny

V sezónû 2013 bylo vystaveno 14 doporuãení ke krytí. Celkem bylo uskuteãnûno
15 krytí. Chovatelé vyuÏili dvû doporuãení vystavené koncem chovné sezony 2012.
âtyfii fenky nezabfiezly, jedna fena uhynula pfied porodem. Jedno doporuãení nebylo
vyuÏito. Uskuteãnilo se jedno úspû‰né zahraniãní krytí psem Arthus v. Rittersberg. Po
druhém zahraniãním krytí psem Kalle van de Stommeerpolder se narodilo 13 ‰tûÀat.
Z 10 vrhÛ se narodilo celkem 86 ‰tûÀat, ponecháno bylo 72 ‰tûÀat.

Do nadcházející chovné sezony vstupuje 25 fen a 22 psÛ.
Ing. Lenka Fialová, poradce chovu VMO
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Ela z Chocholíku, âLP/MMO/9908, vr. 3. 2. 2010, DKK A/A
hnûdobílá, V, CAC,CACIB, BOB, oko Sh, 52 cm, PZ - I.c., nos 4
O.: Aran z Písecké Ameriky M.: Ina Reflex Bohemia
Maj.: Roman Kyncl, Sadová 379, 250 83 ·kvorec

Gera z Chocholíku, âLP/MMO/10300, vr. 6. 12. 2011, DKK B/B
hnûdobílá, V, oko H, 53 cm, ZV, PZ - I.c., nos 4
O.: Igor z Hatného M.: Ina Reflex Bohemia
Maj.: Vlastimil Houdek, 373 41 Îabovfiesky 108

Arka od Pramene Rokytky, âLP/MMO/9932, DKK 1/1
hnûdobílá, V, oko H, 54 cm, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
O.: Vir z Florianova dvora M: Ester z PrÛãelí
Maj.: Jifií Singer, 1. máje 309/43, 360 06 Karlovy Vary

Kara Reflex Bohemia, âLP/MMO/9694, vr. 31. 1. 2009, DKK B/B
hnûdobílá, VD, oko H, 54 cm, PZ, SZVP - I.c., nos 4
O.: Brit z Lhotecké ka‰tanky M.: Hesi Reflex Bohemia
Maj.: Petr Pavlíãek, Resta 1, 747 24 Chuchelná

VMO
Areta z Bobrovského údolí, âLP/VMO/1678/13, vr. 6. 3. 2011, DKK A/A
V˘borná, 2 x CAC, BOB, oko H, 58 cm, MMN ZV, PZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4
O: Car z T̆ necké kovárny M: Fany z JabloÀové zahrady
Maj.: Jaroslav Mokr ,̆ 696 35 Dambofiice 433

Dixi vom Garmhauser Hof, âLP/VMO/1830/13, vr. 20. 4. 2012, DKK A/A
V˘borná, oko H, 60 cm, PZ - I.c., nos 4
O: Bodo vom Bätjers-Braake M: Cally vom Garmhauser Hof
Maj.: Pern˘ Ladislav, Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Penelope Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1754/13, vr. 24. 4. 2012, DKK A/A
V˘borná, CAC, oko H, 61 cm, MVS ZV - I.c. CACT, PZ - I.c., VJP, stopa zajíce 10, nos 4
O: Herodes Junior od Nezd. potoka M: Nura Svatoborsk˘ revír
Maj.: ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Oxana Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1714/13, vr. 9. 9. 2011, DKK A/A
V˘borná, 3 x CAC, CACIB, BOB, Vítûz speciální v˘stavy, oko TH, 60 cm,
ZV - II.c., PZ - I.c. CACT, SZVP - I.c., LZ - III.c., MVZ - II.c., nos 4
O:Arthus vom Rittersberg M: Leontynka od Nezdického potoka
Maj.: ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Tiffany Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1735/13, vr. 30. 3. 2012, DKK A/A
V˘borná, âesk˘ junior ‰ampion, 3x BOJ, 2x BOB, BIG4, oko TH, 63cm
VJP 66 bodÛ, ZV - I.c., PZ - I.c., nos 4
O: Arthus vom Rittersberg M: Gabriela od Nezdického potoka
Maj.: Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Feny novû zafiazené do chovu
DO
Fessi z Remízu, âLP/DO/8449, vr. 15. 3. 2010, DKK 1/1
bûlou‰ s plotnami, 2x V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 61cm, ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c.,
KS MVZ - I.c. klubov˘ vítûz, CACIT, CACT, nos 4
O: Alan z Chotutického údolí M: Oxa z Ka-Mir Bohemia
Maj.: H˘bner Jan, Smetanova 1208, Bûlá pod Bezdûzem

Urka z Mechova, âLP/DO/8427, vr. 6. 1. 2010, DKK 1/1
hnûdá, VD, 61cm, ZV, PZ - I.c.,
O: Ugo vom Sämmenhof M: Kisi z Mechova
Maj.: Nezbeda Jan, Barandov 419, 378 04 Chlum u Tfiebonû

Gira od ·umického potoka, âLP/DO/8486, vr. 16. 6. 2010, DKK 1/1
bûlou‰ s plotnami, V, CAC, KV, BOB, oko H, 61cm, BZ, PZ, ZV, SVP,
O: Chor z Krásného Hru‰ova M: Elsa od ·umického potoka
Maj.: Tlust˘ Miroslav, M. Majerové 903, Kladno 7

MMO
Cassie Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/10310, DKK A/A
hnûd˘ bûlou‰, V, CAJC, BOJ, oko Sh, 51 cm, ZV, SZVP, PZ - I.c., nos 4
O.: Barny vom Untersberg M.: Asta Andûlsk˘ hrad
Maj.: Markéta ·tefánková, ·temberova 635, 155 31 Praha – Lipence

Baylene Badaine, âLP/MMO/10176, vr. 13. 4. 2011, DKK B/B
hnûdobílá, V, CAC, Res.CACIB, oko Sh, 54 cm, ZV, SZVP, PZ - I.c., nos 4
O.: Vir z Florianova dvora M.: Gita Eben-Ezer
Maj.: Jana Beranová, U Lanovky702, 417 42 Krupka

Vera z Bijadel, âLP/MMO/10184, vr. 20. 5. 2011, DKK A/A
hnûdobílá, V, CAC, Res.CACIB, oko H, 512 cm, SZVP, PZ - I.c., LZ - II.c., nos 4
O.: Gino ze Skalné plánû M.: Nora z Bijadel
Maj.: Pavel Novotn ,̆ 391 31 DraÏice 224

Mara Eben-Ezer, âLP/MMO/9722, vr. 15 . 2. 2009, DKK A/A
hnûdobílá, V, oko Th, 50 cm, PZ, VZ - I.c., nos 4
O.: Uria vom Blütengrund M.: Diana Eben-Ezer
Maj.: Franti‰ek Vesel ,̆ Hradi‰Èko 684, 289 12 Sadská

Dorka z Horova dvora, âLP/MMO/10167, vr. 31. 3. 2011, DKK A/A
hnûdobílá, V, Res.CAC, oko Sh, 51 cm, ZV, SZVP, PZ - I.c., Res.CACT, nos 4
O.: Zak Andûlsk˘ hrad M.: Rina Buremi
Maj.: Dr. Jifií Tesafi, Vidovská 138, 370 07 Roudné
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Vyhodnocení DKK za uplynulé obdobíNové chovatelské stanice
MMO
ze Skloãic Luká‰ ·írer

37 75 Skoãice 42

od Devíti dubÛ Josef Vrzáãek
17. listopadu 198, 538 43 Tfiemo‰nice

Zimní vrch Stanisla ·imbera
Kostelní 424, 691 85 Dolní Dunajovice

od Vajrovky Milo‰ Îáãek
V Propustku 1150, Bfiezová – Ole‰ko,
252 45 Zvole

Faty Lamberk Ing. Ingrid Va‰íãková
U Rybníka 518, 741 01 Nov˘ Jiãín

od Jermalského potoka Eli‰ka Kopencová
RaveÀ 26, 382 41 Kaplice

od Rybníka Kálek Petr TÛma
Ke Kálku 107, 143 00 Praha 12 -  Cholupice

od Hradi‰Èské tÛnû Bc. Franti‰ek Vesel˘
Hradi‰tko 648, 289 12 Sadská

z Lesa Královce Mgr. Stanislava Midrlová
Bohutice 153, 671 76 Bohutice
http://zbilehory.webnode.cz

VMO
z Danãí stránû Jifií Jelínek

Stfielice 40, 783 91 Uniãov

od Bfiízek Josef Jedliãka
Slavkovice 89, 538 03 HefimanÛv Mûstec

od Ryníka Îabince Petr Kulhánek
Dvorská 29/1, 591 02 Îìár nad Sázavou

DO
Nejsou evidovány Ïádné nové chovatelské stanice
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Rozhovor s vÛdkynûmi dlouhosrst˘ch ohafiÛ
Jistû si v‰ichni uvûdomujeme, Ïe mezi ostfiílen˘mi vÛdci na‰ich plemen se stále

více objevují také majitelky a vÛdkynû – Ïeny. Jejich pfiístup ke sv˘m pejskÛm je
trochu jin˘ neÏ pfiístup vÛdcÛ – muÏÛ, sv˘m mazlíãkÛm vûnují maximální péãi a ve‰-
kerou svoji energii, coÏ se potom také ve vût‰inû pfiípadÛ projeví na jejich v˘sledcích
na zkou‰kách a v˘stavách. ProtoÏe se i redakãní rada v˘raznû roz‰ífiila o Ïensk˘
prvek, pfiiná‰íme jako první v˘sledek této skuteãnosti rozhovor s nûkolika úspû‰n˘-
mi vÛdkynûmi, kter˘ pro zpravodaj pfiipravila Pavlína Kuncová.

 Jak jste se dostaly k dlouhosrstému ohafii?
SO≈A: Díky kamarádovi, dlouho mû pfiesvûdãoval o jejich kvalitû, tak, Ïe jsem nako-
nec neodolala…
MARKÉTA: Pomocí encyklopedií a internetu.
LUCIE: Dostala jsem se k nim uÏ jako malá, kdy si mÛj otec pofiídil první fenu (Cedru
z Orlova) a od té doby jsou dlouháni nedílnou souãástí na‰eho Ïivota. AÈ uÏ v podobû
chovné stanice z Budi‰ovské doliny nebo v‰ech pejskÛ, které doma máme.
RADANA: U koní. Pfiijel pan veterináfi a mûl fenku, moc se mi líbila! Opatrnû, abych
neurazila, jsem se zeptala, zda se jedná o konkrétní plemeno. Název jsem si ‰la
okamÏitû zapsat, protoÏe bych si ho nezapamatovala. Po prvním kontaktu s interne-
tem jsem si na‰la posledního pejska „z Horova dvora“.
STANISLAVA: MÛj dûdeãek byl myslivec, a tak mû to vÏdycky táhlo k loveckému
plemeni a celkovû jít v jeho ‰lépûjích. Poprvé jsem vidûla MMO v poli u Slavonic
a jak jsem vidûla ty nadskakující u‰i v obilí, bylo jasno.
KATE¤INA: ·tûnû jsem koupila po dlouhém zvaÏování, zda pofiídit pejska na spor-
tovní ãi na loveck˘ v˘cvik. Z loveck˘ch plemen jsem po pfiedchozí zku‰enosti ne-
chtûla krátkosrsté a nakonec tedy vyhrál VMO.

K jakému úãelu jste si jej pofiizovali?
SO≈A: V první fiadû jako kámo‰e, ale jelikoÏ jsem zrovna zaãínala s myslivostí, tak
bylo jasné, Ïe budeme zaãínat spolu.
MARKÉTA: Chtûla jsem se aktivnû vûnovat loveckému v˘cviku, kter˘ mne zaujal,
líbila se mi spolupráce vÛdce a psa. No a pak taky moÏnost díky dosaÏen˘m zkou‰-
kám se vûnovat myslivecké praxi.
LUCIE: Svoji fenu Gess z Budi‰ovské doliny jsem si vybrala uÏ jako malé ‰tûnû, byla
Ïivá, u‰tûkaná a nikdy nechtûla b˘t ani chvilku sama a dafiilo se jí nás vÏdycky nûjak
pfiitáhnout k sobû. A tak jsem si ji vzala jako parÈaãku do lesa i do Ïivota.
RADANA: Jednoznaãnû jako spoleãníka a odreagování od m˘ch puberÈákÛ! âímÏ
se omlouvám m˘m skvûl˘m dûtem!
STANISLAVA: Nejdfiíve jako spoleãníka s tím, Ïe se moÏná pustím do loveckého
v˘cviku, aÏ zjistím co a jak. Ov‰em tím jak fenka rostla a já ãím dál víc vidûla její vlohy,
tak mû to smûfiovalo k myslivecké kynologii rychleji, neÏ jsem si pfiedstavovala.
KATE¤INA: VMO jsem si pofiizovala za úãelem v˘cviku (loveckého i sportovního)
a jako parÈáka pro ‰Èastn˘ Ïivot.

Vyhodnocení DKK - upozornûní
Po dlouh˘ch letech, kdy zÛstával poplatek za posouzení DKK na stejné úrov-

ni, vyhovûl KDO poÏadavku posuzovatele na zv˘‰ení náhrady za posouzení sním-
kÛ. Ve srovnání s náhradami u jin˘ch plemen zÛstáváme stále na dolní hranici
v˘‰e poplatku.

Stále platí postup pfii úhradû: po zhotovení RTG snímkÛ kyãlí zasílá veterinární
pracovi‰tû,

které úkon provedlo, snímky k posouzení na adresu: MVDr. Vítûzslav Novák,
Sadová 1158, 738 01 Fr˘dek-Místek. Na tutéÏ adresu poukáÏe majitel psa sloÏen-
kou „na jméno“ 450,- Kã.

Tato nová sazba platí od 1. ledna 2014.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hl. poradce chovu
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LUCIE: VÏdycky, kdyÏ vyhrajeme, nebo dokonãíme nûjaké zkou‰ky moc mû to tû‰í,
hlavnû protoÏe v‰em obû ukáÏeme, Ïe dlouháni jsou pofiád dobfií a spolehliví pracan-
ti. A proto mám radost za v‰echnu práci, kterou udûlá aÈ uÏ je to podle pfiedstav
rozhodãího nebo ne. Hlavnû, kdyÏ práci dokonãí, nic víc si nemÛÏu do praxe pfiát. Co
se t˘ãe v˘stav, kaÏdého zahfieje, kdyÏ se nûkdo zajímá o jeho pejska.
RADANA: Zamrzelo jednoznaãnû rozdílné chování rozhodãích na zkou‰kách
z v˘konu. První PZ stra‰n˘ záÏitek s panem rozhodãím, kter˘ ná‰ v˘kon ohodnotil
slovy: Ïe dûláme MMO ostudu, a málem mû od dal‰ího zkou‰kového snaÏení odra-
dil. A jako protiklad chování rozhodãích na klubov˘ch MVZ letos v PlouÏnici, kde byli
v‰ichni naprosto úÏasní a i kdyÏ Brix nepfiinesl li‰ku z vleãky a ‰li jsme bez ceny, byly
to jednoznaãnû na‰e nejhezãí zkou‰ky. Je‰tû zde mÛÏu dodat, Ïe se tû‰ím na brzké
pofiízení dal‰ího MMO.
STANISLAVA: Nejvíc mû potû‰il okamÏik na lesních i vodních zkou‰kách, kdy páni
rozhodãí pronesli tu asi nûkter˘m známou vûtu: „mal˘ pes vzrÛstem, ale velk˘ srd-
cem a v˘konem, Ïe se sv˘m temperamentem vyrovná velk˘m ohafiÛm“.
KATE¤INA: PfiestoÏe se nám podafiilo získat ‰ampiona krásy i ‰ampiona práce, nej-
více mû tû‰í, kdyÏ se mému psovi dostává uznání za jeho práci v praxi.

Zmûnil (MMO,VMO, DO) Vá‰ Ïivot?
SO≈A: Rozhodnû a ne málo… V podstatû zmûnil úplnû v‰echno.
MARKÉTA: Ano, velmi. Ukázal mi krásy pfiírody, zocelil moje nervy, nauãil mne pfie-
hodnotit své priority.
LUCIE: Musím fiíct, Ïe v˘raznû posílila moji psychickou stránku pfii v˘cviku a na zkou‰kách.
Také chodím mnohem víc do lesa a v‰echno mû s ní více baví. Zaãala jsem se zajímat
o dal‰í vûci kolem myslivosti a kynologie a zaãala díky ní dokonce i troubit na lesnici.
RADANA: Totálnû!!!
STANISLAVA: Absolutnû. Nov˘ okruh znám˘ch, nové koníãky, nové uãení se.
KATE¤INA: MÛj münsterland mi pfievrátil Ïivot vzhÛru nohama, ale nelituji jediné
vtefiiny strávené s ním.

Co Vám (MMO, VMO, DO) dal a vzal?
SO≈A: Dal mi toho plno, krom splnûní dûtského snu „mít psa“, to bylo prosazení
svého názoru u nás doma a dokázání, Ïe se dokáÏu postarat nejen sama o sebe. Dal
mi plno kamarádÛ, znám˘ch, zku‰eností, záÏitkÛ a zmûnil mi vnímání na svût…  Co
mi vzal? AÈ to bylo cokoliv, asi to nebylo dÛleÏité, protoÏe mi to nechybí.
MARKÉTA: Dala – poznala jsem spoustu fajn lidí, nauãila jsem se radovat z maliã-
kostí. Nauãila mne nevzdávat se a bojovat – stejnû jako ona, kdyÏ se sv˘mi patnácti
kily táhne devítikilovou li‰ku, s pohledem já to pro Tebe dokáÏu! Vzala - ãas a peníze.
LUCIE: Jediné co mi vzala je ãas a moÏná tro‰ku nervÛ, ale kaÏd˘ hon a vÛbec den,
kdy jsme spolu, mi dává silu a radost, Ïe to v‰echno k nûãemu bylo a po zkou‰kách,
je to uÏ jen samá radost a zábava nás obou.
RADANA: Je to na cel˘ zpravodaj. Spoustu nov˘ch kamarádÛ a znám˘ch, vztah
k myslivosti (absolvovala jsem zkou‰ky), seznámení s loveckou kynologií. Co mi vzal?
Jak fiíká kamarádka: ROZUM!
STANISLAVA: Vzal mi hromadu ãasu, kter˘ se mi po ‰kole uvolnil. V pozitivním slo-
va smyslu. A daly mi obû moje fenky hromadu nov˘ch bájeãn˘ch pfiátel jak z fiad
MMO tak i jin˘ch ohafiÛ!
KATE¤INA: VMO mi vzal jedinou vûc, kterou asi nejlépe vystihuje slovo bezstarost-
nost. Zato mi dává kaÏdodenní radost, náklonnost, vÏdy nad‰enou spoleãnost a úspû-
chy v lovecké kynologii. Dal mi i nové známé a pfiátele, spoustu nov˘ch záÏitkÛ
a zku‰eností a zatím 8 krásn˘ch ‰tûÀátek.

Co Vás nejvíce potû‰ilo nebo naopak zamrzelo pfii práci
s dlouhosrst˘m ohafiem? (zkou‰ky, v˘stavy, ohlasy okolí, hony)
SO≈A: Potû‰ily mû pomocné ruce pfii v˘cviku, pfiístup lidí v okolí, ktefií poradili
a pomohli, s ãím mohli. A pak samozfiejmû na‰e úspûchy a moÏnost ukázat, Ïe i pes,
kter˘ je kámo‰ a spí v posteli, umí pracovat a nebojí se toho. VÏdy mû zamrzí, Ïe ne
kaÏd˘ má psa jako parÈáka, chová se k nûmu jako ke stroji a nepfiipustí, Ïe neúspûch
nemusí b˘t vÏdy jen na stranû psa.
MARKÉTA: Zamrzí obãasná tvrdohlavost MMO, kter˘ pfieci ví ze v‰ech nejlíp co a jak,
ale jinak mne práce s MMO nesmírnû tû‰í. Díky obrovskému temperamentu mé feny
ãasto sl˘chávám od rozhodãích slova uznání a to je pro mne veliká ãest.

Markéta ·tefánková – MMO
Cassie Andûlsk˘ hrad

Lucie DoleÏalová – DO
Gess z Budi‰ovské doliny

SoÀa âermáková – MMO
Mark z Florianova Dvora

Stanislava Midrlová – MMO
Agora Badaine
+ Brita Alsa Morava

Radana ·tûpánková – MMO
Brix z Horova Dvora

Katefiina Svobodová – MMO
Ozar od Nezdického potoka
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Chovatelé z âech mohou b˘t hrdí na to, Ïe z devíti ‰tûÀat na‰lo domov jedno
v Japonsku, dvû v Nûmecku, dvû ve Francii a jedno v Srbsku. V‰echny jsou vedeny
lovecky a kromû jednoho v Srbsku v‰echny sloÏili zkou‰ky vloh a v‰ichni majitelé
‰tûÀat jsou v kontaktu jak s chovateli, tak s autorem tohoto ãlánku Ernstem Zeimet-
zem.

Ernst Zeimetz - pfieklad Pavlína Kuncová

Jak se ãesk˘ MMO dostal do Japonska
V fiíjnu 2010 se v Möllnu konaly zkou‰ky Mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ spoje-

né s Mezinárodní v˘stavou. Pfii pozorování celé akce mû zaujali dvû Ïeny a jeden
muÏ pÛvodem z Japonska, ktefií bedlivû sledovali celé dûní. Na mou otázku, zda se
zajímají o Malé münsterlandy odpovûdûli plynulou nûmãinou, Ïe ano a Ïe jejich pfiá-
telé v Tokiu mají fenku tohoto plemene. Pfies internetové stránky se dozvûdûli, Ïe
nûmeck˘ klub pofiádá tuto akci a proto se rozhodli odcestovat do Nûmecka, aby se
o tomto plemeni dozvûdûli co nejvíce informací. Îena, která mluvila plynnû nûmec-
ky, byla Alscher Kyoko (Japonka Ïijící v Berlínû) a japonsk˘ pár se pfiedstavil jako
Arifumi a Keiko Takazawa. Bûhem na‰eho rozhovoru k nám pfii‰el president klubu
Mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, Bernd Dieter Jesinghausen a poprosil mne, abych
japonskou náv‰tûvu doprovázel bûhem zkou‰kov˘ch dní. Jeho prosbu jsem rád pfii-
jal, jelikoÏ jen tak na‰i japon‰tí hosté uvidí, Ïe psi umí více neÏ jen chodit na procház-
ky. JiÏ v prÛbûhu zkou‰ek se Arifumi rozhodl pofiídit si loveck˘ lístek, aby mohl chodit
na hony se sv˘mi psy, i kdyÏ se dle jeho líãení v Japonsku vyuÏívají psy k lovu jen
zfiídka. Je‰tû pfied odjezdem z Möllnu se stali ãleny nûmeckého klubu MMO. Od té
doby byly paní Alscher zasílány broÏury klubu, pfiiãemÏ dÛleÏité ãlánky byly pfieklá-
dány do japon‰tiny a emailem zasílány do Tokia.
V Japonsku je roãní dovolená dva t˘dny, pfiiãemÏ je moÏné na dovolené strávit pouze
jeden t˘den v kuse. ManÏelsk˘ pár se rozhodl, Ïe v pfií‰tích letech stráví tento t˘den
dovolené v Nûmecku, aby se více dozvûdûli o lovu a loveck˘ch psech. V roce 2011
se vydali shlédnout mnou vedenou skupinu MMO do Polchu. Se zájmem nesledovali
pouze pfiípravy na zkou‰ky, ale i jejich dvoudenní prÛbûh. S mnoha nov˘mi záÏitky se
vrátili zpût do Japonska s úmyslem vrátit se zpût na podzimní zkou‰ky konající se u
pfiíleÏitosti 100. v˘roãí nûmeckého klubu MMO.

Díky náv‰tûvám a korespondenci se ze známosti vyvinulo pfiátelství jak s rodinou
Takazawa z Tokia, tak s rodinou Alscher z Berlína. A kdyÏ jsem jim sdûlil, Ïe mÛj pes
Eiko vom Heiligenwald  byl vybrán jako krycí pes chovatelskou stanicí Badaine (ães-
ká chovatelská stanice), projevili pfiání získat jedno ‰tûnû z tohoto vrhu. Zní to jedno-
du‰e, ale je to spojeno s nûkter˘mi problémy. Vzít si domÛ ‰tûnû po 8 t˘dnech není
moÏné, a to vzhledem k japonsk˘m pravidlÛm dovozu zvífiat. Pes musí b˘t fiádnû
prooãkován proti vzteklinû, coÏ musí b˘t prokázáno „titter testem“. Teprve po
180 dnech po oãkování proti vzteklinû mÛÏe ‰tûnû vstoupit na japonské území. Tak-
Ïe Crusoe Badaine byl se mnou a jeho sestrou Carou, která je ze stejného vrhu, do
konce dubna v Nûmecku, tedy dokud nebyl pfiipraven na zkou‰ky VJP (zkou‰ky vloh).
Otázkou bylo, v jakém jazyce dávat pfiíkazy psovi, kter˘ pozdûji bude v Japonsku.
K velkému úÏasu pfii‰la z Japonska jasná odpovûì: nûmecky.

Plni oãekávání pfiijeli manÏelé Takazawa na jubilejní HZP klubu MMO. V prÛbûhu
této dovolené se nevûnovali pouze ‰tûÀatÛm, ale stále více se zajímali o lovecké psy
a lov. Jako diváci podzimních zkou‰ek mûli moÏnost novû shlédnout práci a vlohy
mlad˘ch psÛ a tû‰it se ze slavnostního veãera, kter˘ se konal u pfiíleÏitosti jubilea
jejich oblíbené psí rasy MMO. Do Tokia se vrátili nejen plní dojmÛ, ale i s nov˘mi
informacemi o lovu se psy v Nûmecku a smyslu zkou‰ek. A na konci dubna jim bylo
‰tûnû posláno do Tokia.

Crusoe Badaine, majitel Dr. Arifumi Takawaza
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VMO
CHS „Svatoborsk˘ revír“ zadá ‰tûÀata VMO
Otec: Erdo vom Lohner Forst – v˘born ,̆ CAC, BOB, ZV, PZ, LZ, VP, MVZ
Matka: Penelope Svatoborsk˘ revír – v˘borná, CAC, ZV, PZ  - I.c., VJP
Odbûr: Bfiezen 2014
Kontakt: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, tel.: 602134057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz;  www.svatoborsky-revir.webnode.cz
CHS „od Nezdického potoka“ zadá ‰tûÀata VMO ze zahraniãního krytí:
Otec: Dante vom Lohner Forst – VJP, HZP, VGP, sg/sg
Matka: Nirvana Svatoborsk˘ revír, v˘borná, 4x CAC, Národní vítûz, CACIB, BOB,

ZV, PZ, LZ, SZVP - v‰e I.c.
Kontakt: Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, tel.: 721 741 791

e-mail: fialovaz-GM@email.cz;
 http://junior-odnezdickehopotoka.webnode.cz

Pomáháme si
DO
CHS od Smolenské pfiehrady prodá ‰tûÀata DO - bûlou‰i s plotnami.
Otec: Hubert z Pfiedních HájÛ

svûtl˘ bûlou‰, 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC
ZV, LZ, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4

Matka: Sára od Smolenské pfiehrady
bûlou‰ plotny, v˘‰ka 59 cm, oko hnûdé, v˘borná, CAC, NV BOB
ZV, PZ, SZVP - I.c, nos 4

Odbûr: od 22. 12. 2013
Kontakt: Jaroslav Dvofiáãek, Hliníky 515, Velké Opatovice, okr. Blansko

tel.: 775 227 988; e-mail: jar.dvoracek@seznam.cz,
http://odsmolenskeprehrady.blog.cz/

Zadám lednov˘ vrh DO po kvalitních rodiãích.
Kontakt: Jan H˘bner, Smetanova 1208, Bûlá pod Bezdûzem,

mobil: 723163130, pevná linka: 326701957

MMO
Prodám ‰tûÀata (psíky ) MMO z Florianova dvora
Otec: Brisco von der Grossen Breite

hnûdobíl ,̆ v˘born ,̆ 52 cm, oko hnûdé, VJP, HZP, VGP - I.c.
Matka: Jorka z Florianova dvora

hnûdobílá,v˘borná – ICH, 53 cm, oko hnûdé, ZV, PZ, LZ - I.c., Res. CACT
Odbûr zaãátkem ledna 2014.

Otec: Marko Eben-Ezer
hnûdobíl ,̆ v˘born ,̆ 54 cm, oko hnûdé, DKK 0/0
ZV, PZ, SZVP, LZ, MVZ - I.c., CACT

Matka: Chara z Florianova dvora
hnûdobílá, v˘borná, 50 cm, oko hnûdé, DKK 1/0
ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ - I.c.
Odbûr konec bfiezna.

Kontakt: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice
tel.: 606 928 747, e-mail: slapansky@tiscali.cz

Zadám ‰tûÀata MMO
Otec: Marko Eben-Ezer, hnûdobûl ,̆ 54 cm, oko hnûd ,̆ v˘bornÏ, CAC, DKK 0/0,

ZV, LZ, SZVP, PZ I.c., CACT, MVZ I.c., nos 4
Matka: Uny z Otmického polesí hnûdobílá, 51 cm, oko hnûdé, V˘borná, CAJC,

2xCAC, CACIB, 2xBOB, âesk˘ ‰ampion,
DKK 0/0, ZV III.c., PZ, LZ, SZVP I.c.

Odbûr: 4/2014
Kontakt: Martin Hanke Heydukova 15 Opava, 746 01 Mob: 724 25 95 44,

m.hanke@hankestrojirna.cz, www.zangeliky.webnode.cz
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Poradci chovu
Hlavní poradce chovu

MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Poradce chovu MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,

757 01 Val. Mezifiíãí, tel. 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,

664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu Ing. Lenka Fialová, Milence 64,

340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Zpravodaj ã. 87/2012 vychází 31. prosince 2013.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 88/2013 je 15. kvûtna 2014.

Vyti‰tûno jen pro vnitfiní potfiebu, vychází 2x roãnû, zdarma pro ãleny klubu.

Vydává: Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
394 15 Nová Cerekev 187
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
ã. úãtu KDO je 165240379/0800
âeská spofiitelna Pelhfiimov
IBAN CZ93 0800 0000 0001 6524 0379
BIC GIBACZPX
(náklady hradí odesilatel)

Odpovûdn˘ redaktor: Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel. 313 517 877
e-mail: p.buba@seznam.cz
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V¯BOR  KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, Srní 25, 341 92 Ka‰perské Hory

tel. +420 376 599 318, +420 731 530 235
e-mail: kec.sumava@seznam.cz

Místopfiedseda: Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel. 313 517 877
e-mail: p.buba@seznam.cz

Hlavní poradce chovu: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Jednatel: Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Ekonom-matrikáfi: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
tel. 565 394 115
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz

V˘cvikáfi: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
757 01 Val. Mezifiíãí, tel. 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

âlen v˘boru: Josef Jeník, Nerudova 618,
533 04 Sezemice, tel. 466 931 195, 724 339 152
e-mail: hana.jenikova@mmp.cz

Kronikáfi KDO
Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, mobil 775 982 657
e-mail: luxovad@gmail.com

Dozorãí rada KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

251 64 Mnichovice 737, tel., fax, zázn. 323 642 119
e-mail: ladislav.mlynek@seznam.cz

âlenové: Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, mobil 775 982 657
e-mail: luxovad@gmail.com

Karel Pfeifer, Lidická 610,
472 01 Doksy, tel. 487 872 867
karelpfeifer@seznam.cz

Klubové stránky na internetu:  http://www.ohardlouhosrsty.cz/
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