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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
chtûl bych Vám podûkovat jmé-

nem v˘boru klubu za korektní prÛbûh
spádov˘ch schÛzí KDO. Dûkujeme
za konstruktivní návrhy ke zlep‰ení
klubové ãinnosti. Pfiipomínka
k prezentaci klubu ve sdûlovacích
médiích je jiÏ fie‰ena v Hlavních smû-
rech ãinnosti KDO, které byly konfe-
rencí schváleny. Zodpovûdnou volbu
delegátÛ ze spádov˘ch oblastí pro-
bûhla Konference klubu ve vûcné,
pracovní a pfiátelské atmosféfie, za
kterou patfií v‰em zúãastnûn˘m po-
dûkování. Na Konferenci KDO byl
zvolen v˘bor klubu ve stávajícím slo-
Ïení. Dûkujeme za vyslovenou dÛvû-
ru. Jsme, troufám si fiíci, „pohodov˘“,
konsolidovan˘ klub. Zaji‰Èujeme pod-
mínky a pravidla pro fiízen˘ chov na-
‰ich plemen a moÏnost pfiedvedení psÛ na klubov˘ch v˘stavách a klubov˘ch zkou‰-
kách z v˘konu, doma i v zahraniãí. Velk˘ v˘znam má i spoleãenská úroveÀ klubo-
v˘ch akcí, pro komunikaci ãlenÛ a mezinárodní spolupráci. Prostfiednictvím pejskÛ
jsou navázána i mnohá dlouhodobá pfiátelství. Ve spádov˘ch oblastech se v souãasné
dobû rozvíjí dal‰í zajímavá klubová ãinnost velmi prospû‰ná zejména zaãínajícím ky-
nologÛm. Jsou organizovány spoleãné nácviky a soutûÏe. Získání cenn˘ch informací
o v˘cviku, vedení psÛ v kolektivu, které navodí i prostfiedí budoucích zkou‰ek z v˘-
konu, jsou velmi dÛleÏité. Cenné jsou i pfiedávané zku‰enosti z chovu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ. Bez kvalitních chovn˘ch jedincÛ není kvalitních ‰tûÀat pro nové majitele
k roz‰ífiení ãlenské základny.

Pozitivním v˘sledkem chovu je úãast ãtyfi nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ
v nominaci na Memoriál Richarda Knolla v leto‰ním roce. Nominací pro‰li dva psi,
tfietí v celkovém pofiadí Walter z Mechova Jifiího Drahokoupila, osmnáct˘ v pofiadí
Gim z Budi‰ovské doliny Miroslava Bfieziny. Prvním náhradníkem je Fesi z Remízu
pana H˘bnera. ·tûstí v nominaci nemûl Vladimír Kaiser s Cyrem z Volenick˘ch luhÛ.
V‰em blahopfieji a dûkuji za reprezentaci. Oba psi v pofiadí jsou potomky zahraniã-
ních otcÛ z Nûmecka a Rakouska. OsvûÏení krve DO zaãíná pfiiná‰et ovoce, jak po
stránce exteriéru, tak v˘konu. V˘sledky z klubové v˘stavy jsou obsahem tohoto ãísla
Zpravodaje KDO. Za nemal˘ch finanãních nákladÛ se nám dafií udrÏet kvalitu klubo-
vého zpravodaje. Apeluji na ãlenskou základnu k zasílání pfiíspûvkÛ z klubové ãin-
nosti k propagaci plemen na‰eho klubu.

I pfies velkou snahu, se nám nepodafiilo získat plnou loveckou upotfiebitelnost
na‰ich plemen, pro honitby s plánovanou spárkatou zvûfií. Díky stanoven˘m nesmy-
sln˘m limitÛm, dan˘ch vyhlá‰kou k poÏadovanému vyhledávání spárkaté zvûfie, to

není umoÏnûno. Loby chovatelÛ mal˘ch plemen je zatím silnûj‰í. Îádám ãlenskou
základnu o cílen˘ tlak prostfiednictvím OMS âMMJ na zmûnu tohoto diskriminaãního
omezení pro ohafie. Jinak pojem „v‰estrann˘ ohafi a v‰estranné zkou‰ky“ pozb˘vají
platnost. Doufejme, Ïe nové vedení âMMJ v této vûci bude aktivnûj‰í.

V leto‰ním roce pofiádá ná‰ klub jiÏ 46. MVZ pro nûmecké dlouhosrsté ohafie
a 45.MVZ Klubovou soutûÏ pro DO, VMO a MMO. Díky vstfiícnosti myslivcÛ a kynolo-
gÛ z Libûjovic a okolí, mÛÏeme tuto vrcholnou kynologickou akci pofiádat v malebném
Jihoãeském kraji. Îádám ãlenskou základnu o úãast. Pfiihlaste své pfiipravené svû-
fience na tyto zkou‰ky, pfiivezte k podpofie i známé. ProÏijeme hezké dny v krásném
a pohostinném prostfiedí.

Do nadcházející lovecké sezony pfieji V‰em radost z v˘konu ãtyfinoh˘ch kamará-
dÛ, osobní pohodu a pevné zdraví.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO
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V˘roãní konference KDO
Dne 6. dubna 2014 se konala v˘roãní konference KDO v penzionu Artemis“

v Netfiebû, které se zúãastnili delegáti nominovaní na spádov˘ch schÛzích.
Konferenci zahájil a fiídil Ing. Kec, pfiedseda klubu. Pfiivítal pfiítomné delegáty, pfie-

ãetl jednací a  volební fiád. Delegáti schválili oba fiády a následnû byli zvolení ãlenové
volební a mandátové komise (ve sloÏení: Dr. Tesafi, ing. Svobodová, ing. Bfiezina) a
návrhové komise (ve sloÏení: ing. Fialová, T. Skalick ,̆ Fr. Bárta).

Byly pfiedneseny zprávy jednotliv˘ch funkcionáfiÛ KDO za uplynulé funkãní období:
• zpráva pfiedsedy klubu za celé funkãní období, vã. prezentace ãinnosti klubu po-

ãítaãovou projekcí – ing. Kec
• zpráva hlavního poradce chovu – Dr. ·lapansk˘
• zpráva v˘cvikáfie – Dr. Kalich
• zpráva ekonoma a matrikáfie – L. Hubata
• zpráva dozorãí rady – ing. Ml˘nek
• zpráva ãlena v˘boru – J. Jeník - seznámil pfiítomné s  pravidly pro udûlování ãest-

ného ãlenství
Hlavní smûry ãinnosti KDO pro nadcházející období pfiednesl Ing. Kec.

Diskuse:
JUDr. Karel N˘vlt podûkoval Karlu Pfeiferovi a ing. Kecovi za iniciativu pfii tvorbû

nov˘ch zku‰ebních fiádÛ, ke které bohuÏel nebylo pfiihlédnuto.
Josef Jeník informoval o ãinnosti V˘chodoãeské poboãky KDO – SoutûÏ Petra

Valera: 18. 5. 2014 BaÏantnice Luhy.
Jana Dejmková pfiedala pozvání na Memoriál Vladimíra Dejmka 12. – 13. 10. 2014.

Pfiedseda volební a mandátové komise Dr. Tesafi informoval o poãtu delegátÛ – pfiítom-
no bylo v‰ech 40 nominovan˘ch delegátÛ. Sdûlil, Ïe konference je usná‰eníschopná
a volby mohou probûhnout. Byl zvolen v˘bor klubu a dozorãí rada v‰emi hlasy.

âlenka návrhové komise Ing. Fialová pfieãetla návrh usnesení. Konference usne-
sení schválila.

Konferenci ukonãil pfiedseda klubu Ing. Kec, podûkoval za sebe i dal‰í zvolené funk-
cionáfie za dÛvûru a popfiál v‰em delegátÛm, ãlenÛm i  hostÛm do dal‰ího funkãního
období hodnû aktivní ãinnosti, dobré zdraví, pfiátelskou pohodu. Dlouhosrst˘m zdar!

Dr. Jifií Tesafi

Hlavní smûry ãinnosti KDO pro funkãní období
2015 – 2019
Pfiijaté konferencí KDO 6. 4. 2014 v Netfiebû
1. V chovu v‰ech tfií plemen klást dÛraz na loveckou upotfiebitelnost s upfiednostÀo-

váním jedincÛ s v‰estrann˘mi zkou‰kami, daviãÛ s pevn˘mi nervy, hlasit˘ch na
stopû nebo alespoÀ na vidûnou, standardního exteriéru.

2. Evidovat u poradce chovu osvûdãování ostrosti pfii stfietu se ‰kodliv˘mi zvífiaty
v honitbû, kontaktu s Ïivou kachnou v rákosí pfii lovu kachen a hlasitosti na stopû
nebo na vidûnou. Psi a feny, ktefií tuto vlastnost mají, upfiednostÀovat v chovu.
Zachovat stávající podmínky pro zafiazování do chovu. Chovné psy s II. stupnûm
DKK (C) ke krytí doporuãovat pouze v˘jimeãnû v pfiípadû v˘znamného pfiínosu
jin˘ch pozitivních dûdiãn˘ch znakÛ. V‰echny v˘sledky vy‰etfiení DKK uvádût
v klubovém Zpravodaji.

3. UdrÏovat aktivní ãlenství v mezinárodních a celosvûtov˘ch klubech. Spolupraco-
vat se svazy DO, MMO a VMO Nûmecka a Rakouska ve vzájemném uznávání
chovnosti.

4. KaÏdoroãnû pofiádat s pfiíslu‰n˘m OMS âMMJ Mezinárodní zkou‰ky pro jedno
z plemen a samostatnou Klubovou soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
pro v‰echna tfii plemena KDO.

5. KaÏdoroãnû pofiádat samostatnou klubovou v˘stavu, speciální v˘stavu a dal‰í
klubovou v˘stavu pro plemena KDO pfii nûkteré z oblastních v˘stav tak, aby jedna
z v˘stav byla uskuteãnûna na Moravû.

6. Pofiádat CACT zkou‰ky vloh v rámci Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa v âechách
a Memoriálu Miroslava Nûmce na Moravû. UmoÏnit spádov˘m oblastem pofiádání
dal‰ích zkou‰ek z v˘konu. Podporovat v˘cvikové dny a spoleãné nácviky.

7. Provádût v˘bûry do chovu na klubov˘ch akcích.
8. Roz‰ífiení genofondu plemen KDO podpofiit pomocí zprostfiedkování kontaktÛ

s drÏiteli chovn˘ch psÛ v zahraniãí.
9. Zajistit propagaci ãinnosti KDO uvádûním zpráv o prÛbûhu akcí pofiádan˘ch

KDO
Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Novû zvolen˘ v˘bor a dozorãí rada KDO Uznání dlouholet˘m ãlenÛm v˘boru KDO

Pravidla pro udûlování vÛdcovsk˘ch odznakÛ KDO
Schválená na klubové konferenci v Netfiebû 6. 4. 2014.
III. stupeÀ – bronzov˘ odznak – 2 x ZV, 2 x PZ (alespoÀ 2 x I. c.), na jednom druhu
zkou‰ky pokaÏdé s jin˘m psem, + jakákoli jedna jiná zkou‰ka (napfi. SZVP, LZ, BZ)

II. stupeÀ – stfiíbrn˘ odznak – 2 x VZ z toho minimálnû 1 x MVZ KDO nebo 3 x LZ +
3 x SZVP + 1 x MVZ, pokaÏdé s jin˘m psem + bronzov˘ odznak

I. stupeÀ – zlat˘ odznak – 1x MRK nebo MKP nebo 2 x MVZ KDO v I.c. + stfiíbrn˘
odznak (nezapoãítávají se psi pfiedvedení na stfiíbrn˘ odznak)
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Zápis
z konference Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
konané dne 6. dubna 2014 v penzionu „Artemis“ Netfieba
 
Pfiítomni: dle prezenãní listiny
Konferenci zahájil a fiídil Ing. Kec, pfiedseda klubu. Pfiivítal pfiítomné delegáty, pfieãetl
jednací a volební fiád. Konference fiády schválila.

Volební a mandátová komise ve sloÏení: Dr. Tesafi, Ing. Svobodová, Bfiezina. Konfe-
rence schválila.

Návrhová komise: ing. Fialová, T. Skalick ,̆ Fr. Bárta. Konference schválila.

Byly pfiedneseny zprávy jednotliv˘ch funkcionáfiÛ KDO za uplynulé funkãní období:
• zpráva pfiedsedy klubu za celé funkãní období, vã. prezentace ãinnosti klubu po-

ãítaãovou projekcí – Ing. Kec;
• zpráva hlavního poradce chovu – Dr. ·lapansk˘;
• zpráva v˘cvikáfie – Dr. Kalich;
• zpráva ekonoma a matrikáfie – L. Hubata;
• zpráva dozorãí rady – Ing. Ml˘nek;
• zpráva ãlena v˘boru - J. Jeník - seznámil pfiítomné s pravidly pro udûlování ãest-

ného ãlenství

Hlavní smûry ãinnosti KDO pro nadcházející období pfiednesl Ing. Kec.

Diskuse:
JUDr.Karel N˘vlt podûkoval Karlu Pfeiferovi a Ing. Kecovi za iniciativu pfii tvorbû

nov˘ch zku‰ebních fiádÛ, ke které bohuÏel nebylo pfiihlédnuto.
V diskusi informoval J. Jeník o ãinnosti V˘chodoãeské poboãky KDO – SoutûÏ

Petra Valera -18.5.2014 BaÏantnice Luhy.
Jana Dejmková – pozvání na Memoriál Vladimíra Dejmka – 12. - 13. 10. 2014  
Pfiedseda volební a mandátové komise Dr. Tesafi informoval o poãtu delegátÛ 40.

Sdûlil, Ïe konference je usná‰eníschopná a volby mohou probûhnout. Byl zvolen
v˘bor klubu a dozorãí rada v‰emi hlasy.

âlenka návrhové komise Ing.Fialová pfieãetla návrh usnesení. Konference usne-
sení schválila.

Konferenci ukonãil pfiedseda klubu Ing. Kec, podûkoval za sebe i dal‰í zvolené
funkcionáfie za dÛvûru a popfiál v‰em delegátÛm, ãlenÛm i hostÛm do dal‰ího funkã-
ního období hodnû aktivní práce a úspûchÛ ve prospûch klubu.

Zapsala: Ing.Lenka Fialová, ãlen návrhové komise
6. 4. 2014

Usnesení
konference Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
konané dne 6. dubna 2014 v penzionu „Artemis“ Netfieba
 

Konference projednala zprávy o ãinnosti Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ a zprávu do-
zorãí rady KDO vãetnû pfiipomínek delegátÛ, hostÛ a podnûtÛ z pfiedchozích schÛzí
ãlenÛ ve spádov˘ch oblastech se závûrem:

1. Konference dûkuje dosavadnímu v˘boru a dozorãí radû KDO, redakãní radû klu-
bového Zpravodaje a v‰em ãlenÛm za aktivní úãast v klubové ãinnosti a za vzor-
nou reprezentaci pfii pfiedvádûní psÛ na‰ich plemen na klubov˘ch a vrcholn˘ch
akcích u nás i v zahraniãí.

2. Konference schvaluje:
- zprávy o ãinnosti KDO za uplynulé funkãní období;
- zprávu dozorãí rady ke zprávû o ãinnosti;
- nov˘ chovatelsk˘ fiád KDO a respektuje Zápisní fiád âMKU a ¤ád ochrany

zvífiat pfii chovu psÛ âMKU
- pravidla pro udûlování vÛdcovsk˘ch odznakÛ
- hlavní smûry ãinnosti KDO pro nadcházející funkãní období;

3. Konference udûluje pfiedsedovi KDO mandát k jednání s âMMJ a âMKJ ohled-
nû zmûny zákona o myslivosti ( kohoutková v˘‰ka 55 cm)

5. Konference zvolila pln˘m poãtem hlasÛ v˘bor KDO:
Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO
Petr Buba, místopfiedseda a odpovûdn˘ redaktor Zpravodaje KDO
Ing. Lenka Fialová, jednatel, poradce chovu VMO
MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu, poradce chovu MMO
Ladislav Hubata, ekonom a matrikáfi
MVDr. Miroslav Kalich, v˘cvikáfi, poradce chovu DO
Josef Jeník, osobní vûci, v˘roãí a vyznamenání
Dále zvolila pln˘m poãtem hlasÛ dozorãí radu ve sloÏení:
Ing. Ladislav Ml˘nek, pfiedseda DR
Karel Pfeifer, ãlen DR
Drahomíra Luxová, ãlen DR

V Netfiebû dne 6. dubna 2014
Za správnost: pfiedseda návrhové komise: Ing.Lenka Fialová

                      ãlenové návrhové komise: Tomá‰ Skalick ,̆ Franti‰ek Bárta
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Finanãní hospodafiení klubu v letech 2009 –2013
Zprávu o finanãním hospodafiení zaãnu o stavu ãlenské základny, protoÏe základ

pfiíjmÛ tvofií ãlenské pfiíspûvky.
Volební období jsme zaãínali s 655 ãleny. KaÏd˘ rok zru‰í ãlenství (i pfies ve‰keré

urgence) v prÛmûru 50 ãlenÛ. Novû registrovan˘ch, opût v prÛmûru, je 40 ãlenÛ
roãnû. Znamená to, Ïe koneãn˘ stav ãlenské základny k 31. 12. 2013 je 604 ãlenÛ,
tj. pokles o 51 ãlenÛ.

Klesající poãet ãlenÛ nepfiímo ovlivÀuje i ostatní pfiíjmové poloÏky, jako napfiíklad:
- Pfiíspûvek od âMKJ (reprodukce ‰tûÀat) ãinil:

v roce 2009 ......................................... 26 100 Kã,
v roce 2013 ......................................... 20 775 Kã,

- chovatelské poplatky  - doporuãení krytí, v˘bûry do chovu ãinily:
v roce 2009 ......................................... 17 300 Kã,
v roce 2013 ......................................... 14 200 Kã,

- zisk z klubové v˘stavy:
v roce 2009 .......................................... 17 300 Kã,
v roce 2013 ............................................... 694 Kã.

Jen tyto uvedené pfiíklady, vãetnû poklesu pfiíjmÛ na ãlensk˘ch pfiíspûvcích je
sníÏení o 35 tis. Kã.

Sponzory se podafiilo zajistit pouze v roce 2010: 10 000 Kã a v roce 2011: 23 500 Kã.
Novû pofiádané akce (ZV, LZ, PZ, SVP) se dafií zatím zaji‰Èovat beze ztrát.
Nejvy‰‰í poloÏku v nákladech tvofií vydávání a zasílání ZpravodajÛ, cca 90 000

Kã roãnû a klubové v‰estranné zkou‰ky. SníÏení nákladÛ na zpravodaj by ovlivnilo
jeho kvalitu.

Pofiadatelé MVZ DO, tj. Rakousko, Nûmecko a my se dohodli, Ïe startovné bude
hradit vÏdy pofiádající klub. Je na nás, na na‰ich ãlenech, aby této moÏnosti vyuÏívali.
Jinak by se tato dohoda pro nás stávala ztrátovou. Právû v˘tûÏek ze startovného
pfiímo ovlivÀuje koneãn˘ finanãní v˘sledek. Náklady na uspofiádání MVZ a KSVZ (roz-
hodãí, honitba, zvûfi) jsou s mal˘mi rozdíly v‰ude stejné.

Pfies v‰echny vzniklé problémy se podafiilo dosáhnout za volební období r. 2009
aÏ 2012 zisk 78 765 Kã. Celkovû finanãní prostfiedky na úãtu a v pokladnû
k 31. 12. 2013 tedy ãiní 809 779 Kã, materiál na skladû je v hodnotû 20 885 Kã
(poháry, triãka, samolepky apod.).

âeká nás ale období podstatnû sloÏitûj‰í. Hned v leto‰ním roce jsme pofiadateli
finanãnû velmi nároãné 46. soutûÏe MVZ DO. A protoÏe se opakují po tfiech letech,
budeme je pofiádat v tomto období je‰tû jednou v roce 2017. Dále jsme byli poÏádá-
ní mezinárodní organizací MMO, do které pfiispíváme ãlensk˘mi pfiíspûvky, o uspofiá-
dání dal‰ích mezinárodních zkou‰ek, kde náklady nejsou zatím dojednány.

Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi klubu

Vyznamenání KDO
Stfiíbrn˘ klubov˘ odznak za 20 let ãlenství:
Luká‰ Vladimír Olomouc Fanta Ladislav, ing. Slavonice
Kopinec Jan, ing. Statenice Vojtû‰ek Svatopluk Hluk
Vanãura Jaroslav Dolní Buãice Opekar Jifii, ing. Trhové Sviny
Li‰ka Václav, ing., CSc. PlzeÀ Ma‰ek Ladislav Hrazany
Vlk Václav Pelhfiimov Petrmichl Karel Luby
Drahokoupil Jifií LuÏec n. Cidlinou

Stfiíbrn˘ odznak za pfiedvedení tfií psÛ na VZ:
Petrá‰ek Stanislav, ing. Skoãice
Bfiezina Miroslav Chabrovice

Zlat˘ klubov˘ odznak za 30 let ãlenství:
Janota Ladislav Hracholusky Valenta Ladislav Trutnov
Kube‰ Jifií ·evûtín Volenec Jifií Vlkaneã
âíÏek Du‰an ing. Vik˘fiovice ·imÛnek Zdenûk V‰eÀ
Fi‰er Václav Úboã Lohr Vít, MVDr. âerno‰ice
Hejna Rudolf Krásná Hora PfiibáÀ Jaroslav Kuciny

Zlat˘ klubov˘ odznak za pfiedvedení pûti psÛ na VZ:
·limar Jaroslav Kfienovice

Zlat˘ klubov˘ odznak za dlouhodobou spolupráci na úseku chovu,
v˘cvikové ãinnosti a upevÀování navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO:
Ursula Schneider SRN
Norbert Wirsing SRN

Jeník Josef
âlen v˘boru KDO
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ãastûji se vrátí zpravodaj s uvedením zmûny – „odstûhoval se…, zemfiel…, neznám˘
na adrese…“ apod. Ve vût‰inû pfiípadÛ musíme ãekat, aÏ se nûkdo ozve.

Znovu chci pfiipomenout, Ïe souãástí poplatkÛ za doporuãení krytí je i moÏnost
inzerce ‰tûÀat na klubov˘ch webov˘ch stránkách nebo ve Zpravodaji.  Chovatel ale
musí o zvefiejnûní inzerátu sám poÏádat.

Ladislav Hubata
Ekonom a matrikáfi klubu

Finanãní hospodafiení klubu v roce 2013
Finanãní rok 2013 byl ztrátov ,̆ ztráta ãinila 20 791,00 Kã a je kryta z úspor minu-

l˘ch let.  Celkové v˘nosy klubu ãinily 292 609 Kã, celkové náklady 313 400 Kã. Nej-
vy‰‰í poloÏkou pfiíjmÛ bylo inkaso ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. V minulém roce bylo vybrá-
no 178 800,00 Kã. Tento pfiíjem se v‰ak rok od roku sniÏuje v závislosti na poãtu
ãlenÛ klubu.

Z dal‰ích poloÏek pfiíjmÛ, uÏ ne tak v˘znamn˘ch, je inkaso chovatelsk˘ch poplat-
kÛ 14 200 Kã a pfiíspûvek od âMKJ 20 775 Kã, zápisné 4 000 Kã, podíl z v˘stav
4 442 Kã. Z tûchto pfiíjmÛ mÛÏe klub kr˘t vydávání klubov˘ch zpravodajÛ a poskyto-
vat zpravodaj ãlenÛm zdarma. Za tisk a rozesílání zpravodajÛ klub v minulém roce
zaplatil 85 870 Kã.

Dále byly poskytnuty pfiíspûvky úãastníkÛm mezinárodních zkou‰ek v zahraniãí,
tentokrát MVZ DO v Nûmecku 6 433 Kã vã. poháru a pfiíspûvek na zahraniãní krytí
2000 Kã.

 Z tûchto pfiíjmÛ jsou rovnûÏ kryty provozní náklady klubu, tj. drobné v˘daje ma-
teriální, cestovné v˘boru a dozorãí rady, bankovní v˘daje, po‰tovné, webové stránky,
úãetnictví v‰e dohromady 76 046 Kã.

Dále byly hrazeny povinné pfiíspûvky placené klubem âMKJ – 10 Kã na ãlena
klubu 6 220 Kã, a pfiíspûvek mezinárodní organizaci MMO 1 Euro na ãlena chova-
tele MMO, v pfiepoãtu tj. 7 171 Kã. Musela b˘t kryta ztráta z mezinárodních v‰e-
strann˘ch zkou‰ek. Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky konané v honitbách VLS Ral-
sko, LS Hamr na Jezefie a BaÏantnici PlouÏnice skonãily ztrátou 59 025 Kã. V˘‰e
startovného nevyboãovala z prÛmûru minul˘ch let, ãinila18 159 Kã. Ov‰em nákla-
dy byly vy‰‰í – platby cestovného rozhodãím a pofiadatelÛm, nákup zvûfie pro zkou‰-
ky, nájem honitby.

Ostatní pfiíjmy – v˘stavní poplatky, startovné na zkou‰ky vloh, startovné na lesní
zkou‰ky a speciální zkou‰ky z vodní práce a startovné na podzimní zkou‰ky staãily
na pokrytí v˘dajÛ. V˘stava v Netfiebû konãila ziskem pouze 693 Kã.  Tento v˘sledek
byl hlavnû ovlivnûn niÏ‰ím poãtem vystavovatelÛ, pfiiãemÏ náklady na zaji‰tûní v˘sta-
vy se nemûní. Zkou‰ky vloh (v Kfienovicích a v Malém Boru) skonãily ziskem 1 295
Kã. Opût niÏ‰í poãet startujících a pfii stejn˘ch nákladech. Lesní zkou‰ky a zkou‰ky
z vodní práce (v MS Lomec, Libûjovice) skonãily ztrátou 315 Kã. Podzimní zkou‰ky
pak ztrátou 208 Kã.

Hospodafiení klubu úzce souvisí se zájmem ãlenÛ klubu o akce pofiádané klu-
bem, aÈ je to v˘stava nebo zkou‰ky.

Ladislav Hubata
Ekonom a matrikáfi klubu

âlenská základna:
Celkem k 31. 12. 2013 bylo evidováno 604 ãlenÛ, z toho 14 ãestn˘ch. Novû bylo

zaregistrováno 40 ãlenÛ, naopak 44 ãlenÛm bylo ukonãeno ãlenství pro nezaplacení
ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, 6 ãlenÛ poÏádalo o zru‰ení ãlenství a z rÛzn˘ch zdrojÛ jsme se
dozvûdûli o úmrtí 6 ãlenÛ. âlenská základna je z celé âR, takÏe mÛÏeme jen tûÏko
zaznamenat ve‰keré zmûny. O úmrtí ãlenÛ se dozvídáme ãasto se zpoÏdûním, nej-
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borÛvkov˘ koláã, jableãn˘ ‰trúdl, fiezy s krémem a jeden druh slaného peãiva.  ¤ád
zlaté vafieãky pfievzala z rukou vrchního rozhodãího paní Dana ·ímova za tmavou
roládu. Podûkování a uznání v‰ak patfií v‰em kuchafikám.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ukonãení zkou‰ek probûhlo slavnostnû za zvuku loveck˘ch
fanfár pana Jana Horského. ZároveÀ mu podûkoval pfiedseda KDO ing. Jifií Kec. Po
slavnostním ukonãení memoriálu bylo moÏné si je‰tû zastfiílet na stfielnici areálu mys-
livecké chaty.

Na závûr bych chtûla podûkovat za propÛjãení honitby MS Korbel Mal˘ Bor a
jejich pfiímo vzornému obãerstvení. Dále dûkuji na‰emu ãlenovi Jánovi Polákovi, kte-
r˘ vûnoval ceny na zkou‰ky a to granulované krmivo Top Energy .

Ing. Lenka Fialová

Selena od Nezdického potoka, Susan od Nezdického potoka, MMO Andy od Vajzovky
a Ursus Junior od Nezdického potoka

Ursus Junior od Nezdického potoka, vÛdce Iva Holá

VII. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa
3. kvûtna 2014 se jiÏ podruhé konal Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa v Malém

Boru ve spolupráci s OMS Klatovy. Myslivecká chata „Korbel“ v Malém Boru je pfií-
mo pfiedurãena pro takovéto akce.

Na zkou‰ky bylo pfiihlá‰eno 18 psÛ. V sobotu ráno nastoupilo k ZV pouze 14 psÛ,
z toho 3 VMO, 1 MMO, 2 DO, 3 KO, 2 âF, 2 MOK a 1 AS. Sbor rozhodãích pracoval
pod vedením vrchního rozhodãího Franti‰ka Bárty, st. Jednotlivé skupiny posuzovali
Jaroslav ·íma a Václav Fi‰er, Franti‰ek Bárta ml. a Miroslav KÛs, Karel Petrmichl
a Jaroslav Bejda. Po slavnostním zahájení za zvuku loveck˘ch fanfár probûhlo roz-
losování do skupin a odjezd do honitby. Poãasí bylo ten den chladné, coÏ vyhovova-
lo více zkou‰en˘m psÛm neÏ vÛdcÛm a pfiihlíÏející koronû. Ale na‰tûstí nepr‰elo tak
jako pfiedchozí dny.

 Ze 14 psÛ, ktefií ráno nastoupili k  ZV dokonãilo v cenû pouze 10 psÛ, z toho
6 v I. cenû, jeden ve II. cenû a tfii psi ve III. cenû. Na prvním místû s poãtem bodÛ
225 v I.cenû a titulem CACT  se umístila fenka KO Susan od Nezdického potoka
Zuzky Fialové.  Na druhém místû se stejn˘m poãtem bodÛ 225 v I. cenû a titulem
Res.CACT se umístil KO Boss z Fucimanova domu vÛdce Vaclava Koldinského. Jako

tfietí s poãtem bodÛ 218 v I. cenû a ti-
tulem CACT se umístila fenka MMO
Andy od Vajzovky vÛdce Milo‰e Îáã-
ka.  Fenka byla nejlépe hodnocen˘m
dlouhosrst˘m ohafiem, a proto vÛdce
pfievzal i putovní pohár Memoriálu MVDr.
Vladimíra Soukupa. Na ãtvrtém místû
v I. cenû a 217 body se umístila KO
Selena od Nezdického potoka Zuzky
Fialové. Pát˘ v I. cenû s titulem CACT
a 208 body se umístil VMO Ursus Ju-
nior od Nezdického potoka, kterého
vedla Iva Holá. ·está v I. cenû s 206
body a CACT se umístila fenka MOK
Bereta Bar z Elevenu vÛdkynû Jarmila
Kfiivánková.

Na leto‰ním memoriálu probíhala
je‰tû neoficiální soutûÏe  - „O nejlep‰í
buchtu“. Do této soutûÏe se pfiihlásilo
7 soutûÏících se sv˘mi mouãníky.  Cel˘
den proto probíhalo ochutnávání, aby
na závûr mohla b˘t vyhlá‰ena ta nejlep-
‰í kuchafika. Jen pro ilustraci byla upe-
ãena svûtlá a tmavá roláda, Mí‰a fiezy,

Vítûz zkou‰ek..Andy od Vajzovky,
MMO, vÛdce Milo‰ Îáãek
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XVI. Samostatná klubová v˘stava KDO
Netfieba 17. 5. 2014

V sobotu 17. 5. 2014 se konala v Netfiebû v areálu penzionu Artemis v˘stava Klu-
bu dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Celkem se v˘stavy zúãastnilo 22 mal˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ, 17 velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ a 14 nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

UÏ od zaãátku panovala velmi pfiátelská atmosféra. Sjeli se tu vystavovatelé ze
v‰ech koutÛ âech a Moravy, i zahraniãní hosté a bylo vidût, Ïe v˘stava nebude jen
o pfiedvádûní psÛ, ale také o setkání pfiátel. Neustál˘ hlahol a hlasitá podpora pfii
vyhla‰ování v˘sledkÛ provázela celou v˘stavu a ani zamraãené poãasí vystavovatele
neodradilo od pozorování a fandûní sv˘m favoritÛm v kruzích.

V kruhu dlouhosrst˘ch ohafiÛ posuzovala nûmecká rozhodãí Ursula Schneider,
za pomoci pana Jifiího Kece, kter˘ nám, ménû jazykovû zdatn˘m, dûlal pfiekladatele.
Hodnocení byla následující.  Aron z Jestfiábské v mezitfiídû získal V1 bez titulu, ve
tfiídû otevfiené si vybojoval Jerik z Ka-Mir Bohemia V1, CAC, KV a Ares z Písek V2,
Res.CAC. Voran z Mechova z tfiídy pracovní získal V1 bez titulu. Z fen ve tfiídû mla-
d˘ch si vybojovala  V1, CAJC Aida z Písek a ve tfiídû pracovní zvítûzila krásná hnûd-
ka Ula z Mechova, která si odnesla titul V1, CAC, KV, BOB. Druhá fenka z téÏe tfiídy
Aira z Ostfie‰anské cihelny získala V2, Res.CAC.

V kruhu mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ posuzoval pan Josef Barto‰ka. Ve tfiídû
otevfiené zvítûzil Alan z Vlãkovického dvora, kter˘ si odnesl V1, CAC, Apolo od Dé-
befiského potoka získal V2, Res.CAC. Ve tfiídû pracovní si odnesl Dar z Dianina údo-
lí V2, Res.CAC a Polt z Florianova dvora V1, CAC, KV, BOB. Z fen ve tfiídû mlad˘ch
zvítûzila Apollo z Osady Svatojanské proudy V1, CAJC, KV. Ve tfiídû otevfiené získa-
la Betty od Vrzalky hodnocení V1, CAC a Lyra z Florianova dvora V2, Res.CAC.

V kruhu velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ posuzoval pan Ladislav Hubata. Ve
tfiídû otevfiené zvítûzil Orson Svatoborsk˘ revír V1, CAC. Ve tfiídû pracovní si odnesl
V1, CAC Neo Svatoborsk˘ revír. Ve tfiídû veteránÛ se pfiedvedl Kirki Ciperro, kter˘
si odnesl hodnocení V1, BOV.  Ve tfiídû vítûzÛ, kde se utkali Kalle van de Stommeer-
polder a Leonardo Svatoborsk˘ revír, zvítûzil Kalle, kter˘ si odnesl hodnocení V1,
CAC, KV, BOB. Leonardo byl hodnocen jako V2, Res.CAC. Z fen si odnesla nejlep‰í
hodnocení Utrissi Junior od Nezdického potoka, která získala V1, CAC, KV.

Po skonãení posuzování probûhly závûreãné soutûÏe. Jako první byla na fiadû
soutûÏ Dítû a pes, které se zúãastnili dva nadûjní mladí páni – bratfii. Honzík Pernica
s MMO Woodym od PstruÏí fiíãky a Va‰ík Pernica s jeho fenkou VMO  Bairou PíÀsk˘
palouk. Následovala soutûÏ chovatelsk˘ch skupin, kde se pfiedvedli malí münster-
land‰tí ohafii „z Florianova dvora” chovatele MVDr. Lubo‰e ·lapanského a odchovy
velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ „Svatoborsk˘ revír” Ing. Lenky Fialové. Na závûr
dne i v˘stavy pfiíslu‰el pánÛm a paní rozhodãí v˘bûr nejhezãího psa v˘stavy. Titul
BIS, o kter˘ bojovali psi, ktefií obdrÏeli ocenûní BOB, získal velk˘ münsterlandsk˘
ohafi z Holandska Kalle van de Stommeerpolder majitele Hennieho IJpelaar.
K získan˘m titulÛm srdeãnû blahopfiejeme! Stejnû tak dûkujeme moc v‰em rozhod-
ãím a pofiadatelÛm za pfiíjemnou a zdafiilou akci a díky patfií také majiteli penzionu
Artemis, za poskytnutí krásného místa pro pofiádání klubové v˘stavy.

Pavlína Kuncová

V. Memoriál Miroslava Nûmce – ZV KDO CACT
Po noãním de‰ti se 10. 5. 2014 konaly zkou‰ky vloh Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Po letech konání v MS âertoháje Kfienovice bylo v Kfienovicích tentokrát pouze za-
hájení a ukonãení. Samotné posouzení práce psÛ probíhalo MS Královopolské VáÏa-
ny, kde by mûly b˘t zkou‰ky organizovány i pfií‰tí rok.

7 pfiihlá‰en˘ch psÛ pfii jejich práci posuzovali pan Antonín Paleãek a Ing. Josef
Adámek, vrchním rozhodãím byl MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆ Zkou‰ek se zúãastnili 4 velcí
münsterland‰tí ohafii, 2 maìar‰tí krátkosrstí ohafii a jeden maìarsk˘ drátosrst˘ ohafi.

Nejlépe se dafiilo psu Alanu od Bfiízek, vedenému panem Luìkem ·merdou.
Tento VMO se stal klubov˘m vítûzem zkou‰ek s celkov˘m poãtem 221 bodÛ a titu-
lem CACT.  Nenárokov˘ titul CACT získal je‰tû maìarsk˘ drátosrst˘ ohafi Trol z Bílice
– I. cena, 218bodÛ, veden˘ panem Miroslavem Smutn˘m.

V první cenû se je‰tû umístili
MOK Gama Nitrianske Janíkovce – 217bodÛ, vedená SoÀou Sehnalíkovou,
MOK Arry z Pelestrovsk˘ch lesÛ – 213bodÛ, veden˘ Martinou Maralovou,
VMO Cit z Bobrovského údolí – 203bodÛ, veden˘ Du‰anem Zalabou.

Dal‰í dva VMO, Cir z Bobrovského údolí (175bodÛ, vÛdce Pavel Barutrich )
a Asta z Derliova dvora (174bodÛ, vÛdce Jan Derlia), získali III. cenu pro známku 2
z vystavování.

OrganizátorÛm patfií velk˘ dík za organizaci a obãerstvení, rozhodãím za korektní
posouzení a vÛdcÛm za pfiedvedení sv˘ch mlad˘ch svûfiencÛ na zkou‰kách klubu,
kde je tím pádem pro koronu zajímavûj‰í pohled na práci oblíben˘ch plemen.

VÛdcÛm a jejich psÛm gratuluji k v˘sledÛm a tû‰ím se, Ïe pfií‰tí rok uvidíme opût
i zástupce MMO a DO.

MVDr. Markéta Szolárová

Nástup na ZV Mem. M. Nûmce
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Fotoalbum Pavly Kuncové z v˘stavy naleznete na:
http://paax.rajce.idnes.cz/Klubova_vystava_KDO_Netreba_2014/

XVI. Samostatná klubová v˘stava KDO
Netfieba 17. 5. 2014

Foto:
Katefiina Lisová
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V˘cvikov˘ den Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ 2014

·tûÀátko DO pana Jifiího Kece

VMO Paul Svatoborsk˘ revír pana
Jana Horského

Zahájení v˘cvikového dne

Hlavní pofiadatel Jan ·louf a trubaã Jan Horsk˘

V˘cvikov˘ den Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ 2014
Dne 24. kvûtna 2014 se konal v Ejpovicích u Plznû v˘cvikov˘ den Klubu dlouho-

srst˘ch ohafiÛ pofiádan˘ panem Janem ·loufem a Ing. Pavlou Lhotákovou a za pod-
pory místního honebního spoleãenstva zastoupeného panem Jindfiichem Flaxou.

Po zahájení se celé osazenstvo pfiemístilo k místní fiece, kde probíhala tradiãnû
soutûÏ typická pro tento v˘cvikov˘ den svou neotfielostí. Tentokrát to bylo extrémní
pfiiná‰ení kachny zaloÏené na pfieplavání fieky a dohledání kachny na druhém bfiehu
v ãasovém limitu. S nejlep‰ím ãasem zvítûzila fena velkého münsterlandského oha-
fie Oxana Svatoborsk˘ revír Ing. Lenky Fialové, na druhém a tfietím místû byli opût
VMO a to Nugát Junior od Nezdického potoka a Hary pana Karla Petrmichla.

Následoval pfiesun do honitby, a podle úrovnû vycviãenosti psa, nácviky aportÛ,
hledání a poslu‰nosti. K dispozici byla zvûfi pernatá i srstnatá a navíc rady zku‰e-
n˘ch kynologÛ.

Po poledni se skalní pfiíznivci plemen ohafiÛ pfiesunuli do místní hospody. Zde
probûhlo ukonãení v˘cvikového dne pfiedsedou klubu Ing. Jifiím Kecem. Akce se
zúãastnilo 24 psÛ se sv˘mi majiteli. 8 velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, 3 nûmeãtí
ohafii dlouhosrstí, 4 maìar‰tí ohafii krátkosrstí a jeden hrubosrst ,̆ 4 nûmeãtí ohafii
krátkosrstí, 2 v˘mar‰tí ohafii a po jednom zástupci plemene ãesk˘ fousek a pointer.
Tfie‰niãkou na dortu byla vynikající Ïebírka z divoãáka, zaji‰tûná pofiadateli tohoto
dne a servírované zdarma místní hospodou. Musím konstatovat, Ïe tento roãník byl
snad zatím nejpovedenûj‰ím ze v‰ech! Velmi dûkujeme pofiadatelÛm i honebnímu
spoleãenstvu za opakovanou moÏnost uspofiádat takto milé setkání v Ejpovicích.

Zuzana Fialová

Zahájení v˘cvikového dne
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Klubové zkou‰ky z v˘konu 2014
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: Libûjovice - 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 \t „_blank“ 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
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‰í-
mi plemeny.

Podzimní zkou‰ky CACT
termín: sobota 30.8.2014
místo: âíhaná - PlzeÀ
uzávûrka pfiihlá‰ek: 15.srpna 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 300814
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 âeskomoravská myslivecká jednota o.s,
OMS âMMJ PlzeÀ a Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají:

Podzimní zkou‰ky ohafiÛ se zadáním titulu CACT
 
Zkou‰ky se konají v sobotu 30. srpna 2014 v honitbû MS âíhaná – âern˘ les
Sraz úãastníku v 08:00 pfied kulturním domem na návsi v âíhané u Únû‰ova

¤editel zkou‰ek: Ing. Vladimír Nechutn˘
Správce zkou‰ek: Jaroslav Nechutn˘
Pofiadatelská sluÏba: ãlenové MS âíhaná – âern˘ les

V‰eobecná ustanovení:
1. Zkou‰ek se mohou zúãastnit v‰ichni psi loveck˘ch plemen s platn˘m prÛkazem

pÛvodu F.C.I., ktefií jsou zapsáni v plemenn˘ch knihách âR. Zkou‰í se dle zku-
‰ebního fiádu platného od 1. 4. 2014

2. Pofiadatel zkou‰ek nezodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vÛdcem, ani za
úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno!

3. Ke zkou‰kám nebudou pfiijati psi, které vyluãuje zku‰ební fiád.
KaÏd˘ vÛdce psa musí b˘t myslivecky ustrojen, mít platn˘ loveck˘ lístek, pokud
jej vlastní, doklad o poji‰tûní a loveckou zbraÀ.

4. Veterinární podmínky: Pfii prezentaci bude pfiedloÏen oãkovací prÛkaz nebo Pet
Pas, v nûmÏ se potvrzuje, Ïe pes byl oãkován proti vzteklinû.

5. Startovné pro neãleny KDO 700,- Kã. âlenové KDO po pfiedloÏení ãlenského
prÛkazu platí startovné 500,- Kã.
Pfii platbû na místû je startovní poplatek nav˘‰en o 100 Kã.

6.   Titul CACT mÛÏe obdrÏet nejlep‰í pes kaÏdého plemene, kter˘ se umístí v I. cenû,
Res.CACT v pofiadí druh˘ pes v plemeni, kter˘ se umístí v I. cenû. (Udûlování
titulÛ se fiídí fiádem pro udûlení âeského ‰ampiona práce).

Pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie nejpozdûji do 15. srpna 2014:  
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

K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného. Poplatek za startovné
zasílejte na úãet KDO 165240379/0800

- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 300814

Pfiednostnû budou pfiijímány plemena DO, MMO a VMO. V pfiípadû nedostatku psÛ
plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit dal‰ími plemeny.

 âeskomoravská myslivecká jednota o.s,
OMS âMMJ Strakonice a Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ pofiádají:

Memoriál Karla Kiewega
Lesní zkou‰ky ohafiÛ + Zkou‰ky z vodní práce ohafiÛ

Zkou‰ky se konají v sobotu a v nedûli 19. a 20. ãervence 2014
v honitbû MS Lomec - Libûjovice

Sraz úãastníku vÏdy v 8:00 v pohostinství v Libûjovicích „ U KiewegÛ“

âestné pfiedsednictvo: Ing. Jan Kube‰ – místopfiedseda âMKU a ãlen âMKJ
Ing. Franti‰ek Volmut – pfiedseda OMS âMMJ Strakonice
Ing. Radovan NÛsek – Lesní správce LS LâR VodÀany
Ing. Viktor Bla‰ãák – starosta mûsta VodÀany

¤editel zkou‰ek: Ing. Jan Záhorka
Správce zkou‰ek: Pavel Barto‰
Pofiadatelská sluÏba: ãlenové MS Lomec Libûjovice a ãlenové KK OMS Strakonice

V‰eobecná ustanovení:
1. Zkou‰ek se mohou zúãastnit v‰ichni psi loveck˘ch plemen s platn˘m prÛkazem

pÛvodu F.C.I., ktefií jsou zapsáni v plemenn˘ch knihách âR. Zkou‰í se dle zku-
‰ebního fiádu platného od 1. 4. 2014

2. Pofiadatel zkou‰ek nezodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vÛdcem, ani za
úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno!

3. Ke zkou‰kám nebudou pfiijati psi, které vyluãuje zku‰ební fiád. KaÏd˘ vÛdce psa musí
b˘t myslivecky ustrojen, mít platn˘ loveck˘ lístek, pokud jej vlastní, doklad o poji‰tûní
a loveckou zbraÀ.

4. Veterinární podmínky: Pfii prezentaci bude pfiedloÏen oãkovací prÛkaz nebo Pet
Pas, v nûmÏ se potvrzuje, Ïe pes byl oãkován proti vzteklinû.

5. Startovné pro neãleny KDO 1400,- Kã. âlenové KDO po pfiedloÏení ãlenské-
ho prÛkazu platí startovné 1000,- Kã. VÛdci, ktefií se pfiihlásí pouze na jedny
zkou‰ky, platí polovinu startovného – 700 Kã (ãlenové KDO 500 Kã).
Pfii platbû na místû je startovní poplatek nav˘‰en o 100 Kã.

Pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie do 4. ãervence 2014:
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

K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na úãet KDO 165240379/0800

- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 190714              

Pfiednostnû budou pfiijímány plemena DO, MMO a VMO. V pfiípadû nedostatku psÛ
plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit dal‰ími plemeny.

Vladimír Procházka Ing. Jifií Kec Ing. Franti‰ek Volmut
Pfiedseda KK Pfiedseda KDO Pfiedseda OMS



2524

âeskomoravská myslivecká jednota, âeskomoravská kynologická
jednota, OMS Strakonice

a
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ, ãlen âMMJ, âMKJ, âMKU a FCI

pofiádají ve dnech 20. aÏ 21. záfií 2014 v Libûjovicích
pod zá‰titou ãlena Rady Jihoãeského kraje ing. Karla Vlasáka

46. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ

a

45. CACIT Klubovou soutûÏ
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky

mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ,  velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ
a nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ, ktefií se nezúãastní 46. CACIT MVZ DO

Organizaãní v˘bor MVZ
¤editel MVZ: Ing. Bla‰ãák Viktor
Zástupce fieditele: Vladimír Procházka
Správce MVZ: Pavel Barto‰, Jaroslav Madar
Ekonom MVZ: Ladislav Hubata
Koordinátor ubytování MVZ: Barto‰ Pavel, 389 01 âernûves 37

tel. 724 460 508
Vedoucí skupin:
Vedoucí lesa Ing. Záhorka Jan
Velké pole Bavorov Vaãkáfi Vlastimil
Velké pole Chelãice Podlaha Miroslav
Malé pole Ing. Svatek Pavel
Vedoucí vody Kieweg Karel ml.
Organizaãní pracovníci: ãlenové MS Libûjovice, Chelãice, Bavorov

a ãlenové KK OMS Strakonice
Delegace rozhodãích:

Sbor rozhodãích deleguje âMMJ. Posuzuje se podle zku‰ebního fiádu âMMJ plat-
ného od 1. 4. 2014 pro Memoriál Karla Podhajského. KaÏdá soutûÏ je posuzována
samostatn˘m sborem rozhodãích, je zvlá‰È vylosována a její v˘sledky jsou samostat-
nû vyhlá‰eny.

Obãerstvení: po dobu zkou‰ek zaji‰tûno.
Ubytování: Zbynûk VaÀous 605 183 922 – objednat do 20. 7. 2014
Cesta z Plznû: v˘padovka smûr Karlovy Vary, po cca 20 km se projede stfiedisková

obec Únû‰ov, po cca 1 km odboãka vlevo âíhaná, dále bude jiÏ
cesta znaãena.

Ing. Vladimír Drexler Ing. Jifií Kec Ing. Vladimír Nechutn˘
Pfiedseda KK Pfiedseda KDO Pfiedseda OMS
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Pfiihlá‰ky:
Pfiihlá‰ku s kopií obou stran prÛkazu pÛvodu a dokladem o zaplacení startovného je
nutno zaslat do 22. 8. 2014 na adresu v˘cvikáfie KDO:

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

Na pfiihlá‰ku uvádûjte Va‰e telefonní ãíslo a e-mail!

Ubytování:
Ubytovna (nutno pfiedem objednat) – Pavel Barto‰, tel. 724 460 508

Delegovaní rozhodãí mají ubytování zaji‰tûno!

Obãerstvení:
Bude zaji‰tûno v restauraci v místû srazu a v honitbách.

Pofiadatel neodpovídá za ‰kodu zpÛsobenou psem, za jeho úraz, úhyn nebo
ztrátu.
Pfiátelé lovecké kynologie jsou vítáni.

Program:
Pátek dne 19. 9. 2014
14.00 – 16.00 hod. sraz úãastníkÛ v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice,

obãerstvení a ubytování
17.00 – 18.00 hod. prezentace vÛdcÛ a veterinární prohlídka
18.00 – 19.00 hod. porada rozhodãích
19.30 hod. losování, rozdûlení do skupin, organizaãní pokyny

k prÛbûhu MVZ, veãefie a pfiátelské posezení

Sobota dne 20. 9. 2014
7.00 hod. snídanû v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice
8.00 hod. slavnostní zahájení MVZ na hfii‰ti v Libûjovicích
9.00 hod. odjezd do honiteb
19.00 hod. spoleãensk˘ veãer s veãefií v sále restaurace „U KiewegÛ“

Nedûle dne 21. 9. 2014
7.00 hod. snídanû v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice
8.00 hod. zahájení druhého dne a odjezd do honiteb
16.00 hod. v˘bûr kandidátÛ do chovu, Libûjovice
18.00 hod. slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ukonãení zkou‰ek

v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice

Pfiedseda KK pfiedseda OMS Strakonice pfiedseda KDO
Vladimír Procházka Ing. Volmut Franti‰ek Ing. Jifií Kec

Podmínky úãasti:
Zúãastnit se mohou DO, MMO a VMO s prÛkazem pÛvodu ãlenské organizace

FCI. Importovaní jedinci musí b˘t zapsáni v plemenné knize âMKU. Za psa ve vlast-
nictví cizince, nezapsaného v plemenné knize âMKU a vedeného ãesk˘m vÛdcem,
je startovné ve v˘‰i jako u zahraniãních úãastníkÛ. Podmínkou úãasti je absolvování
VZ nebo PZ a LZ. V˘bûr z pfiihlá‰en˘ch provede v˘bor KDO. Úãastník je povinen
soutûÏ dokonãit, i kdyÏ v nûkteré disciplínû neobstál. Do soutûÏe nemo-
hou nastoupit jedinci, ktefií nesplÀují veterinární podmínky, jedinci agresivní, háravé
feny a feny v pokroãilé bfiezosti.

Zadávání titulÛ:
Vítûzi kaÏdé soutûÏe v I. cenû mÛÏe b˘t zadán titul CACIT, druhému v pofiadí v I. cenû
Res.CACIT. Nejlep‰ímu psu kaÏdého plemene v I. cenû mÛÏe b˘t zadán titul CACT a
V·ESTRANN¯ VÍTùZ PLEMENE r. 2014, druhému v pofiadí v I. cenû Res. CACT.
Nejlep‰ímu psovi z obou soutûÏí, pokud je v majetku ãlena KDO z âR, bude zadán
titul V·ESTRANN¯ KLUBOV¯ VÍTùZ KDO r. 2014 a pfiedána putovní cena.

Veterinární podmínky:
1. Psi musí b˘t klinicky zdraví.
2. Psi pocházející z âR musí b˘t doprovázeni platn˘m oãkovacím prÛkazem (dle §

6 veterinárního zákona) nebo platn˘m pasem pro malá zvífiata. Psi z ãlensk˘ch
zemí EU a tfietích zemí musí splÀovat podmínky dané nafiízením Evropského par-
lamentu a Rady ã. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Pokyny pro vÛdce:
Vûnujte pozornost odli‰nostem v posuzování pro zadávání titulu CACIT. Posuzu-

je se dle Zku‰ebních fiádÛ platn˘ch od 1. 4. 2014.
NezapomeÀte na originál prÛkazu pÛvodu, oãkovací prÛkaz ve smyslu veterinár-

ních podmínek, loveck˘ lístek, zbrojní prÛkaz, doklad o zákonném poji‰tûní k v˘konu
myslivosti, brokovnici s náboji (vÛdci bez zbranû bude pfiidûlen stfielec), na vhodné
obleãení a obutí, obojek, pracovní vodítko, barváfisk˘ obojek a fiemen, pí‰Èalku, kr-
mení a napájení pro psa.

Startovné:
Pro ãleny KDO 800 Kã
Pro neãleny KDO 2 500 Kã
Pfii platbû na místû je poplatek nav˘‰en o 100 Kã
Zahraniãní úãastníci 90 Euro
Uhradit: po‰tovní poukázkou C pfii podání pfiihlá‰ky na adresu:

Ladislav Hubata
394 15 Nová Cerekev 187

nebo na ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
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tfiída vítûzÛ od 15 mûsícÛ, pro psy s titulem mezinárodního ãi
národního ‰ampióna, klubového ãi národního vítûze
nebo vítûze speciální v˘stavy, evropsk˘ vítûz a svûtov˘ vítûz
(nutno doloÏit fotokopii dokladu o udûlení pfiíslu‰néhotitulu)

tfiída veteránÛ od 8 let
Pro zafiazení do tfiídy je rozhodující vûk psa v den konání v˘stavy, ostatní podmín-

ky musí b˘t splnûny v den podání pfiihlá‰ky. Vystavovan˘ jedinec mÛÏe b˘t pfiihlá‰en
pouze do jedné z uveden˘ch tfiíd.

Tituly
Oblastní v˘stava: Vítûz tfiídy, Oblastní vítûz
Speciální v˘stava: CAC, CAJC, Vítûz speciální v˘stavy, BOJ, R.CAC, BOB, BOV
Klubová v˘stava: bez zadání titulu

SoutûÏe
SoutûÏit lze pouze se psem, kter˘ je na v˘stavu pfiihlá‰en.
Dítû a pes – vûková kategorie 6-8 let;
Nejkrásnûj‰í pes dorostu Oblastní v˘stavy – do soutûÏe nastupují jedinci ocenûní
známkou velmi nadûjn˘ 1 ve tfiídû dorostu;
Nejkrásnûj‰í mlad˘ pes Oblastní v˘stavy – do soutûÏe nastupují jedinci ocenûní
známkou v˘born˘ 1 ve tfiídû mlad˘ch;
Nejhezãí pár psÛ – pes a fena jednoho plemene, ktefií byli na v˘stavû posouzen i
a jsou v majetku jednoho majitele;
Nejlep‰í chovatelská skupina – do soutûÏe mÛÏe chovatel pfiihlásit minimálnû tfii
a maximálnû pût jedincÛ jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, ktefií po-
cházejí z rÛzn˘ch spojení (min. od dvou rÛzn˘ch otcÛ nebo matek) a byli na v˘stavû
posouzeni; tito jedinci nemusí b˘t v majetku chovatele;
Nejkrásnûj‰í veterán Oblastní v˘stavy – do soutûÏe nastupují jedinci ocenûní znám-
kou v˘born˘ 1ve tfiídû veteránÛ;
Nejkrásnûj‰í pes Oblastní v˘stavy – do soutûÏe nastupují jedinci s titulem Oblastní
vítûz, vítûzové plemene (BOB) ze speciální v˘stavy a vítûz klubové v˘stavy. V˘sledky
ze soutûÏí se nezapisují do PP.

Pokyny pro vyplnûní pfiihlá‰ky
Pro kaÏdého psa je nutno ãitelnû vyplnit samostatnou pfiihlá‰ku. K pfiihlá‰ce musí

b˘t pfiiloÏena úplná a ãitelná fotokopie obou stran prÛkazu pÛvodu hlá‰eného jedince,
doklad o zaplacení v˘stavního poplatku a doklad pro zafiazení do tfiídy pracovní ãi
vítûzÛ. Pro zafiazení do tfiídy pracovní je nutno k pfiihlá‰ce pfiipojit fotokopii certifikátu
o vykonané zkou‰ce (pro lovecká plemena vystavuje âMKJ, pro sluÏební plemena
âKS a pro ostatní âMKU), nestaãí kopie soudcovsk˘ch tabulek nebo diplomu ze
zkou‰ky. Pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ je nutno k pfiihlá‰ce pfiipojit fotokopii dokladu
o udûlení titulu opravÀujícího k zafiazení do této tfiídy. V pfiípadû, Ïe získané tituly oprav-
Àující pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ nebo certifikát o absolvování pfiedepsané zkou‰ky
pro tfiídu pracovní nejsou fiádnû doloÏeny, je pofiadatel povinen zafiadit psa do tfiídy
otevfiené. Vyplnûnou pfiihlá‰ku s poÏadovan˘mi pfiílohami za‰lete doporuãenû na ad-
resu pofiadatele. Pfiijetí pfiihlá‰ky bude potvrzeno vstupním listem t˘den pfied v˘stavou.

âeskomoravská kynologická jednota ãlen âMKU
a V˘stavní v˘bor Praha 6

pofiádají

13. Oblastní v˘stavu
psÛ v‰ech plemen zapisovan˘ch v plemenn˘ch knihách âMKU

s klubovou v˘stavou nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ,
se speciální v˘stavou velk˘ch a mal˘ch münsterlandsk˘ ohafi

a nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ

4. 10. 2014
kemp DÏbán v Praze 6 – Vokovicích

Pro v˘stavu platí v˘stavní fiád âMKU.

Program
8:00 –   9:00 pfiejímka psÛ
9:00 –   9:30 slavnostní zahájení v˘stavy
9:45 – 14:00 posuzování v kruzích
14:30 – 15:30 soutûÏe

Uzávûrky pfiihlá‰ek
1. uzávûrka 20. 8. 2014
2. uzávûrka 12. 9. 2014

Kontaktní asresa
V˘stavní v˘bor Oblastní v˘stavy psÛ v‰ech plemen
Sídli‰tní 136/24
165 00 Praha 6 - Lysolaje
tel. 602 123 510 (úfiední den pondûlí 9:00-18:00 hodin)

Tfiídy
tfiída ‰tûÀat 4 - 6 mûsícÛ
tfiída dorostu 6 - 9 mûsícÛ
tfiída mlad˘ch   9-18 mûsícÛ
mezitfiída 15-24 mûsícÛ
tfiída otevfiená od 15 mûsícÛ
tfiída pracovní od 15 mûsícÛ, pro psy se zkou‰kou z v˘konu

(nutno doloÏit fotokopii certifikátu zkou‰ky, kter˘ vystavují
organizace povûfiené âMKU nebo pfiímo âMKU)
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vovat, dále psi nebezpeãní - kousaví a agresivní vÛãi lidem a psÛm a psi s kupírovan˘ma
u‰ima. Vodûní ‰tûÀat na v˘stavu za úãelem jejich prodeje je zakázáno.

Vystavovatel souhlasí se zvefiejnûním své adresy v katalogu.

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodãího není pfiípustn .̆ Protestovat lze pouze

z formálních dÛvodÛ – poru‰ení v˘stavních pfiedpisÛ a propozic. Protest musí b˘t
podán písemnû v prÛbûhu v˘stavy souãasnû se sloÏením jistiny ve v˘‰i 1000,-Kã.
Protest podan˘ po skonãení v˘stavy (po ukonãení posuzování ve v‰ech kruzích) se
neprojednává. V pfiípadû zamítnutí protestu propadá sloÏená jistina ve prospûch
pofiadatele v˘stavy.

Inzerce v katalogu
pro vystavovatele a soukromé osoby: 1000,-Kã za A5 500,-Kã za A5
pro firmy: 2000,-Kã za A5 1000,-Kã za A5
Rozsah inzerátu musí odpovídat poÏadované velikosti formátu.

Informace o dopravû
MHD: ze stanice metra „Dejvická“ (trasa A) tram ã. 20 nebo 26 do stanice „NádraÏí
Veleslavín“ a odtud asi 400m pû‰ky po smûrovkách.
Autem: z Vítûzného námûstí po Evropské ulici aÏ k ãerpací stanici ESSO, za ní zabo-
ãit doprava a dále asi 400m po smûrovkách. MoÏnost parkování v tûsné blízkosti
v˘stavního areálu.
GPS:  50�5’53.84"N, 14�20’26.52"E  (www.campdzban.eu)

V˘stavní poplatky
1.uzávûrka 2. uzávûrka

za prvního psa 500,-Kã 600,-Kã
za druhého a dal‰ího psa 400,-Kã 500,-Kã
veteráni, dorost a ‰tûÀata 200,-Kã 300,-Kã
(pfii pfiihlá‰ení více psÛ nemÛÏe b˘t povaÏován za prvního psa)
soutûÏe 100,-Kã 100,-Kã

Ve v˘stavním poplatku je zahrnuto vstupné pro jednu osobu a u prvního psa kata-
log. V˘stavní poplatky lze uhradit sloÏenkou nebo bankovním pfievodem na úãet
ã.162809339/0800 u âeské spofiitelny Praha 6, VS telefonní ãíslo, pfiípadnû po‰tov-
ní poukázkou typu C na kontaktní adresu v˘stavy, nebo hotovû v sekretariátu v˘sta-
vy (V˘stavní v˘bor Oblastní v˘stavy psÛ, Generála Píky 430/26, Praha 6) vÏdy v pondûlí
od 9.00 do 18.00 hod. Doklad o zaplacení pfiipojte k pfiihlá‰ce. Pro rozli‰ení plateb
první a druhé uzávûrky rozhoduje datum po‰tovního razítka na obálce se zaslanou
pfiihlá‰kou. V pfiípadû nekonání v˘stavy z dÛvodu vy‰‰í moci budou v˘stavní poplat-
ky pouÏity na úhradu nákladÛ spojen˘ch s pfiípravou v˘stavy.

Rozhodãí: Petr Buba pro Speciální v˘stavu KDO
Rozhodãí: Pfiemysl Mal˘ pro Klubovou v˘stavu KCHNKO Praha
Ostatní rozhodãí deleguje âMKJ 10 dní pfied konáním v˘stavy.

Veterinární podmínky
Psi pocházející z âR musí b˘t doprovázeni platn˘m oãkovacím prÛkazem (dle §

6 veterinárního zákona) nebo platn˘m pasem zvífiete v zájmovém chovu. Psi chova-
telÛ z ãlensk˘ch zemí EU a tfietích zemí musí splÀovat podmínky dané nafiízením
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí b˘t klinicky
zdrávi a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklinû a potvrzení o této vakcinaci v souladu
s § 4 veterinárního zákona. Veterinární pfiejímku provede od 8:00 do 9:00 hodin vete-
rinární lékafi. Psi, ktefií nepro‰li veterinární pfiejímkou a nesplÀují uvedené veterinární
podmínky, se nesmí v˘stavy zúãastnit.

Schválen˘ fiád ochrany zvífiat ã.j. 11718/2007-11020 ze dne 3. 4. 2007.

Doklady nutné k úãasti na v˘stavû
- oãkovací prÛkaz nebo pas pro malá zvífiata
- vstupní list
- prÛkaz pÛvodu psa

V‰eobecná ustanovení
Pro v˘stavu platí ustanovení V˘stavního fiádu âMKU.

Pofiadatel v˘stavy nezodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem,
ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno. V˘stava je pfiístupná
psÛm v‰ech plemen zapsan˘ch v plemenn˘ch knihách uznan˘ch FCI. Importovaní
jedinci v majetku obãanÛ âR musí b˘t zapsáni v plemenn˘ch knihách âMKU. Z úãasti
na v˘stavû se vyluãují psi nemocní, podezfielí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovinû
bfiezosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kter˘m bylo odÀato právo vysta-



3332

Nominaãní soutûÏ Memoriálu Richarda Knolla
8. – 10. 5. 2014

Bude to jiÏ 40 let, co jsem se provdala za muÏe, kter˘ v‰echen voln˘ ãas vûnuje
myslivosti a hlavnû lovecké kynologii.  Jeho koníãek mû také chytil a tak ho doprová-
zím na zkou‰ky a rÛzné kynologické akce. Za ty ãtyfii desítky let jsme byli pfiítomni na
mnoha zkou‰kách od tûch nejniÏ‰ích aÏ po MRK a MKP. Nûkteré ze zkou‰ek jsme
absolvovali, jinde jsme jen sledovali v˘kony na‰ich kamarádÛ a znám˘ch. DomÛ jsme
se vraceli vÏdy plní dojmÛ.  Poznávali jsme rÛzné kouty na‰í Republiky, popovídali si
se stejnû „postiÏen˘mi“ lidmi, vymûnili si s nimi zku‰enosti a navázali nová pfiátelství.
Nûkolikrát jsme se zúãastnili také zkou‰ek pofiádan˘ch OMS v Litomûfiicích. Tyto
zkou‰ky se vÏdy konaly v dobfie zazvûfien˘ch honitbách a po organizaãní stránce se
fiadily k nejlep‰ím. Na zfiízení Nominaãní soutûÏe pro MRK máme názor jako vût‰ina
vÛdcÛ, soutûÏ je zbyteãná a vlastnû zpochybÀuje VZ a i termín pofiádání je pro tako-
vou soutûÏ ne‰Èastnû zvolen .̆ Potû‰ilo nás tedy alespoÀ to, Ïe se nominaãní soutûÏ
Memoriálu Richarda Knolla pobûÏí právû v okolí Litomûfiic.

Podle v˘sledkÛ v‰estrann˘ch zkou‰ek na‰e fenka postoupila na tuto kvalifikaãní
soutûÏ.  Kvalifikovat se na kvalifikaci uÏ samo o sobû zní dost divnû a stejnû rozporu-
plné dojmy ve mnû zanechala i tato soutûÏ. Musím konstatovat, Ïe to byly nejhor‰í
zkou‰ky, kter˘ch jsem kdy byla svûdkem. Sraz úãastníkÛ byl v 7 hodin v obci Libo-
tenice v místní restauraci. Restaurace byla ãistá, prostorná, ale nevím, zda provozo-
vatel nebyl upozornûn, o jakou akci se jedná, nebo zda v‰e podcenil. Pfiipravené jídlo
bylo chutné, ale bylo ho velice málo. Po 14. hodinû uÏ nebyl k dostání ani párek a to
jsme se rozjíÏdûli domÛ aÏ pfied dvacátou hodinou. Snad se první den v restauraci
pouãili a v následující dny byli náv‰tûvníci spokojenûj‰í alespoÀ v tomto ohledu.

Chaoticky pÛsobil uÏ nástup. Pofiadatelé nemûli místo pro nástup oznaãené, úãast-
níci toto místo pojali jako parkovi‰tû a trvalo del‰í dobu, neÏ bylo vyklizené. Veterinár-
ní kontrolu a kontrolu tetovacích ãísel, která je samozfiejmostí na kaÏd˘ch zkou‰kách,
jsem na této soutûÏi postrádala. Kolotoã mezi vodou, polem a lesem mûl také trhliny.
Stalo se, Ïe se na disciplínû se ãekalo na vÛdce, kter˘ podle pokynÛ oãekával
v restauraci, aÏ si ho nûkdo vyzvedne.  Naopak byli vÛdci i s koronou odesláni na
pole, kam se dostavili rozhodãí aÏ za dvû hodiny. Myslím, Ïe v dobû existence mobil-
ních telefonÛ, by se toto stát nemûlo. Nejslab‰ím ãlánkem celé soutûÏe v‰ak byla,
podle názoru vût‰iny vÛdcÛ i pfiihlíÏejících, práce v poli. Ortel vyfiãen˘ rozhodãími
vÏdy vyvolal v koronû pfiekvapení a rozhofiãené diskuze, tento scénáfi platil po v‰echny
tfii dny. Nikdo napfiíklad nechápal jak pes, kter˘ obdrÏel ze spoleãného honu známku
4, mohl b˘t pfii individuálním hledání hodnocen nulami z vytrvalosti, rychlosti a systé-
mu.  Mnoho vÛdcÛ na poli pohfibilo své nadûje na dal‰í postup a vût‰inou ne pro
úplnû ‰patnou práci sv˘ch psÛ.

V souãasné dobû je jen málo lokalit, kde v˘skyt drobné zvûfie umoÏÀuje v pohodû
vycviãit ohafie, tento v˘cvik vyÏaduje velké úsilí a je stále nároãnûj‰í. V˘sledek zkou-
‰ek mnohdy neodráÏí to, co pes ve skuteãnosti umí. KaÏd˘ vÛdce mi jistû dá za
pravdu, Ïe je nutné také zkou‰kové ‰tûstí, pejsek musí mít „svÛj“ den a vliv na úspûch
má i pohoda páníãka. VÛdce je tedy pfiipraven, Ïe ne vÏdy je vynaloÏené úsilí koruno-

Mezinárodní v˘stava DUOCACIB Brno
Ve dnech 22. 2 - 23. 2. 2014 se konaly dvû mezinárodní v˘stavy psÛ v jednom

víkendu v Brnû. Tûchto v˘stav se zúãastnila i na‰e klubová plemena. V sobotu je
posuzoval pan Oldfiich Nehyba. Ten den se zúãastnilo 8 mal˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ (2 psi, 6 fen) - vyhrál Alan z Vlãkovického dvora (V1, CAC, CACIB, BOB)
veden˘ Lucií Mare‰ovou, kter˘ si na této v˘stavû dokonãil také titul âesk˘ junior ‰am-
pion. Jako nejlep‰í fena byla ohodnocena Cira Andûlsk˘ hrad, která získala V1,
CAC, CACIB ve tfiídû pracovní. Ve tfiídû otevfiené zvítûzila její sestra Cassie Andûl-
sk˘ hrad V1, CAC, R.CACIB. Z dlouhosrst˘ch ohafiÛ se ten den pfiedvedl pouze
Jerik z Ka-Mir Bohemia pana Václava Hejny, kter˘ si odnesl V1, CAC, CACIB, BOB.
Mezi velk˘mi münsterlandsk˘mi ohafii se utkalo 6 jedincÛ (4 psi a 2 feny). Zvítûzil
Orson Svatoborsk˘ revír (V1, CAC, CACIB, BOB) ve tfiídû pracovní veden Zuzkou
Fialovou. Ve tfiídû mlad˘ch si vybojoval titul BOJ Utren Unicat Junior od Nezdicke-
ho potoka, a ve tfiídû otevfiené získal Akim z Bobrovkého údolí V1, CAC, R.CACIB.

V nedûli posuzoval na‰e plemena pan MVDr. Piskay Vladimír. V tento den na-
stoupily za MMO jen feny a hodnocení byla následující. Vítûzkou se stala Cira Andûl-
sk˘ hrad (V1, CAC, CACIB, BOB) pana Luká‰e Krova, která nastoupila znovu ve
tfiídû pracovní. Cassie Andûlsk˘ hrad ve tfiídû otevfiené si odnesla V1, CAC a z me-
zitfiídy si Dara âerná hÛrka odnesla V1, CAC, R.CACIB. Plemeno VMO bylo zastou-
peno 5 jedinci (4 psi, 1 fena). Tento den opût vyhrál Orson Svatoborsk˘ revír V1,
CAC, CACIB, BOB, kter˘ si v závûreãn˘ch soutûÏích je‰tû vybojoval BIG 5. Ve tfiídû
mlad˘ch si odnesl Cit z Bobrovského údolí V1, CAJC, BOJ, ve tfiídû otevfiené Britt
od Spálené skály V1, CAC, R.CACIB. A jediná fena ze tfiídy pracovní Aida od Bend-
lova dvora si odnesla také krásné hodnocení V1, CAC, CACIB.

Pavlína Kuncová

Orson Svatoborsk˘ revír – BIG5 Cira Andûlsk˘ hrad
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VJP Salching
Dne 12. dubna 2014 se v nûmeckém Salchingu konaly tradiãnû pofiádané zkou‰-

ky vloh VJP, které jsme uÏ nûkolikrát v pfiedchozích letech se sv˘mi mlad˘mi velk˘mi
münsterlandy nav‰tívili.

Po brzkém zahájení následoval odjezd do honitby. Na‰e ãeská reprezentantka
fenka VMO Urbi Junior od Nezdického potoka nastupovala ve skupinû tfietí, jako
poslední. Terén i poãasí bylo ideální, mírnû vzrostlé osení po de‰ti. Navíc uÏ pfii pfiíjez-
du k místu pfiezkou‰ení byli v poli vidût dva baÏantí kohouti. Urbi pfiedvedla ukázko-
vé velmi rychlé a chtivé hledání, nad kter˘m rozhodãí jen uznale pokyvovali hlavou.
V prÛbûhu dne mûl kaÏd˘ pes více moÏností k prokázání sv˘ch kvalit. Minimálnû
dvû zajeãí stopy a divoká pernatá zvûfi k dispozici na pfiezkou‰ení vlohy vystavování.
Do honitby na‰e tfiíãlenná skupina pfiijíÏdûla v 8:30 a návrat jsem zaregistrovala oko-
lo 13 hodin a to jsme se z pole vrátili jako první.

Pak následovalo dlouhé ãekání na vyhlá‰ení v˘sledkÛ, které jsme strávili v druÏném
rozhovoru „rukama nohama” s nûmeck˘mi kolegy a pány rozhodãími. Vyhlá‰ení bylo
pro na‰i v˘pravu velmi úspû‰né. âesk˘ odchov Urbi Junior od Nezdického potoka
se, se svou vÛdkyní Ing. Lenkou Fialovou, umístila na 3. místû s poãtem bodÛ

75 z celkov˘ch 77 za mlad‰í Hexe vom
Götz majitelky Simone Wiesner se stej-
n˘m poãtem bodÛ. Na prvním místû byl
pes VMO Eick von Lilienthal s vÛdcem
Jürgenem Huberem.

Na závûr bych chtûla vyzdvihnout kva-
litní zamûfienost honitby, ve které byla na‰e
skupina a velmi pfiátelské pfiijetí a klidné,
rozváÏné posuzování na‰í skupiny nûmec-
k˘mi rozhodãími. S politováním musím kon-
statovat, Ïe tolik divoké zvûfie nemá ohafi
k dispozici ani na na‰ich nejvy‰‰ích soutû-
Ïích. Dále se mi velmi líbilo, Ïe po vyhlá‰e-
ní vût‰ina úãastníkÛ zkou‰ek zÛstala dál
sedût a nûjak˘ ãas se je‰tû dál bavili o té-
matech jim i nám blízk˘ch, psi a myslivost,
a nerozjíÏdûli se honem bezhlavû domÛ.

Úãast na zahraniãní akci, byÈ jsou to
„jen” zkou‰ky vloh, je velk˘m pfiínosem,
kter˘ minimálnû ãlovûku roz‰ífií obzory.
Tento zpÛsob sebevzdûlávání mohu jen
doporuãit.

Velk˘m münsterlandÛm zdar!
Zuzana Fialová

Urbi Junior od Nezdického potoka s Ing.
Lenkou Fialovou na VJP v Salchingu

váno úspûchem. Pokud pes vyloÏenû nekrachne a je hodnocen známkou 0, to hod-
nû zamrzí a mnohé i odradí od dal‰ího snaÏení.

V soutûÏi startovalo celkem 34 psÛ, 4 psi skonãili v I. cenû, 12 psÛ ve II. cenû,
7 psÛ v cenû III. a 11 psÛ neobstálo, nemohu se zbavit dojmu, Ïe v˘sledky nejsou
pfiímo úmûrné schopnostem pfiedvádûn˘ch psÛ.

Pfieji v‰em loveck˘m kynologÛm, aby hodnocení na zkou‰kách vÏdy odpovídalo
tomu, co pfiedvedli, dále pfieji úspûchy ve v˘cviku a krásné záÏitky s jejich pejsky.
PofiadatelÛm v‰ech kynologick˘ch akcí pfieji zapálené, ochotné a svûdomité pomoc-
níky, ktefií jsou v dne‰ní uspûchané dobû stále vzácnûj‰í a bez kter˘ch je kaÏdá akce
jiÏ pfiedem ztracená.

Vûra H˘bnerová

Nominaãní soutûÏ MRK – podûkování
Tento rok se probojovali na Nominace memoriálu Richarda Knolla tito psi - DO

Walter z Mechova s vÛdcem Jifiím Drahokoupilem s 492 b., DO Fessi z Remízu
s vÛdcem Janem H˘bnerem s 500 b., DO Gim z Budi‰ovské doliny s vÛdcem
Miroslavem Bfiezinou s 487 b.  a Cyr z Voleneck˘ch luhÛ s vÛdcem Vladimírem
Kaiserem s 485 b.

Nominaãní soutûÏ dopadla následovnû - Walter z Mechova dokonãil v I. cenû
s 265 body na krásném 3. místû, Gim z Budi‰ovské doliny do‰el ve III. cenû
s 246 body, Fessi z Remizu také dokonãila ve III. cenû s 225 body a Cyr z Volenec-
k˘ch luhÛ do‰el se 188 body bez ceny.

I kdyÏ se v‰ichni neprobojovali na Memoriál Richarda Knolla, tak mohou b˘t py‰ní
na své psy a svou práci, jelikoÏ uÏ jen nominace a sloÏení v‰estrann˘ch zkou‰ek, tak
vysoko v bodech, je velk˘ úspûch.

V‰em vÛdcÛm dûkujeme za reprezentaci dlouhosrst˘ch ohafiÛ a za ãas, práci
i lásku, kterou sv˘m psÛm a loveckému v˘cviku dáváte. Pfiejeme mnoho úspûchÛ do
dal‰ích let, a tûm ‰Èastn˘m aÈ se jich ‰tûstí drÏí a mají pevné nervy na Memoriál Ri-
charda Knolla.

Ing. Jifií Kec
Pfiedseda KDO
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Zkou‰ky vloh ohafiÛ OMS Bene‰ov
Dne 10. 5. 2014 pofiádal OMS Bene‰ov zkou‰ky vloh ohafiÛ. Zkou‰ky se konaly

v blízkém okolí Bystfiice v relativnû zazvûfiené honitbû. Ná‰ klub reprezentovali hned
tfii psi a jedna fena. VMO Utrissi Junior od Nezdického potoka s vÛdcem Ondrou
Kratochvílem, MMO Arny z osady Svatojánské proudy s vÛdcem Pavlem Cíesla-
rem, MMO Alan z Vlãkovického dvora s vÛdkyní Lucií Mare‰ovou a MMO Erik An-
dûlsk˘ hrad s vÛdcem Jaroslavem Pohunkem.

Poãasí se vydafiilo, a i kdyÏ bylo vûtrno, tak nás slunce provázelo po celou dobu
zkou‰ek. KaÏd˘ pes mûl moÏnost prokázat vlohy k vystavení na divoké zvûfii, coÏ
byla slast pro oko nejen pro vÛdce a rozhodãí, ale i pro nás koronu. Stejnû tak byly
dobfie vybrané terény, kde mûli psi moÏnost ukázat práci v poli a také ji v‰ichni nále-
Ïitû vyuÏili. Na‰im zástupcÛm se vedlo více neÏ dobfie a v‰ichni dokonãili zkou‰ky
v I. cenu.

Z celkem 12 psÛ se osm umístilo v I. cenû, dva ve III. cenû a dva odstoupili. Arny
z osady Svatojánské proudy si vybojoval krásné 3. místo s 221 body, hned za ním
byla v závûsu Utrissi Junior od Nezdického potoka s 219 body a „bramborou
medailí“, dále Erik Andûlsk˘ hrad s 210 body a Alan z Vlãkova dvora s 209 body.
V‰em vÛdcÛm pfieji mnoho dal‰ích úspûchÛ a loveck˘ch záÏitkÛ s jejich ãtyfinoh˘mi
spoleãníky.

Ing. Pavlína Kuncová

MMO Alan z Vlãkovického dvora, MMO Erik Andûlsk˘ hrad, MMO Arny z osady Svatojánské
proudy, VMO Utrissi Junior od Nezdického potoka
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Zmûny a doplÀky v seznamu chovn˘ch psÛ
MMO
I. Linie
Aick Kyperk, âLP/MMO/9856/14, vr. 2. 8. 2009, DKK B/B
Exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr ,̆ CAC, Res .CACIB
V˘kon: ZV I.c., PZ I.c., BZ I.c., SZVP II.c., LZ II.c., nos 4
Otec: Bad z Dianina údolí, âLP/MMO/9066/08
Matka: Ginna ze Skalné plánû, âLP/MMO/9182/09
Majitelka: Mgr. Petra Texlová, Konice 29, 669 02 Znojmo, mob. 773 199 909

VII. linie
Aran z Angeliky, âLP/MMO/9919/14, vr. 22. 2. 2010, DKK A/A
Exteriér: hnûdobíl ,̆ 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC
V˘kon: ZV, PZ, SZVP, LZ I.c., nos 4
Otec: Dor Ulja-Morava, âLP/MMO/8923/05
Matka: Uny z Otmického polesí, âLP/MMO/9340/09
Majitel: Michal Prosek, Zauliãí 891, 742 66 ·tramberk, 606 779 620

II. linie
Chybnû uvedené jméno chovného psa – správné znûní:
Adar od Nezdfievského rybníka, 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

Mark z Florianova dvora, âLP/MMO/ 9956/12
Nová adresa: MVDr. SoÀa âermáková, Lesonice 17, 672 01 Moravsk˘ Krumlov,

mob. 723 652 048

DO
V. linie
Cyr z Volenick˘ch luhÛ, âLP/DO/8492/14, vr. 13. 7. 2010, DKK A/A
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ - I.c., nos 4
otec: Alan z Chotutického údolí, âLP/DO/7840/05
matka: Kaska Argaj Doksy, âLP/DO/8090/07
majitel: Vladimír Kaiser, Malá Tyr‰ovka 4, 143 00 Praha 4, 723 386 402

Vyhodnocení chovné sezony 2013 – doplnûní:
Flok z Lhotecké ka‰tanky: doporuãení 3x, krytí 1x, 1 vrh: 8 ‰tûÀat (5 psÛ+3 fenky)
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Lara z Vlasteckého vrchu, âLP/MMO/10249, vr. 16. 6. 2011, DKK A/A
hnûdobílá, V, CAC, NV, oko H, 53 cm, PZ - I.c., nos 4
O: Barny vom Untersberg M: Gábina z Vlasteckého vrchu
Maj.: Miroslav Vytlaãil, OsvoboditelÛ 389, 357 31 Horní Slavkov

Anka ze Îirecké Podstránû, âLP/MMO/10217, vr. 28. 5. 2011, DKK A/A
hnûdobílá, V, CAJC, oko H, 52 cm, ZV, BZ, PZ - I.c., nos 4
O: Igor z Hatného M: Adina od Juliany
Maj.: Milan Vanûk, Lesná 10, 405 02 Dûãín

DO
Gera z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8541, nar. 8. 4. 2011, DKK 0/0
bûlou‰ s plotnami, V, CAJC, CAC, klubov˘ vítûz, BOB, BIS, oko H, 62 cm
PZ, SVP - I.c., ZV, LZ, KS-MVZ - III.c., nos 4
O: Xari vom Minatal M: Era z Budi‰ovské doliny
Maj.: Horák Zdenûk, Rooseweltova 131/3, Chlumec nad Cidlinou

Nixe von der Riedleite, âLP/DO/8505, nar. 10. 3. 2010, DKK 0/0
Tmav˘ bûlou‰, VD, 59 cm, oko SH, ZV, PZ - I.c., LZ - III.c
O: Bathys vom Heidmoor M: Bonie vom Keltenquell
Maj.: Bfiezina Pavel, Chabrovice 13, Sobûslav

Gabi z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8379 , nar. 8. 3. 2009, DKK 2/2
Tmav˘ bûlou‰, V, Res.CAC, oko H, 61 cm, BZ, PZ, ZV - I.c,
O: Filip z Pfiedních hájÛ M: Linda z Ka-Mir Bohemia
Maj.: ¤ezníãek Milan, M. Al‰e, Semily

Uzi z Mechova, âLP/DO/8428, nar. 6. 1. 2010, DKK X/X
hnûkák, VD, 62cm, PZ - I.c,
O: Ugo vom Semmenhof M: Kisi z Mechova
Maj.: Stárek Petr, Bojmany 11, âáslav

VMO
Aida od Bendlova dvora, âLP/VMO/1612/14, nar. 30. 10. 2009, DKK A/A
V˘borná, âesk˘ ‰ampion, 3x CACIB, CNC, oko H, 60 cm, ZV I.c., PZ I.c., nos 3,4
O:Dan od Klatouzu M: Aska ze Semtínsk˘ch potokÛ
Maj.: ing. Tereze Kopfiivová, Hluboãany 44, 682 01

Feny novû zafiazené do chovu
MMO
Amara Alsa Morava, âLP/MMO/10031/14, vr. 30. 4. 2010, DKK A/A
hnûd˘ bûlou‰,V, CAC, NV, BOB, oko H, 52 cm, PZ - I.c., nos 4
O: Dor Ulja – Morava M.: Larisa Eben-Ezer
Maj.: Pavla Bezdûková, Ol‰ovec 33, 753 01 Hranice

Brita Alsa Morava, âLP/MMO/10437, vr. 25. 4. 2012, DKK A/A
hnûd˘ bûlou‰, V, CAJC, oko H, 52 cm, ZV, PZ, SZVP - I.c., nos 4
O: Marko Eben-Ezer M: Larisa Eben-Ezer
Maj.: Mgr. Stanislava Midrlová, Bohutice 153, 671 76 Olbramovice

Ulla-Asta v. Dijamanti, âLP/MMO/10519, vr. 31. 8. 2012, DKK B/B
hnûdobílá, V, CAC, NV, BOB, oko H, 52 cm, PZ, SZVP - I.c., nos 4
O: Oryx von Hubertus M: Selma
Maj: Petr Buba, Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník

Amy od Dlouhé strouhy, âLP/MMO/10021, vr. 14. 5. 2010, DKK A/A
hnûd˘ bûlou‰, V, oko H, 53 cm, ZV, PZ - I.c., LZ - II.c., nos 4
O: Cyril Eben-Ezer M: Ema od Lovenky
Maj.: Petr TÛma, Ke Kálku 107, 143 00 Praha 12 – Cholupice

Aida z Lovãické hájovny, âLP/MMO/10295, vr. 15. 12. 2011, DKK B/B
hnûdobílá, V, CAC, Vít.spec.v˘stavy, oko H, 51 cm, ZV, PZ - I.c., nos 4
O: Cirk z Lhotecké ka‰tanky  M: Netty Eben-Ezer
Maj.: MVDr. Josef Zima, 533 22 B˘‰È 112

Arga z Peyersfeldu, âLP/MMO/10190, vr. 19. 5. 2011, DKK A/A
hnûdobílá, V, CAJC, BOJ, BOB, oko H, 52 cm, ZV, PZ - I.c., nos 4
O: Zip Andûlsk˘ hrad M: Bora od Zajícova ml˘na
Maj.: Jana Urianková, Hradi‰tû 25, 335 44 Kasejovice

Elsa z Prosecké stránû, âLP/MMO/10347, vr. 15. 1. 2012, DKK A/A
hnûd˘ bûlou‰, V, oko SH, 51 cm, ZV, LZ, SZVP, PZ - I.c., nos 4
O: Vir z Florianova dvora M: Dessy z Lhotecké ka‰tanky
Maj.: Zbynûk Kougl, 273 43 Bratronice 182
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Rozhovor s Ing. Lenkou Fialovou
V minulém ãísle jsme Vám pfiedstavili vÛdkynû zaãáteãníky, v následujících ãís-

lech bychom Vám chtûli pfiedstavit dlouhodobé chovatele, zku‰ené vÛdce a hlavnû
skvûlé lidi, ktefií jsou v na‰em klubu stavebními kameny a bez kter˘ch by chov na-
‰ich plemen nebyl tam, kde je nyní. V tomto ãísle Vás seznámíme s kynologick˘m
Ïivotem paní Ing. Lenky Fialové, skvûlé chovatelky a poradkynû chovu velk˘ch mün-
sterlandsk˘ch ohafiÛ a Petra Buby, dloholetého chovatele MMO.
1. Jak dlouho se vûnujete lovecké kynologii a s jak˘m plemenem jste zaãínala?

U mû to bylo naprosto jednoduché. Tatínek choval KO a tak jsem se psy v podstatû
vyrÛstala. MÛj první vlastní pes byla fenka anglického kokr‰panûla Má‰a
z Îeleãsk˘ch lesÛ, kterou jsem dostala, kdyÏ mi bylo 13. Byl to takov˘ mal˘ pes
s obrovsk˘m loveck˘m srdíãkem.

2. Jak jste se dostala k VMO, a proã jste u nûj zÛstala? (my‰leno, co Vám vyho-
vuje na jeho povaze a práci)
TakÏe tady asi opût pfies tatínka. Vedl fenku KO na v‰estrann˘ch zkou‰kách, a kdyÏ
se první den vrátil domÛ, fiíkal: „Zítra musí‰ jet se mnou, je tam krásn˘ pes.“ Vedl
tam totiÏ Tomá‰ ¤íha fenku VMO Jolu z Polesí Sloup. Jola byla opravdu nádher-
ná a moc ‰ikovná. Pfii ukonãení zkou‰ek jsem si zamluvila ‰tûnû a zanedlouho
jsem si pfiivezla Flavii z Dianina revíru s âLP 21. A tím to zaãalo. VMO mi vyhovuje
jak po stránce exteriérové, je to velmi elegantní pes, tak po stránce povahové.
VMO je sice lovec, ale zároveÀ se umí chovat i jako vynikající spoleãník.

3. Jak dlouho jiÏ chováte VMO a kolik psÛ/fen Vám pro‰lo pod rukama?
Chovu VMO se vûnuji jiÏ déle neÏ 30 let. To znamená, Ïe i tak dlouho se vûnuji jejich
v˘cviku. Za tu dobu jsem cviãila a pfiedvedla na zkou‰kách 20 VMO. VÏdy jsem se
snaÏila svoje fenky provést v‰emi druhy zkou‰ek, od ZV pfies PZ, LZ a VP aÏ po
zkou‰ky v‰estranné. V˘cvik a následné pfiedvedení na zkou‰kách nejlépe provûfií
psychiku a „pevnost“ nervÛ. S Kirkim Ciperro jsem absolvovala poprvé zkou‰ky chov-
nosti v Nûmecku. Vítûzství Kirka na MVZ v Sepekovû bylo obrovské povzbuzení, jak
do v˘cviku, tak i do chovu VMO. O dva roky pozdûji se mi tento úspûch podafiil znovu
s dcerou Kirka Leont˘nkou od Nezdického potoka. V tomto roce také oba „nabodo-
vali“ na nominaãní soutûÏ. Tu jsem také s obûma úspû‰nû sloÏila a postoupila do
kvalifikace na MRK. BohuÏel tam uÏ nás zkou‰kové ‰tûstí opustilo, ale stejnû jsem jim
obûma Kirkimu i Leont˘nce vdûãná za krásné, ale i perné chvilky tûchto akcí.

4. Je nûjak˘ pes/fena na kterého nejvíce vzpomínáte a proã?
Tak samozfiejmû první – fenka VMO Flavia z Dianina revíru. Její kvality si uvûdo-
muji aÏ po letech. Byla „v˘borná“ na v˘stavû, coÏ se dfiíve povaÏovalo za úspûch.
S v˘cvikem s ní také nebyl problém, mimo klidu pfied srstnatou. Ale zase s ní
neexistoval nedohledan˘ kus.
Myslím, Ïe vzpomínám na v‰echny, které jsem mûla. Flaviin syn Heros Svatobor-
sk˘ revír, se kter˘m jsem byla druhá na MVZ v Holanech a tím se nominovala na
VGP do Rakouska. Dále v‰echny její dcery – Eli, Flora, Hera. Pak jsem byla je‰tû
jednou u Tomá‰e ¤íhy pro Oru z Dianina revíru, po které jsem si nechala Chyru
Svatoborsk˘ revír. Chyra byla v˘borná jak pracovnû, tak exteriérovû. Pro mû je
témûfi kaÏd˘ pes nezapomenuteln ,̆ kaÏd˘ mûl  své osobní kouzlo.

Nové chovatelské stanice
MMO
z Ky‰persk˘ch lesÛ Jana Beranová, U Lanovky 702, 417 42 Krupka
z Babûtínské stránû Milan Vanûk, Lesná 10, 405 02 Dûãín

VMO
Od Borské Bernatky Ondfiej Vinkler, Kamenné Îehrovice 240, 273 01

Îehrovice

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Aira z Ostfie‰anské cihelny 8473 B/B 97/97

MMO
Gerina od Nové fieky 10224 B/B 102/103
Lara Babelsbergi 9780 A/A 106/105
Cent Buremi 10197 B/B 106/108
Cirda Buremi 10201 B/B 114/103
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niãními, povaha, práce, exteriér, vlastnosti, které by se mohly zlep‰ovat)
Zlep‰ovat je vÏdy moÏné. Co se t˘ká exteriéru, myslím, Ïe jsme zahraniãním cho-
vÛm srovnatelní. Urãitû do‰lo k vylep‰ení barvy oka a ãásteãnû zlep‰ení hfibet-
ních linií. Na‰i psi opûtovnû vyhrávají na svûtov˘ch v˘stavách, ale dokáÏí konku-
rovat i na zuchtschou – napfi. Gabriela od Nezdického potoka – Nejhezãí fena
v˘stavy.
Co se t˘ká loveck˘ch vlastností, opût si myslím, Ïe na tom jsme pomûrnû dobfie,
ale na‰i VMO jsou jiÏ od útlého mládí pfiipravováni na zkou‰ky podle na‰ich Z¤
a je jim ubírána „chuÈ“ právû jiÏ zmínûn˘mi klidy pfied zvûfií.
Co se t˘ká chovu, je VMO stále málopoãetné plemeno, takÏe bez pfiílivu kvalitní
zahraniãní krve se neobejdeme.

8. Jak VMO ovlivnil Vá‰ Ïivot a jak se k tomu staví Va‰e rodina?
VMO mû provází pfieváÏnou ãástí mého Ïivota, takÏe urãitû ovlivnil. Spí‰ bych si to
bez nich ani nedovedla pfiedstavit. Samozfiejmû jsem vyzkou‰ela i jiná plemena –
nûmeck˘ kfiepelák, nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi, jezevãík, ale VMO je stále to „hlav-
ní „ plemeno. V rodinû jsem se já nakazila od tatínka láskou ke psÛm a zrovna tak
se ode mû nakazila moje dcera, která si VMO také vybrala jako celoÏivotní lásku.

    Otázky pokládala Pavlína Kuncová

Lenka Fialová  – V˘cvikov˘ den

5. Jak˘ je Vá‰ nejhezãí loveck˘ záÏitek po boku VMO?
Pravidelnû se úãastním podzimních honu na kachny a na baÏanty, kaÏd˘ dohle-
dan˘ a pfiinesen˘ kus mi dûlá radost. Samozfiejmû VMO v˘bornû pracují i pfii do-
sledech spárkaté.

6. Jaké máte zku‰enosti se zkou‰kami v zahraniãí, a jak Vám vyhovují nûmec-
ké zku‰ební fiády?
V Nûmecku jsem vedla jiÏ nûkolikrát. Kirki Ciperro – VJP, HZP, Btr., Leont˘nka od
Nezdického potoka – VJP, HZP, Odry a Penelope Svatoborsk˘ revír – VJP. A napo-
sledy letos Urbi Junior od Nezdického potoka na VJP.  Nûmecké fiády naprosto
upfiednostÀují vlohy pfiedvádûn˘ch psÛ. Na VJP je stûÏejní disciplína stopa zajíce,
dále hledání, vystavování, nos a poslu‰nost, naz˘vaná spolupráce s vÛdcem.
Klidy pfied zvûfií se zde vÛbec nehodnotí. TotéÏ je na HZP, kde je zase nejvíce
sledovanou disciplínou stopa Ïivé kachny. U vodních disciplín jsou v‰echny za-
konãeny aportem kachny, coÏ si myslím je pro psa daleko logiãtûj‰í neÏ na‰e
„cirkusová“ disciplína Ochota k práci na hluboké vodû. Opût HZP jsou zkou‰ky
chovnosti, které upfiednostÀují vlohy psa a stejnû jako na VJP se klidy pfied zvûfií
nehodnotí.  Jinak je to ale na VGP, kde jiÏ pes klidy mít musí. Mnû osobnû vyhovují
nûmecké fiády více neÏ na‰e.

7. Jak vidíte chov VMO v âechách? (napfi. porovnání na‰ich jedincÛ se zahra-

Lenka Fialová se sv˘m
odchovem Oxana Svatoborsk˘
revír
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Petr Buba – mojí velkou láskou jsou MMO

Pfii posuzování na v˘stavû, jiÏ po vstupu do areálu sly‰íme zvuãn˘ hlas vá‰nivého
popisování pfiedvádûného jedince dlouholet˘m uznávan˘m rozhodãím exteriéru Pe-
tra Buby. A to opravdu nedá, nezastavit se a poslechnout, ne-li pfiímo vplynout do
vypjaté atmosféry pfii souboji tûch nejlep‰ích jedincÛ vítûzné pfiíãky o titul. A ne jinak
je tomu také pfii posuzování na loveck˘ch zkou‰kách, kde sv˘m v‰estrann˘m umem
strhne do dûje pfiihlíÏející koronu. A takov˘ je Petr Buba, pln˘ Ïivota a vá‰nû k myslivosti
a loveck˘m psÛm, ãemuÏ propadl jiÏ jako chlapec v útlém dûtství a tato Ïivotní náplÀ
jej doprovází i v den rozhovoru, kter˘ jsme jednoho trochu blátivého a je‰tû mírnû
chladného jarního dne sepsali v jeho útulné a myslivecky zafiízené pracovnû.

Kdy ses poprvé setkal s kynologií a jak˘ byl tvÛj první pes?
S kynologií, konkrétnû s MMO jsem se setkal jiÏ jako mal˘ chlapec chodící do

6 tfiídy Z· v Teplé u Mariánsk˘ch Lázní. Zde vedl mysliveck˘ krouÏek lesník pan Otto
·tûpánek, kter˘ MMO choval a toto plemeno mne jiÏ jako chlapce natolik zaujalo, Ïe
jsem mu propadl a zÛstal mu cel˘ Ïivot vûrn .̆

„Mûl jsem zlaté rodiãe, ktefií mû nikdy k niãemu
nenutili a nic mi nezakazovali. Rodiãe mû podporovali,

i kdyÏ já jsem byl tak trochu samorost.“
Jak vzpomíná‰ na tvé první kynologické zaãátky?

M˘m prvním loveck˘m psem, kdy jsem byl je‰tû studentem lesnictví, byl samo-
zfiejmû MMO, fenka Dája z P‰ovlckého polesí. Toto polesí je kousek od Rakovníka,

Velk˘ pfiíbûh drobné fenky
Po nûkolika telefonátech s panem Hubatou jsme se dne 6. ledna 2012 rozjeli

s pfiítelkyní pro ‰tûnû nûmeckého dlouhosrstého ohafie, které jsme chtûli dát bratro-
vo pfiítelkyni. Pfii spatfiení ‰tûÀat se nám zalíbila drobná fenka plná temperamentu,
které z oãí koukala ãertovina. Po úfiedních úkonech se mû znovu pan Hubata zeptal,
kterou fenku si tedy odvezu, odpovûdûl jsem, Ïe uÏ jsem si vybral, drobnou fenku.

Po pfiíjezdu domÛ jsme s pfiítelkyní fenku odvezli k jejímu bratrovi, byl pfiekvapen,
ale souhlasil, Ïe si fenku nechá. Toto bylo v nedûli a chvíli po na‰em odjezdu, bydlí
v sousední vesnici, zaãaly telefonáty, tyto trvaly do stfiedy, kdy jsme se rozhodli fen-
ku vzít domÛ. Na otázku co s ní budu dûlat, jsem odpovûdûl, mám doma dva psy, tak
jestli krmím dva nebo tfii, u mû se neztratí. Tak fence zaãala v˘chova, hlavnû od tûch-
to psÛ, jedná se o chovné psy malého münsterlandského ohafie Dora Ulja-Morava
a Marka Eben-Ezer, na vycházky chodili spolu, tak i poslu‰nost zaãala b˘t za chvíli
bez problémÛ, fenka napodobovala chování star‰ích psÛ.

Zaãaly jarní mûsíce, porosty se pomalu zvedaly a zvûfi zÛstávala ukryta zrakÛm
psÛ. V této dobû jsem zaãal chodit do honitby se samotnou fenkou, zprvu byla zara-
Ïena, Ïe je sama, ale díky vrozen˘m loveck˘m vlastnostem brzy pochopila, co se po
ní chce. KdyÏ koncem dubna na‰la uhynulého srnce a zaãala znaãit zajeãí pekáãe,
zb˘valo do memoriálu Miroslava Nûmce deset dnÛ, na tomto memoriálu skonãila
v I. cenû a byl jí udûlen titul CACT. Nastal v˘cvik aportu a dal‰ích disciplín pro pod-
zimní zkou‰ky. Pfii hledání jsem si v‰imnul zvlá‰tû jemného nosu, hledal moÏnost
pfiítomnosti zvûfie pro dal‰í jeho zkvalitnûní, v jedenácti mûsících jsme absolvovali
podzimní zkou‰ky s v˘slednou I. cenou a 291body. Pro jemnost nosu, chuti k práci
a temperamentu jsem zaãal pfiem˘‰let o dal‰ích zkou‰kách v následujícím roce.

V listopadu pfii‰el kamarád o fenku KO na torzo Ïaludku a potfieboval na sezonu
upotfiebitelného psa. Nabídl jsem mu fenku s tím, Ïe nechci, aby skonãila jen
s podzimními zkou‰kami, dohodli jsme se a fenku si odvezl.

V jarních mûsících jsem s fenkou zaãal znovu cviãit na lesní zkou‰ky a speciální
zkou‰ky z vodní práce, vÏdyÈ za kachnou do vody jde skokem a bylo by ‰koda to
nezúroãit.  Absolvovali jsme lesní zkou‰ky a speciální vodní práci v I. cenû, pfii kte-

r˘ch ji na vodû s pln˘m poãtem bodÛ o první místo
pfiipravila fenka jen o nûkolik mûsícÛ mlad‰í. Na les-
ních zkou‰kách fence pfiíli‰ nevonûly tzv. li‰ãí disciplí-
ny, i pfies toto jsem ji pfiihlásil na klubovou soutûÏ - VZ
konanou 13. – 15. Záfií 2013 v PlouÏnici. Na této sou-
tûÏi na polní a vodní práci mûla jednu trojku, jinak
samé ãtyfiky, díky barvû za 2 skonãila ve druhé cenû
s 455 body a dokázala, Ïe i drobná fenka v necel˘ch
dvou letech dokáÏe zvládnout zátûÏ v‰estrann˘ch
zkou‰ek. Toto je pfiíbûh drobné fenky nûmeckého dlou-
hosrstého ohafie Xsary LH od Hanusky vrÏené 10. 10.
2011.

Dlouhosrst˘m zdar!
Jaroslav ·limarXsara LH od Hanusky
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ale i u jin˘ch ohafiÛ)  jako jsou ‰patné nervy, povahy hraniãící s bázlivostí, malou
ostrostí ... z exteriéru pak slab‰í osrstûní, svûtlé oko, nestandardní v˘‰ka a zase ta
ne‰Èastná povaha slab‰ích nervÛ. Dal‰í velk˘ problém vidím v tom, Ïe se chovatelé
upnou na jednoho jedince, kter˘ nûjak vynikl a zazáfiil, napfi. na MKP a po nûm je pak
velké procento populace. Nebo se doveze jeden import, kter˘ nakryje velké mnoÏství
fen a tím nastává nechtûná a rozsáhlá pfiíbuznost“

„Knihu o malém münsterlandském ohafii jsem napsal proto,
abych zachytil trochu té historie, o které jsem vûdûl. A také jsem chtûl

plemeno pfiedstavit ‰ir‰í vefiejnosti.“
Jaké plemeno bys doporuãil zaãáteãníkovi, kter˘ si chce pofiídit psa k v˘konu
myslivosti i jako svého spoleãníka?
ToÈ otázka ... Byl bych asi ‰patn˘ propagátor MMO, kdybych nedoporuãil  právû toto
plemeno, ,,malé obsahem a velké v˘konem,,. I já jsem s ním zaãínal a mnozí jiní
vãetnû mlad˘ch dûvãat a zvládli to také.. Ale jsou i jiná plemena. Je ale dÛleÏité, aby
nám to plemeno jako takové nûco fiíkalo a mûli jsme ho rádi. Ostatnû láska zmÛÏe
mnohé ...

âtenáfie by urãitû zajímaly tvé v˘znamné Ïivotní kynologické úspûchy, mohl bys
alespoÀ nûkteré uvést?

Nerad se chlubím, to je vÏdy lep‰í, kdyÏ v˘sledky seãte nûkdo jin .̆ Odchoval jsem
mnoho vrhÛ, abecedu jedu po tfietí a jsem skoro u konce. Z tûchto vrhÛ zasáhlo do

coÏ je zajímavé, neb aniÏ jsem tu‰il jsem v tomto polesí pozdûji pÛsobil ... S touto
fenkou jsem proÏil své kynologické zaãátky v krásném a bohatû zazvûfieném kraji
Kutnohorska. Zde jsem absolvoval i první ZV, PZ,LZ ... a spolupracoval se znám˘m
kynologem Fr. Horelem ... S touto první fenkou  MMO jsem tenkrát cestoval na nádr-
Ïi mé motorky Jawa 250 ...

„Buì nûco dûlám a dûlám to dobfie, snaÏím se … dûlám to srdcem
anebo to nedûlám vÛbec.“

Jaká dal‰í plemena pro‰la tv˘m Ïivotem?
Z ohafiÛ jsem je‰tû pfiedvedl POI, âF a DO ... a hlavnû 20 jezevãíkÛ ...

Pamatuje‰ si na svÛj první podnût, proã zaloÏit svÛj chov?
Ano chtûl jsem následovat svÛj vzor z dûtství, pana ·tûpánka ... TouÏil jsem cho-

vat a lovit s MMO jako on ...

Jak dlouho existuje tvá CHS a do jaké doby sahají poãátky tvé chovatelské sta-
nice?

Moje chov. stanice byla zaloÏena zaãátkem roku 1972, tj. víc jak pfied 40 lety ...
Chov jsem zaloÏil s jiÏ zmínûnou fenkou MMO a hned v létû 1972 jsem mûl první   „A“
vrh po krásném psu Alanu z Javofií ...

Hned s prvním vrhem jsem mûl velk˘ úspûch a to kdyÏ na OV KDO v Podûbra-
dech se stal Aron a Alma Eben-Ezer klubov˘mi vítûzi  1975. Hlavní mojí láskou byli
vÏdy MMO, pfiedvedl jsem jich na rÛzn˘ch druzích zkou‰ek 25 a také mnoha meziná-
rodních v˘stavách a zkou‰kách vãetnû ciziny.

Také jsem pfiedvedl 20 jezevãíkÛ na rÛzn˘ch zkou‰kách a odchoval 22 vrhÛ  to-
hoto plemene v hladkosrsté i drsnosrsté formû …

„Název Eben-Ezer pochází z mé kfiesÈanské v˘chovy,
neboÈ mÛj otec byl ãeskobratrsk˘ faráfi. Je to hebrejsk˘ název, kter˘
znamená ‚AÏ potud pomáhal nám Hospodin‘ a je to název pomníku.“

Kdy ses rozhodl stát rozhodãím na zkou‰kách a v˘stavách, co tû k tomu vedlo?
Stát se rozhodãím ... S tím jsem dlouho otálel ... Byl jsem pfiesvûdãen, Ïe rozhod-

ãího má dûlat ãlovûk zral ,̆ zku‰en ,̆ kter˘ má mnoho kynologické ãinnosti za sebou
a nûco jiÏ dokázal. Zaãínal jsem tedy dost pozdû i kdyÏ jsem mûl psy pfiedvedeny a
vrhy odchovány ... Îel dnes se mnozí chtûjí stát hned rozhodãími na zaãátku své
kariéry.

Udûlal jsi nûkdy nûjaké kynologické rozhodnutí, které jsi pozdûji shledal za ne-
správné?

Ano, chyb ve v˘cviku i v chovu jsem udûlal mnoho ... VÏdy jsem se ale z chyb
pouãil a ty mû motivovaly k lep‰ím a lep‰ím v˘sledkÛm. Nakonec dobr˘ drezér a cho-
vatel musí b˘t i dobr˘m psychologem, neb s kaÏd˘m jedincem musí zacházet jinak.

Co si myslí‰ o ãeském chovu plemene MMO?
Máme v ãeském chovu MMO mnoho kvalitních jedincÛ, jak psÛ tak fen, ktefií mo-

hou konkurovat ostatním MMO v celé Evropû. Îel, máme i mnoho problémÛ  (ty jsou
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Chovatelská stanice „z Budi‰ovské doliny“
Jedno z nejãastûj‰ích témat pfiíznivcÛ dlouhosrs-

t˘ch ohafiÛ je stál˘ pokles odchovan˘ch ‰tûÀat klasic-
kého loveckého plemene – nûmeckého dlouhosrsté-
ho ohafie. Plemene, které nikdy neproÏívalo epizody
módnosti, ale svou spolehlivostí si udrÏovalo stál˘
okruh zájemcÛ, ktefií  oceÀují pfiátelskou povahu, snad-
nou cviãitelnost a odolnost pfii v‰estranné práci i
v nepfiízniv˘ch povûtrnostních podmínkách.

Chcete-li si zlep‰it náladu, je nutno se oprostit od
statistick˘ch ãísel a nav‰tívit rodinu, kde dlouháni mají
svoji nezastupitelnou pozici.  Dvacet let se
v kynologickém svûtû mÛÏete setkávat s chovatelskou
stanicí nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ z Budi‰ovské
doliny. Chovatel, pan Milan DoleÏal z Budi‰ova na
Tfiebíãsku vyrostl odjakÏiva obklopen loveck˘mi psy,
jeho otec byl v˘born˘m cviãitelem mnoha plemen oha-
fiÛ, ale chovu se nevûnoval. Sám si oblíbil dlouhosrstou
fenu Cedru z Orlova narozenou 1. 5. 1990, na které
zaloÏil svÛj chov. JiÏ z prvního vrhu se vydafiil chovn˘
pes Alan z Budi‰ovské doliny (po Birko z Uhrovsk˘ch hájÛ), z posledního jejího krytí
v roce 1997 pak zÛstala doma Drina z Budi‰ovské doliny. Byla v˘borná jak exteriéro-
vû: CAJC, CAC, CACIB, BOB, tak i pracovnû: PZ i LZ I. cena. Je samozfiejmé, Ïe kromû
matefisk˘ch povinností si jeho chovné feny uÏívaly a uÏívají radostí pfii kaÏdodenním
v˘konu práva myslivosti, kde odvádí spolehlivou práci pfii lovu drobné zvûfie, dosle-
dech spárkaté i tlumení ‰kodné.

V souãasné dobû najdete u DoleÏalÛ v pofiadí jiÏ tfietí chovnou fenu Emu
z Budi‰ovské doliny, narozenou v roce 2004, jejího syna Fouse z Budi‰ovské doliny
(po Eben z Mechova) a také nejmlad‰í ãlenku smeãky Gessi z Budi‰ovské doliny (po
rakouském Xari vom Minatal), typickou krásnou dlouhánku, která se prosazuje i na poli
pracovním: vítûzka Memoriálu Miroslava Nûmce 2013 (CACT), vítûzka PZ a I. cena i na
LZ. Krásné je, Ïe chovatelskou ‰tafetu spolu s mladou fenkou pfiebírá souãasnû i dce-
ra Lucie, která Gessi  samostatnû pfiipravuje a vede, jak na zkou‰kách, tak v lovecké
praxi. Pokud si udûláte v Budi‰ovû více ãasu, mÛÏete vidût u pana Jaroslava Veãefii
je‰tû dal‰ího slavného ãlena klanu – Endyho z Budi‰ovské doliny, úãastníka MRK a MKP,
kde shodnû obsadil vynikající 5. místo.

Po kaÏdé náv‰tûvû zÛstává po odchodu urãit˘ dojem a zaÏitá atmosféra prostfie-
dí, které se slovnû ne vÏdy plnû vystihují. Poku-
sím se to vyjádfiit slovy: pofiádek, solidnost, lás-
ka a vûrnost plemeni. Z tohoto úhlu pohledu se
osud dlouhosrst˘ch ohafiÛ jeví mnohem opti-
mistiãtûji.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

chovu mnoho chovn˘ch psÛ i fen. S MMO jsem se 2 x zúãastnil MRK, jednou jsem byl
s MMO druh˘ za vítûzem POI Bleskem z Ron‰tûjna. Rád vzpomínám na porovnávací
zkou‰ky  AO - DO, kde jsem s fenkou MMO byl vítûzem a v poli MMO porazil v‰echny
POI a setry. Mnohokrát jsem byl vítûzem na rÛzn˘ch druzích zkou‰ek.“

Kdy jsi vstoupil vlastnû do fiad myslivcÛ?
Do fiad myslivcÛ jsem vstoupil hned, jak to umoÏÀoval zákon vzhledem k vûku tj.

hned v roce 1969 a v témÏ roce jsem i vstoupil do KDO … A proã ??  Inu proto, Ïe
myslivost, lesnictví a lov bylo hlavním tématem mého Ïivota  jiÏ od útlého dûtství
a lovecké psy jsem vÏdy mûl a choval hlavnû k lovu.

„VÏdy jsem miloval srnãí zvûfi. To provázelo mou pÛlku Ïivota.
Pak mû zaujala ve‰kerá ãerná zvûfi, na kterou se teì pfieváÏnû

orientuji.“
ZaÏil jsi pfii lovu nûkdy odstra‰ující, nebezpeãnou zku‰enost, kterou bys uÏ zno-
vu zaÏít nechtûl?

Ano zaÏil jsem jich nûkolik... Postfielení kolegy na honu, vedle kterého jsem ‰el.
Nebo napfi. napadení divoãákem a bylo z toho 16 stehÛ na mém pozadí ...

Jaké má‰ plány do budoucna?
Inu tû‰ím se aÏ pÛjdu do dÛchodu, Ïe se budu vûnovat kynologii na pln˘ úva-

zek...

„Mám velk˘ sen, chtûl bych si stfielit losa.“
Jak vidí‰ budoucnost a v˘voj ãeské myslivosti?

Ne pfiíli‰ optimisticky ... Mám tu v˘hodu, Ïe jsem si té pravé ãeské myslivosti
a lovu opravdu uÏil. To co vidím dnes, mû mnohdy uráÏí a znechucuje. Z pravé mys-
livosti se stává namnoze komerãní lov, drobné zvûfie podstatnû ubylo a pro ohafie
nastaly moc ‰patné ãasy. Ale i v nich se dá pracovat ... Je tfieba se dívat do budoucna
optimisticky ... Profesnû fandím mládí a jejich nad‰ení ...“

Petfie, dûkuji Ti za velmi mil˘ a pfiíjemn˘ rozhovor a pfieji Ti i nadále tak velké
nad‰ení pro tvÛj Ïivotní koníãek.

Ing. arch. Lucie Hrubá
Foto: Katefiina Lisová

Vrh T Eben-Ezer, jaro 2014
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Pomáháme si
MMO
Zadám ‰tûÀata MMO
Otec: Cyril âerná hÛrka

hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ DKK 0/0
ZV, PZ, SZVP, LZ - I. c., nos 4

Matka : Mara Eben-Ezer
hnûdobílá, 50 cm, oko tmavû hnûdé, v˘borná, DKK A/A
PZ, VZ - I.c., nos 4

Odbûr: konec ãervence
Kontakt: Franti‰ek Vesel ,̆ Hradi‰tko 648, 289 12 Sadská

Tel. 723087680, 325541838, e-mail: fanous.vesely@seznam.cz

Doplnûní telefonu u chovného psa Micka Eben-Ezer
Majitel: Zdenûk ·ubrt, Sobû‰ovice 10, 257 44 Netvofiice,

Tel. 317 789 813, 724 523 378

Dítû a pes

Agátka a Eli‰ka Bauerovi s Tyrolem a Twixem
Eben-Ezer

Honzík Pernica s MMO Woody od PstruÏí
fiíãky

Lucka Beranová a MMO Baylene Badaine Va‰ek Pernica s VMO s Bairou PíÀsk˘
palouk
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Poradci chovu
Hlavní poradce chovu MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,

664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898, 606 928 747
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. 88/2014 vychází XX. ãervence 2014.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 89/2014 je 15listopadu 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

âlenové redakãní rady: Dr. Jifií Tesafi, Vidovská 138,
370 07 Roudné, tel. 774 510 280
e-mail: tesaru@seznam.cz

Grafická úprava: Karel Novotn ,̆ Hufivinská 676, 269 01 Rakovník

Tisk a distribuce: Tiskárna Tuãek, Dukelsk˘ch hrdinÛ 62,
269 01 Rakovník

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, 606 928 747
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

Konikáfi 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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