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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
v roce 2014 jsme se opravdu nezastavili. Pod taktovkou
KDO byl uspofiádán V˘cvikov˘ den, dvoje  CACT zkou‰-
ky vloh, Samostatná klubová v˘stava v Netfiebû, druhá
Klubová v˘stava na Moravû, Memoriál Karla Kiewega,
první den jsou lesní zkou‰ky a druh˘ den s  peciální zkou‰-
ky z vodní práce. Klubové CACT podzimní zkou‰ky byly
na PlzeÀsku. Na závûr probûhly dvoje mezinárodní v‰e-
stranné zkou‰ky, Klubová soutûÏ a 46. MVZ DO.  Roãní
akce zakonãila Speciální v˘stava KDO na Praze 6.

V loÀském roce nabodovali ãtyfii psi na nominaci
MRK, pro‰li dva DO. MRK úspû‰nû absolvoval Walter
z Mechova s vÛdcem Jifiím Drahokoupilem na vítûz-
ném tfietím místû. Stejné umístûní tento pejsek potvrdil i na MKP.

Dûkuji touto cestou v‰em, ktefií zaji‰Èovali kynologické akce i tûm, ktefií reprezen-
tovali KDO na vrcholn˘ch kynologick˘ch akcích. Dosahované v˘sledky zv˘‰ily zájem
o na‰e plemena.

Zajisté má klub i ãinnosti, kde je co zlep‰ovat hlavnû v prezentaci na‰í práce
v odborn˘ch ãasopisech a na webov˘ch stránkách klubu. Doplnûní chovn˘ch jedin-
cÛ do databáze na webov˘ch stránkách je nyní prvofiad˘m úkolem. DÛleÏité jsou
aktuální kontakty na chovatele.

Pfií‰tí rok ná‰ klub slaví 80 let svého zaloÏení. Na jeho poãest nás ãeká v˘znamná
událost, uspofiádání mezinárodních zkou‰ek pro MMO. Na okrese Brno–venkov  v obci
Neslovice probûhne prvnû pod zá‰titou KDO a mezinárodního klubu MMO /KLMI/
mezinárodní zkou‰ky MMO, dle disciplín které odpovídají zku‰ebnímu fiádu meziná-
rodní organizace. V tomto zpravodaji je ãeská verze jako „Klubová soutûÏ„ z dÛvodu
moÏného získání titulÛ na tûchto zkou‰kách. Pro zjednodu‰ení v˘kladu se jedná
o v‰estranné zkou‰ky bez disciplín s li‰kou. Tyto mezinárodní zkou‰ky probûhnou
pro MMO a tradiãnû pro zastfie‰ená plemena DO, MMO, VMO budou souãasnû
46. MVZ. Z tûchto zkou‰ek vzejde i klubov˘ vítûz roku 2015.

Dovolte mi upozornit na zmûnu místa speciální v˘stavy. Z dÛvodu polohy, do-
stupnosti a vylouãení pfiejezdu pfies Prahu, kter˘ je pro mnohé ãleny limitní, byl zvo-
len v podzimním termínu Humpolec. V˘stava bude dÛleÏitá i k získání podmínky moÏné
chovnosti, termínovû navazuje na podzimní termíny zkou‰ek z v˘konu. V˘stava dává
moÏnost zaji‰tûní jarních vrhÛ. Tû‰íme se na va‰i úãast.

V˘bor klubu KDO se rozhodl pro v˘mûnu správce klubov˘ch stránek od 1. ledna 2015.
Termíny plánovan˘ch akcí klubu a bliÏ‰í informace o ãinnosti
KDO naleznete na stránkách tohoto Zpravodaje. Pfieji Vám

k tomu pfiíjemnou pohodu. Dûkuji v˘boru KDO a v‰em ãle-
nÛm za odvedenou práci pro ná‰ klub.

Závûrem mi dovolte popfiát v‰em do nového roku mnoho
krásn˘ch loveck˘ch a kynologick˘ch úspûchÛ, Ïivotní ‰tûstí
a hlavnû pevné zdraví.

ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Ode‰li za na‰ich fiad
V roce 2014 navÏdy opustili na‰e fiady:
Ing. Trãka Franti‰ek, Suky 12, Îìár nad Sázavou
Pilafi Zdenûk, Krásn˘ DvÛr 169
Vácha Jifií, Rohozná u Jihlavy 166
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Îivotní jubilea v roce 2015 Hospodafiení klubu v roce 2014
Tento komentáfi vychází z v˘sledkÛ hospodafiení klubu za 10 mûsícÛ roku 2014.

Podle tûchto v˘sledkÛ pfiedpokládáme k 31. 12. 2014 ztrátu cca 20 tis. Kã.
Z pfiíjmÛ za ãlenské pfiíspûvky ve v˘‰i 176 200 Kã, zápisného nov˘ch ãlenÛ

4 600 Kã a pfiíjmÛ od âMKJ ve v˘‰i 22 125 Kã, hradíme pfiedev‰ím vydávání Zpravo-
daje a s tím související sluÏby, jako je po‰tovné za rozesílání, tisk sloÏenek. Za rok
tyto v˘daje dosáhnou cca 90 tis. Kã. Dále provozní v˘daje, tj. materiály pro jubilea,
nákup odznakÛ pro oceÀování ãlenÛ, v leto‰ním roce poho‰tûní na v˘roãní ãlenské
schÛzi, dále povinné platby pfiíspûvkÛ âMKJ a pfiíspûvek mezinárodní organizaci MMO
(KMI), úãetnictví, webové stránky, cestovné v˘boru a dozorãí rady pfiedpokládáme ve
v˘‰i 105 000 Kã.

V leto‰ním roce je optimistick˘ pfiedpoklad v oblasti chovatelství. Pfiíjmy za cho-
vatelské poplatky dosáhnou cca 10 000 Kã, klubová v˘stava v Netfiebû skonãila zis-
kem 12 336 Kã. Díky tomu jsme mohli ãásteãnû kr˘t ztrátu 45 443 Kã z Mezinárodních
v‰estrann˘ch zkou‰ek v Libûjovicích. Ostatní zkou‰ky vloh skonãily ziskem 1 114 Kã,
podzimní zkou‰ky ziskem 439 Kã, ale lesní zkou‰ky a speciální zkou‰ky z vodní prá-
ce skonãily ztrátou 2 440 Kã.

âlenská základna
K 31. 10. 2014 registrujeme 591 ãlenÛ, v tom je 12 ãestn˘ch ãlenÛ.  Do konce

fiíjna se novû zaregistrovalo 45 ãlenÛ, naopak 49 ãlenÛm bylo ukonãeno ãlenství
z dÛvodu nezaplacení ãlenského pfiíspûvku na rok 2014 a 6 ãlenÛ poÏádalo o ukon-
ãení ãlenství. Zaregistrovali jsme 3 úmrtí.

Placení pfiíspûvkÛ v roce 2015
V úvodu upozorÀuji na zmûnu ãísla úãtu. Nové ãíslo úãtu je 107-7388130267/

0100. Termín pro zaplacení je 31. 3. 2015. Opût v následujícím Zpravodaji, tj. v ãísle
90 bude zvefiejnûn seznam tûch ãlenÛ, ktefií nemají pfiíspûvek zaplacen .̆ Nezapomí-
nejte pfii platbách z Va‰ich úãtÛ na úãet klubu uvést variabilní symbol, je to ãíslo
uvedené pfied Va‰í adresou, na sloÏenkách je variabilní symbol jiÏ uveden.

Dále prosím ãleny, aby v ostatních platbách na úãet klubu a pfiedev‰ím pokud
platby kumulují, do kolonky „zpráva pro pfiíjemce“ zkrácenû uvedli na co platba je
urãena, napfi. doporuãení krytí, startovné ZV atd. TotéÏ a hlavnû to platí pro ãleny
klubu, za které platba je poslána z úãtu osoby s odli‰n˘m pfiíjmením (kamaráda,
pfiítelkynû apod.).

Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi klubu

89 let
N˘vlt Karel, JUDr. Praha 6
Petrásek Vladimír Uhlífiské Janovice

88 let
Pfeifer Karel Doksy

87 let
Láník Josef Okfií‰ky

86 let
Souãek Marcel Luka nad Jihlavou

85 let
Lidinsk˘ Josef Bernartice
N˘vltová Marie Praha 6

83 let
Gröhling Jan Jihlava
Kroulík Jifií ChoceÀ

81 let
Zíka Jifií, Ing. Hradi‰tko p. Medníkem

80 let
Ekstein Ladislav Tfiemo‰ná u Plznû
Pokorn˘ Jan PlzeÀ
Pokorn˘ Josef Láznû Bohdaneã

75 let
BlaÏek Franti‰ek Pelhfiimov
âástka Karel Praha 5 - Zbraslav
Hájek Jaromír, Ing. Raso‰ky
Janda Jifií Klatovy
Kvíz Milan Sadská
Luká‰ Vladimír Olomouc
Sabela Otto Tfiinec
Severa Václav Litomy‰l
Sláma Antonín Ústí nad Labem

70 let
âern˘ Václav ¤isuty
Mukafiovsk˘ Josef Ch˘nov

Ry‰ánek Zdenûk Brno
Síkora Franti‰ek Vy‰kov
Tom‰Û Jaroslav Pacov
Zysk Hans Meitingen  SRN

65 let
Bláha Klaus Bor u Tachova
Dûdek Franti‰ek Vrchlabí
Dvofiáãek Jaroslav Velké Opatovice
Dvofiák Jifií, Ing. Tábor
Havlátko Jifií âkynû
Ka‰par Jaroslav Mohelnice
Kostfiiba Jan Velké Ho‰tice
Krest˘n Franti‰ek,Ing. ·umvald
Kube‰ Jifií ·evûtín
Nohel Zdenûk Rousínov u Vy‰kova
Popeláfi Franti‰ek Stonafiov
·najdr Josef Klatovy
Ulrich Jan Brno
Vávra Rudolf Ing. Brno
Zima Josef, MVDr. B˘‰È
Zimola Josef Okfií‰ky

60 let
Babor Karel Dlouhá Brtnice
Cincibus Pavel, MUDr. Krásno
âervinka Josef Kolín
Dvofiák Milo‰ Pofiíãí nad Sázavou
Glaser Pavel âesk˘ Dub
Holinka Vladimír Tachlovice
Janeãka Lubomír Závod
Koval Dalibor Mariánské Láznû
Kubát Franti‰ek Chotû‰ov
Li‰ka Václav, Ing.,CSc. PlzeÀ
Lohn Vít, MVDr. âerno‰ice
Nûmec Jan Kladruby nad Labem
Petrá‰ek Stanislav, Ing. Skoãice
Pettrich Jaroslav, ml. Tfiebenice
Rosenbaum Jifií KrálÛv DvÛr u Berouna
RÛÏiãka Zdenûk Dob‰ice
Tesafi Jifií, Dr. âeské Budûjovice
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Termíny a místa konání ãlensk˘ch schÛzí
KDO ve spádov˘ch oblastech
Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘)
- sobota 28. února 2015 v 10.00 hodin penzion Artemis - Netfieba. Gestofii Petr

Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích XVII. Samostatné klubové v˘stavy
v tomto Zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina)
- v sobotu 28.února  2015  v 10.00 hodin v Pelhfiimovû na stálém místû v re-

stauraci „Popovice“ u autobusového nádraÏí. Gestor Ladislav Hubata.

Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘)
- v sobotu 7. bfiezna 2015 v 10.00 hodin v restauraci „Merlin“ v Plzni, ·pálo-

va ulice. Restaurace se nachází na staré v˘padovce z Plznû na Karlovy Vary proti
ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.

V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj)
- v nedûli 22.bfiezna 2015 v 10.00 hodin v „Pohostinství“ ve Hvozdnici u Hrad-

ce Králové. Gestor Josef Jeník.

JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina)
- v nedûli 22. 2. 2015 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v Brnû –

Komárovû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆

Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘)
- v sobotu 28. února 2015 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,
prÛkaz pÛvodu a v˘stavní posudek. Z organizaãních dÛvodÛ musí na tento poÏa-
davek majitel psa ãi feny pfiedem upozornit gestora ãlenské schÛze.

V˘bûry kandidátÛ chovu v roce 2015
V roce 2015 se budou provádût v˘bûry kandidátÛ chovu v˘hradnû na klubov˘ch

v˘stavách: Klubová v˘stava 16. 5. 2015 Netfieba – ÚÏice
Klubová v˘stava 13. 6. 2015 Námû‰È na Hané
Speciální v˘stava 3. 10. 2015 Humpolec

V˘bûry lze provádût také na spádov˘ch schÛzích v jednotliv˘ch oblastech a na
v‰ech klubov˘ch zkou‰kách. Zámûr pfiedvést psa na tûchto akcích je tfieba pfiedem
ohlásit garantovi schÛze nebo poradci chovu, pro zaji‰tûní pfiítomnosti kvalifikované-
ho rozhodãího. U jedincÛ posouzen˘ch na jin˘ch v˘stavách (neÏ klubov˘ch) v âeské
republice, pfiedloÏí majitel posudek z v˘stavy a prÛkaz pÛvodu. Stáfií posuzovaného
psa ãi feny v den v˘stavy musí b˘t minimálnû 12 mûsícÛ, v den provádûní v˘bûru do
chovu minimálnû 15 mûsícÛ.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu
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V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny. 

Memoriál Karla Kiewega - Lesní zkou‰ky
+ Speciální zkou‰ky z vodní práce
termín: LZ sobota 18. ãervence 2014

ZVP nedûle 19. ãervence 2014
místo: Libûjovice, okr. Strakonice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 4. ãervence 2015
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: 107-7388130267/0100
Variabilní symbol (nesmí chybût!):

VS 180715 – LZ, 190715- SZVP
Do zprávy pro pfiíjemce uvádût druh platby!

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.

Podzimní zkou‰ky CACT
termín: sobota 22. 8. 2015
místo: âíhaná - PlzeÀ
uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. ãervence 2015
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.

Klubové zkou‰ky z v˘konu 2015
VIII. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT
termín: sobota 8. kvûtna 2015
místo: Mal˘ Bor - Klatovy
uzávûrka pfiihlá‰ek: 17. dubna 2015
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 úãet KDO:

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybût!): VS 080515
Do zprávy pro pfiíjemce uvádût druh platby!

Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek a naro-
zeni 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.

VI. Memoriál Miroslava Nûmce - ZV KDO CACT
termín: sobota 9. kvûtna 2015
místo: Vy‰kov, HS Královopolské VáÏany
uzávûrka pfiihlá‰ek: 17. dubna 2015
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 úãet KDO:

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybût!): VS 090515
Do zprávy pro pfiíjemce uvádût druh platby!

Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek a naro-
zeni v posledních tfiech mûsících roku pfiede‰lého, pak psi star‰í – DO, MMO a VMO.
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Klubové v˘stavy roku 2015
 
XVII. Samostatná klubová v˘stava KDO a pfiehlídka chovn˘ch psÛ a fen
termín: sobota 16. kvûtna 2015
místo: Penzion Artemis - Netfieba - ÚÏice
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, BOS, Klubov˘ vítûz 2015,

Nejkrásnûj‰í jedinec v˘stavy (BIS)
uzávûrka pfiihlá‰ek: 1. kvûtna 2015
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 13. ãervna 2015
místo:  Námû‰È na Hané
zadávání titulÛ:  CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, BOS
rozhodãí: MVDr. Miroslav Kalich
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

Samostatná speciální v˘stava KDO Humpolec – Zlatá podkova
termín: sobota 3. fiíjna 2015
místo: Humpolec – Zlatá podkova
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, BOS, Vítûz speciální v˘stavy
rozhodãí: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
uzávûrka pfiihlá‰ek: 11. záfií 2015
pfiihlá‰ky pfiíjímá: Dana Hájková

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

Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
  Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybût!): VS 220815
Do zprávy pro pfiíjemce uvádût druh platby!

46. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
a Klubová soutûÏ MMO dle SoutûÏního fiádu KDO
termín: 12. aÏ 13. záfií 2015
místo: Brno - venkov
uzávûrka pfiihlá‰ek: 1. srpna 2015
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.

Klubová soutûÏ KDO - SoutûÏní fiád
Celé znûní fiádu je umístûno na Klubov˘ch internetov˘ch stránkách, pfiípadnû zá-

jemcÛm za‰leme e-mailem.

Seznam disciplin:
Práce v poli: Nos

Hledání
- systém
- rychlost
- vytrvalost
Vystavování
Postupování
Dohledávka pohozené zvûfie pernaté
Chování po v˘stfielu
Poslu‰nost

Práce na vodû: Pfiiná‰ení kachny z hluboké vody
Dohledávka pohozené kachny v rákosí
Slídûní za Ïivou kachnou

Práce v lese: ·oulaãka s odloÏením
Práce na pobarvené stopû
a)vodiã (na fiemeni)
b)hlasiã
c)oznamovaã, vãetnû hlasitého oznamovaãe
Dohledávka pohozené zvûfie srstnaté
Vyhledávání zvûfie v hou‰tinách
Slídûní – vyhledávání zvûfie
Chování na stanovi‰ti
Vodûní na fiemeni

Pfiiná‰ení
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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.

âeskomoravská kynologická jednota a Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
pofiádají

XVII. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 16. kvûtna 2015

a pfiehlídku chovn˘ch psÛ a fen
Penzion Artemis - Netfieba - ÚÏice
se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, BOS, Klubov˘ vítûz 2015
a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy 2015

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: 1. kvûtna 2015
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 speci-
ální v˘stavy. Uvedené tituly musí b˘t získány v konkurenci do-
spûl˘ch

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
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Pfiehled v˘stav psÛ v âR v roce 2015
Mezinárodní v˘stavy:
Mezinárodní v˘stava psÛ DUO CACIB Brno ............................................... 7. 2. 2015
Mezinárodní v˘stava psÛ DUO CACIB Brno ............................................... 8. 2. 2015
Mezinárodní v˘stava v âesk˘ch Budûjovicích ................... 25. 4. 2015 - 26. 4. 2015
Mezinárodní v˘stava psÛ Praha .............................................. 2. 5. 2015 - 3. 5. 2015
Mezinárodní v˘stava psÛ Litomûfiice ................................... 23. 5. 2015 - 24. 5. 2015
Intercanis Brno .................................................................... 27. 6. 2015 - 28. 6. 2015
Interdog Bohemia Mladá Boleslav ...................................... 29. 8. 2015 - 30. 8. 2015
Mezinárodní v˘stava v âesk˘ch Budûjovicích ............... 10. 10. 2015 - 11. 10. 2015
Mezinárodní v˘stava psÛ Praha .............................................................. 31. 10. 2015
Mezinárodní v˘stava psÛ Praha ................................................................ 1. 11. 2015

Národní v˘stavy:
Hanácká národní v˘stava psÛ (Brno) ...................................... 3. 1. 2015 - 4. 1. 2015
Národní v˘stava psÛ Ostrava .............................................. 11. 4. 2015 - 12. 4. 2015
Národní v˘stava psÛ Klatovy ............................................... 20. 6. 2015 - 21. 6. 2015
Národní v˘stava psÛ v Mladé Boleslavi ............................... 18. 7. 2015 - 19. 7. 2015
Moravskoslezská národní v˘stava psÛ (Brno) .................... 19. 9. 2015 - 20. 9. 2015

Klubové a speciální v˘stavy KDO:
Samostatná klubová v˘stava KDO (Netfieba - ÚÏice) ................................ 16. 5 2015
Klubová v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû (Olomouc – Námû‰È na Hané) ... 13. 6. 2015
Samostatná speciální v˘stava KDO (Humpolec) ...................................... 3. 10. 2015

3) Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do 7 dnÛ pfied v˘stavou.
4) V˘stavní poplatek - bankovním pfievodem na úãet KDO ã. 107-7388130267

- variabilní symbol (nesmí chybût!): VS 160515
Do zprávy pro pfiíjemce uvádûjte druh platby!
Nejpozdûji do 1. kvûtna 2015

5) Pfiihlá‰ku vãetnû v‰ech pfiíloh uveden˘ch v˘‰e a kopii potvrzení o úhradû v˘-
stavního poplatku za‰lete nejpozdûji do 1.kvûtna 2015 na adresu:
Dana Hájková, Ml˘nec 16, 339 01 Klatovy, e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz

Rozhodãí na v˘stavû:
DO Ladislav Hubata, CZ
MMO Dietrich Berning, president nûmeckého klubu MMO, D
VMO Ing. Lenka Fialová, 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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Závûreãné ceremoniály probûhly v kulturním domû v Dobré Vodû, kde se opût
ukázalo, kolik mají na Hradecku dlouháni pfiíznivcÛ, pfii vyhla‰ování v˘sledkÛ Jirky
s Waltrem se totiÏ oz˘vali jednoznaãnû nejv˘raznûji! Pohár za vzornou reprezenta-
ci klubu pfiedal pan Ing. Jifií Kec a za v˘chodoãeskou poboãku KDO pan Zdenûk
Horák. Ná‰ klub zde je‰tû velmi dobfie reprezentovala paní Ing. Eva Pavlíková, pá-
nové Jaroslav ·karytka a Zdenûk Horák, kter˘m se dostalo cti tuto vrcholnou sou-
tûÏ posuzovat.

Tomá‰ Skalick˘

Memoriál Karla Podhajkého 2014
Blahopfieje Jifiímu Drahokoupilovi ke krásnému  tfietímu místu a titulu CACT

v I. cenû s 482 body na 76. roãníku Memoriálu Karla Podhajského s chovn˘m
psem Waltrem z Mechova (V˘born ,̆ DKK 0/0) a souãasnû k vítûzství mezi psy DO
na  Evropské v˘stavû psÛ v Brnû.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

Memoriál Richarda Knolla
a Karla Podhajkého 2014

Cel˘ rok byl v na‰em regionu poznamenán konáním dvou nejvy‰‰ích národních
soutûÏí. Konkrétnû se jedná o Memoriál Richarda Knolla, kterého se velmi aktivnû
zhostil OMS Rychnov nad KnûÏnou za velmi v˘znamné podpory rodiny Colloredo-
Mansfeld v ãele s paní Kristinou, na jejichÏ majetcích se tato vrcholná národní sou-
tûÏ, pfieváÏnû konala. Ná‰ klub zde velmi dobfie reprezentovali DO Gim z Budi‰ovské
doliny s Miroslavem Bfiezinou a V˘chodoãechÛm jiÏ dobfie známá dvojice Walter
z Mechova s Jifiím Drahokoupilem. SnaÏení první dvojice skonãilo bohuÏel na vel-
kém poli na klidech pfied pernatou zvûfií, Walter s Jirkou soutûÏ do‰li ve velkém stylu
na tfietím místû v I. cenû se 484 body.

Celé zkou‰ky se nesly v duchu mysliveck˘ch tradic a v˘borného organizaãního za-
ji‰tûní ze strany pofiadatele. Zázemí pfiítomné koronû poskytovala myslivecká zafiízení
v honitbách správy místních lesÛ. Atmosféru v‰ech slavnostních ceremoniálÛ potrhávali
v˘borní trubaãi. BohuÏel smutné bylo, Ïe pfii pfiedávání cen v kulturním domû v âeském
Mezifiíãí nebyl pfiítomen Ïádn˘ zástupce na‰eho klubu, jako u ostatních plemen, jejichÏ
zástupci pfiedávali klubové poháry. Je‰tû je tfieba dodat, Ïe pofiadatelem pfií‰tího roãníku
MRK je OMS Hradec Králové. Memoriál se pobûÏí v revírech Zdechovice (les), Kosiãky
(voda) a Nov˘ BydÏov (pole). Pfiípravy na tuto akci jsou jiÏ v plném proudu.

Dal‰í na‰í nejvy‰‰í mezinárodní soutûÏ Memoriál Karla Podhajského na na‰em
okrese pofiádal OMS Jiãín v pouze jediné honitbû MS Dobrá Voda, tato skuteãnost
se zdá nezasvûcen˘m neuvûfiitelná, ale kdo zná partu kolem Jardy Dostála, ví, Ïe tito
organizátofii jsou velmi zku‰ení a v‰e zvládli na vysoké úrovni. V tomto revíru probíhá
jiÏ tradiãnû nûkolik zkou‰ek z v˘konÛ v‰ech úrovní i plemen loveck˘ch psÛ a konalo
se zde jiÏ nûkolik vrcholn˘ch soutûÏí pod zá‰titou âMMJ a chovatelsk˘ch klubÛ. Zde
nás opût zastupovala dvojice Walter z Mechova s Jifiím Drahokoupilem z LuÏce
u Nového BydÏova. Tady je jiÏ doprovázela velmi poãetná korona sloÏená jak
s rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, ãlenÛ v˘chodoãeské poboãky KDO a dal‰ích jejich pfiízniv-
cÛ v ãele s na‰ím pfiedsedou Ing. Jifiím Kecem. Walter tuto velmi nároãnou soutûÏ
perfektnû zvládl, do‰el to opût v I. cenû a opût na pfiekrásném tfietím místû
s 482 body. KdyÏ si prohlédneme spektrum plemen úãastnících se této soutûÏe, je
tento úspûch je‰tû umocnûn. Srovnáme-li poãet chovatelské základny a poãty od-
chovan˘ch ‰tûÀat – napfi. u nejpoãetnûj‰ího plemene KO poãet ‰tûÀat v loÀské sezó-
nû dosáhl poãtu témûfi 500 jedincÛ napfiíã v‰emi jejich kluby, u na‰eho plemene DO
nedosáhlo toto ãíslo ani 50. Máme b˘t na co py‰ní!
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vání na stanovi‰ti. Na‰i psi pfiedvedli naprosto bezchybnou práci s klasifikací voln ,̆
naprosto klidn˘ ,,4“. Drobné problémy mûli na‰i bavor‰tí kolegové, jelikoÏ se u nich
bûÏnû loví s dlouhány ãerná zvûfi pfii naháÀkách a jejich svûfienci mají jiÏ v tomto
vûku bohaté zku‰enosti z tûchto akcí.  Mûli tedy snahu v˘raznû pomáhat vyháÀet pfii
této disciplínû a to byl zdroj jejich hor‰ího hodnocení. Je tfieba dodat Ïe místní mys-
livci pojali tuto disciplínu opravdu velmi reálnû, byli dobfie sly‰et a spárkatá zvûfi v leãi
skuteãnû byla.

Dále jsme jiÏ putovali po disciplínách promícháni s rakousk˘mi a nûmeck˘mi
kolegy. Nutno dodat, Ïe v této mezinárodní spoleãnosti panovala neb˘vale srdeãná
i pfiátelská atmosféra a spoleãnû jsme se tû‰ili z v˘konÛ na‰ich svûfiencÛ. Rotace po
disciplínách byla následující: 1. skupina (losy 1-4): drobné disciplíny, 2. skupina (losy
5-8): vleãky, 3. skupina (losy 9-12) ‰oulaãky a barvy.

V lese se nám celkem dafiilo, pes to v‰e absolvoval v jasn˘ch ,,4“. AÏ na závûreã-
né barvy. Zaãalo to jiÏ na ‰oulaãce, kdy pfii prvním odloÏení nám pfie‰li pfies cestu
houbafii a pfii druhém musel pes ãelit tlaku od kolegy Schmiega, jelikoÏ svou fenu
Leoni pfii pfiedchozí barvû pou‰tûl jako hlasitého oznamovaãe a ona nejenÏe se‰la,
ale do‰lo i k vizuálnímu kontaktu s na‰ím Vikem a pískání a volání od svého vÛdce
v té dobû stojícího na cca 100 m od místa odloÏení. No infarktová disciplína se v‰ím
v‰udy, na‰tûstí to ná‰ Vik ustál a signál k ukonãení ‰oulaãky od rozhodãího Michaela
Carpely byl pro nás velk˘m vysvobozením. Barvu jsme si vylosovali jako první ve
skupinû, coÏ mnû mírnû uklidnilo, protoÏe nemáme rádi pfii této nároãné disciplínû
ãekání. Uklidnûní záhy skonãilo, jelikoÏ jsem si na oznaãníku pobarvené stopy pfieãe-
tl ,,zaloÏeno v 11.30“. Hodinky ukazovaly 15.20, tedy tûsnû pfied hranicí moÏného
limitu. K tomu bohuÏel je‰tû kolem 14.00 hodiny lesem v okolí klá‰tera Lomec pro‰la
silná pfiívalová pfieháÀka trvající témûfi hodinu. TakÏe nástup na barvu tûsnû po de‰ti.
Na‰e ambice to zvládnout byly velmi nízké, podmínky opravdu velmi obtíÏné. âlenit˘
terén z kopce do kopce a pfievaha dráhy po smrkovém jehliãí. Ov‰em Vik to rozbalil
ve velkém stylu, asi se v nûm probudily geny jeho bavorsk˘ch pfiedkÛ vom Sämenn-
hoff, ktefií byli vyhlá‰eni specialisty na barvu. Po jediném zaváhání po háku, kter˘
následoval ihned po pfiekonání de‰tûm posíleném potoku jsme to jiÏ do‰li bez chyby
za ,,3“! To bylo radosti, kdyÏ jsme koneãnû narazili na srnce! KdyÏ trubaãi troubili
poctu ulovené zvûfii, tak se tentokrát Vik opravdu smál a já breãel. KaÏd ,̆ kdo má
svého psa opravdu rád, ten v˘raz dobfie zná. Kdo fiíká, Ïe pes nemá mimiku, tohle
nikdy nezaÏil! Po celou dráhu jsem nevidûl jedinou kapiãku barvy, jedin˘ bod kontro-
ly, kter˘ vás uklidní. Prostû jsem mu vûfiil a on ‰el! TakÏe super, les s jednou ,,3“, to
bylo nad na‰e oãekávání.

Ostatní ãlenové druÏstva mûli problémy také na barvû po ne‰Èastn˘ch de‰tích,
kde barvy vedly vût‰inou pfies rozvodnûné potoky. Ing. Drugda s Voranem  ‰oulaãka
za,,3“ a barva za ,,1“  po chybách zpÛsoben˘ch spí‰ vÛdcem. Aniãka DoleÏalová
s Nixe barva za ,,2“. Lucce Bfiezinové bohuÏel Gessi selhala na vleãce s li‰kou, ale
zato mûly holky nejlep‰í barvu. Jediní z âechÛ za ,,4“. Nutno dodat, Ïe na soutûÏní
memoriálov˘ fiád známka ,,0“ nevyluãuje z dal‰ího posuzování. Bojuje se aÏ do kon-
ce a jde o celkov˘ souãet bodÛ v mezinárodní soutûÏi. TakÏe z lesních disciplín na‰e
parta odjíÏdûla s mírn˘m zklamáním, plni oãekávání z následujících disciplín na poli
a na vodû.

46. CACIT MVZ DO z pohledu vÛdce a úãastníka
Ve dnech 18. aÏ  20. záfií probûhly po tfiech letech opût v âeské republice mezi-

národní v‰estranné zkou‰ky DO. Jednalo se jiÏ o 46. roãník se zadáním pracovních
titulÛ CACIT a res.CACIT. Mezinárodního porovnávacího testu se úãastní po 4 vybra-
n˘ch dlouhánech z Rakouska, Nûmecka a âeské republiky.

Zkou‰ky se konaly v tradiãních revírech na okrese Strakonice, konkrétnû v okolí
obce Libûjovice, kde bylo v restauraci u KiewegÛ centrum zkou‰ek. Nástupy a slav-
nostní ceremoniály se odehrávaly v zahradách místního zámku patfiící rodinû Schwar-
zenberg.

Za âeskou republiku nastoupily dvû mladé dámy konkrétnû Lucie DoleÏalová
s Gessi z Budi‰ovské doliny (fena s chovu jejího otce) a Aniãka Bfiezinová s Nixe
won der Riedeitte (import Nûmecko z chovu pfiedsedy Wirsinga) a doplnili je dva
hnûdáci s chovu na‰eho pana pfiedsedy Ing. Jifiího Kece. Jmenovitû Voran z Mechova
s vÛdcem Ing. Jánem Drugdou a Vik z Mechova s Tomá‰em Skalick˘m.

Rakousko reprezentovalo kvarteto vÛdcÛ Georg Glechner s Dianou wom Böger-
wald, Christian Studeny s Xenou wom Wasserplatz, Edmund Rauchberger s Xando
wom Wasserplatz a Alois Breinesberger s Rikkou wom Waldviertler Forst.

Za Nûmeck˘ klub DO vedli Leonard Schmieg s Leone vom Alten Hafen, Maria-
Theresia Niehues s fenou Lena wom Heesenhoff, Carmen Röttgen s Ako vom Kot-
tenforst a dokonce sám pfiedseda nûmeckého  klubu chovatelÛ DO pan Norbert Wir-
sing chovn˘m psem ze svého chovu Maxem vom der Riediette.

VÛdci s doprovody se zaãali sjíÏdût jiÏ brzy odpoledne v pátek 18. záfií do restau-
race u KiewegÛ do Libûjovic. V‰echny pfiítomné pfiivítal pfiedseda národního klubu
dlouhosrst˘ch ohafiÛ Ing. Jifií Kec a hlavní rozhodãí MVDr. Miroslav Kalich. Tito páno-
vé osvûtlili pfiítomn˘m odli‰nosti na‰ich a nûmeck˘ch zku‰ebních fiádÛ a pfiipomnûli
Ïe tento mezinárodní test je posuzován pfiesnû podle fiádu pro ãeské memoriály MRK
a MKP. Byl nám pfiedstaven mezinárodní sbor rozhodãích. V 18.00 hodin probûhlo
pfiesnû podle itineráfie slavnostní zahájení, následovalo losování a rozmístnûní na
konkrétní pracovi‰tû. Pro nás to vy‰lo na první den lesní disciplíny. Následoval velmi
srdeãn˘ spoleãensk˘ veãer v tradiãní rodinné atmosféfie restaurace rodiny Kieweg.

Vût‰ina vÛdcÛ i rozhodãích byla ubytována v nedalekém kempu PodrouÏek
v Netolicích, kde v místní restauraci pokraãovala spoleãenská ãást uvítacích cere-
moniálÛ. V úzkém kruhu mezinárodní spoleãnosti se sdûlovaly nové dojmy, protoÏe
vût‰ina úãastníkÛ se vídá jenom jedenkráte za rok právû pfii pfiíleÏitosti této meziná-
rodní soutûÏe. JelikoÏ se jedná pfieváÏnû o zku‰ené chovatele a vÛdce DO, jistû si
pfiedstavíte, Ïe bylo o ãem dlouho povídat.

V sobotu ráno byla spoleãná snídanû u KiewegÛ. Pfiesnû v 8.00 probûhl slav-
nostní nástup za podpory v˘born˘ch trubaãÛ z OMS Strakonice. Následovaly roz-
sáhlé projevy, které trvaly déle jak hodinu. Pro na‰e pejsky dost zdlouhavé zahájení.

Po 9. hodinû jsme spoleãnû odjeli do lesa na první 2 spoleãné disciplíny ohrádku
a klid na stanovi‰ti. Celé na‰e druÏstvo podalo parádní v˘kon, pouze Lucka DoleÏa-
lová po malém zaváhání Gessi za 3. VÛbec úroveÀ této v˘cvikové disciplíny byla
neobvykle dobrá, padly zde pouze dvû ,,3“. Je zde hodnû znát systém v˘bûru do této
soutûÏe, kde tito dlouháni mají za sebou vût‰inou VZ nebo VGP. Dal‰í disciplína cho-
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z Honzou Drugdou pfii‰li z pole se sam˘mi ,,4‘‘,takÏe jsme potfiebovali zabrat.
Lucka DoleÏalová s Gessi na poli pouze jedna povinná 3 z klidÛ, Aniãka Bfiezino-
vá s Nixi dvû 3. To je skvûl˘ v˘sledek.

Na velké pole se pfiejíÏdûlo cca 10km. Dost se oteplilo, takÏe radûji vodu s sebou.
Rozhodãí na nás jiÏ ãekali za pfiítomnosti hlavního rozhodãího pana Miroslava Kalicha
a fieditele zkou‰ek. Bûhalo se na strni‰tích po obilí podrostl˘ch trávou, rozdûlen˘mi ne-
dalek˘mi mezemi. Terén byl mírnû ãlenit .̆ To vypadalo dobfie. Po spoleãném honu, kter˘
jsme zabûhali bez problémÛ za ,,4‘‘, kde jsme ov‰em na zvûfi nenarazili, následovalo
na‰e individuální hledání. Vika jsem vypou‰tûl dle pokynÛ rozhodãích trochu s boãním
vûtrem zleva. Z poãátku to rozbalil ve svém stylu. Toãil pûknû proti vûtru, dostateãnû
rychle i vytrvale. Trochu jsem mu musel pískat, aby mnû nevybíhal pfiíli‰ daleko. Mûl jsem
obavy, aby nezaskoãil ‰patnû do zvûfie, tak jako se nám to stalo v loni v PlouÏnici. Na jeho
nosov˘ch reakcích bylo vidût, Ïe zvûfi je na blízku. Pfii pravé otáãce se mi vracel po zarost-
lé mezi a najednou ostrá brzda, hlava otoãená do leva, dokonale strnulá figura bez za-
chvûní oháÀky. Z jeho naprosto pevného vystavení jsem usoudil na pfiítomnost zvûfie
velmi blízko. Tady není na co ãekat! Rychle jsem ho do‰el s brokovnicí pfiipravenou
k v˘stfielu. Je‰tû jsem si rychle zkontroloval postavení záloÏního místního stfielce, s kte-
r˘m jsme byli domluveni, Ïe mnû bude radûji jistit. Psa jsem dotekem vybídl k postoupe-
ní, udûlal mi 3-4 kroky a uÏ se nechtûl pohnout. Na‰tûstí! KdyÏ jsem se podíval pozornûji
na nûjak˘ch 40 cm, psovi pfied nosem vyãuhoval z trávy klín baÏantí slepice. Jenom jsem
to domyslel a slepice letûla. Následuje pfiesná stfielba, pes bohuÏel zaskakuje a potom
na povel pfiiná‰í a správnû pfiedává. TakÏe pûkná práce, ov‰em zaslouÏenû s 3 z klidÛ
a následnû druhou 3 na dohodu, protoÏe zajíce ani srnãího nebylo. Teì teprve jsem se
rozhlédl a uvûdomil si, jak to mûli pofiadatelé perfektnû pfiipravené. Úzká políãka a mezi
nimi zatravnûné meziãky. Ideální terén pro vypu‰tûní baÏantÛ. Dfiív nebo pozdûji musí
pes do zvûfie dobfie pfiijít a nechá se odhadnout zhruba kde. Velké pole s dvûma 3 z klidÛ
bylo nad na‰e oãekávání. Teì uÏ to z nás v‰echno spadlo, znáte to. Zkou‰ková nervozita
a únava. Rozhodãí nám je‰tû ve skupinû sdûlují kompletní hodnocení. Nyní uÏ víme, jak
na tom jsme a mÛÏeme odhadnout v˘sledky. Vím, Ïe v druÏstvech by to mohlo dopad-
nout dobfie. O to víc nás mrzí na‰e limitní známka z ochoty, staãila by trojka a bylo by to
na vítûzství, ‰koda. Jinak to ale ná‰ Vik pro‰el perfektnû, jistû a spolehlivû. Mám z nûho
radost a dûkuji mu.

Pfiesunujeme se do Libûjovic a ãekáme na vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Vyhlá‰ení se do-
ãkáme po 18. hodinû. Zde se k nemalé radosti dozvídáme, Ïe ãeské druÏstvo zvítûzi-
lo! Honza Drugda s Voranem z Mechova dostávají jû‰tû krásnou cenu (ryt˘ loveck˘
nÛÏ) za nejlep‰í pole. Cenu za nejlep‰í les dostává fena Xena von Wasserplatz
s Christianem Studen˘m z Rakouska. Nejlep‰í vodu dostává Lena vom Hessenhof
s vÛdkyní Marií-Theresií Niehues z Nûmecka. Blahopfiejeme! Následnû je vyhlá‰ena
klubová soutûÏ, která probíhala soubûÏnû s mezinárodními VZ pro DO. Hlavním roz-
hodãím této soutûÏe byl pan Petr Buba. Pfiesné v˘sledky z obou soutûÏí ke zhlédnutí
níÏe. V klubové soutûÏi zvítûzil Va‰ek Hejna se 488 body, takÏe nominaãní soutûÏ na
MRK 2015 zaji‰tûna. Máme radost, gratulujeme!

Po závûreãn˘ch projevech na‰ich i zahraniãních zástupcÛ chovatelsk˘ch klubÛ
jsou zkou‰ky oficiálnû ukonãeny panem pfiedsedou Ing. Jifiím Kecem. Nikomu se
nechce odjíÏdût. Po celé tfii dny trvání zkou‰ek panovala velmi srdeãná atmosféra.

Po krátkém odpoãinku a po nakrmení a napojení psÛ v kempu PodrouÏek jsme
se pfiemístili na spoleãensk˘ veãer do Libûjovic. Zde jsme se se‰li opût ve velmi
pfiátelské atmosféfie a druÏné zábavû, kterou podporovala místní dechová kapela.
Znovu jsme ocenili v˘bornou kuchyni U KiewegÛ, tentokrát je‰tû ozdobenou rybími
specialitami, které nezi‰tnû dodal kamarád Láìa Koprnick .̆ Spoleãensk˘ veãer se
velmi vydafiil a nikomu se nechtûlo odcházet. No, ale ráno nás ãekají je‰tû tûÏké
pracovní disciplíny. TakÏe tentokrát radûji dfiíve odejít znamená b˘t ráno v kondici
a snaÏit se udrÏet v˘sledky z dne‰ního dne.

Nedûlní ráno nás uvítalo dobr˘m zkou‰kov˘m poãasím. Nebe bylo podmraãené
a teplota okolo 20oC. OdjíÏdíme opût na sefiadi‰tû do Libûjovic, tentokrát je jiÏ ranní
nástup velmi rychl .̆ Dostáváme jen upfiesÀující informace o rozdûlení na pracovi‰tû. My
se vydáváme na malé pole, které je v bezprostfiední blízkosti vody. Vleãky s baÏanty
a dohledávky jsou v dobr˘ch  terénech na vzrostl˘ch loukách v blízkosti rybníkÛ. Na‰e
parta zde nemá vût‰í problémy, jenom Nûmeãtí kolegové chytají nûjaké 3 z pfiiná‰ení
kvÛli pfiedávkám. Jak víme, oni to tak pfiesnû v fiádech nevyÏadují.

Následoval pfiesun k nedalekému rybníku, kde byl i stánek s obãerstvením.
Opût v péãi dam rodiny Kieweg. Po nedlouhém ãekání si nás pfii‰li vyzvednout
rozhodãí z tohoto pracovi‰tû. Zaãínali jsme na hladinov˘ch pracích, konkrétnû
pfiiná‰ení kachny z hluboké vody. Opakovala se situace z malého pole. Disciplína
probûhla jen s mal˘mi nepfiesnostmi pfii pfiedávkách u nûmeck˘ch a rakousk˘ch
kolegÛ. Problémy zpÛsoboval nástup na vodu, byl po ostr˘ch velk˘ch kamenech
dost nasmekan˘ch. Následovala ochota k práci na hluboké vodû. První nastupo-
vala na disciplínu kolegynû Carmen Röttgen se psem Ako vom Kottenfrost. Pûkná
práce s typick˘m Nûmeck˘m temperamentem, trochu hor‰í ovladatelnost. Pro
nás byla ochota vÏdy královská disciplína. No pro tentokrát jsme si to vybrali. Vik
se mi zastavil na kluzk˘ch kamenech, ne a ne se pohnout. Padly dal‰í povely,
následnû uÏ to zaplaval jako obvykle. Zcela objektivnû ohodnoceno známkou 2.
BohuÏel podle memoriálového fiádu nás to stáhlo do druhé ceny. Konec nadûjím
na lep‰í umístnûní. Doposud to vypadalo na vítûzství, ale jak to b˘vá, ãemu nejvíc
vûfiíte tak se nepovede. Zklamání jsem tûÏko skr˘val. Pes to ze mnû samozfiejmû
cítil a zaãal b˘t také smutn .̆ Tak takhle ne! Bojuje se aÏ dokonce a jde pfiece
o body do t˘mové soutûÏe. ·li jsme se stranou projít, probûhnout a zlep‰it si
náladu. âekala nás je‰tû dohledávka a nahánûní, to jsme zvládli jiÏ bez problému
objektivnû ve ,,4‘‘. Pouze pfii dohledávkách byly drobné problémy z dÛvodÛ znaã-
né zazvûfienosti vypu‰tûn˘mi kachnami. Psi se tûÏko drÏeli v soustfiedûné práci
pfii dohledávce, stále mûli tendenci sledovat teplé pachové stopy po kachnách.
Nahánûní bylo ozdobené prací feny Leny vom Heesenhof nûmecké kolegynû Marie
Niehues, které se po usilovné a razantní práci v rákosí podafiilo ulovit Ïivou kach-
nu. Pfiedpisové slídûní jak v rákosí i na hladinû za Ïivou kachnou podtrÏené vytr-
val˘m hlá‰ení této feny. Pro lidi co se tomu vûnují, jsou tyto okamÏiky velké odmû-
ny za ãas a práci strávené pfii v˘cviku. VÛdkynû plakala ‰tûstím a my jejím doje-
tím. Byla z toho zcela oprávnûnû cena za nejlep‰í vodu. Od této disciplíny mi byla
tato dvojice nûjak více sympatiãtûj‰í, jelikoÏ já jsem vÏdy v podobn˘ch situacích
stejnû na mûkko. Od vody jsme odjíÏdûli s vûdomím, Ïe je‰tû není nic ztraceno
a je tfieba bojovat o co nejlep‰í body do soutûÏe druÏstev. Vûdûli jsme, Ïe Voran
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46. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
dlouhosrst˘ch ohafiÛ

Leto‰ní 46. roãník Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek dlouhosrst˘ch ohafiÛ
z Nûmecka, Rakouska a âeské republiky uspofiádal Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ ve
spolupráci s OMS Strakonice pod zá‰titou âMKJ a âMKU v Mysliveckém sdruÏení
Libûjovice.

V pátek 19. 9. 2014 se shromáÏdili v restauraci U KiewegÛ organizátofii, rozhod-
ãí, psovodi a poãetná korona k zahájení MVZ DO. K prezentaci se dostavilo v‰ech
12 pfiihlá‰en˘ch psÛ, ktefií pro‰li bez problémÛ veterinární kontrolou. Nûmecko, Ra-
kousko i âeskou republiku reprezentovali vÏdy ãtyfii soutûÏící psi. Za âR nastoupili
Anna Bfiezinová s Nixe v. d. Riedleite, Lucie DoleÏalová s Gessi z Budi‰ovské
doliny, Tomá‰ Skalick˘ s Vikem z Mechova a Ing. Ján Drugda s Voranem
z Mechova. Po krátkém pfiivítání probûhlo pfiedstavení sboru rozhodãích a startují-
cích. V‰ichni byli seznámeni s programem následujících dvou dnÛ. Hlavní rozhodãí
MVDr. Miroslav Kalich pfiedstavil startující vÛdce a jejich psy podle vylosovan˘ch ãí-
sel, sbor rozhodãích a seznámil s rozdûlením do jednotliv˘ch disciplín.

Oficiální zahájení soutûÏe se konalo v sobotu 20. záfií v nedalekém zámeckém
parku za zvukÛ mysliveck˘ch fanfár. ¤editel soutûÏe Ing. Viktor Bla‰ãák a pfiedseda
KDO Ing. Jifií Kec pfiivítali v‰echny pfiítomné. Po slavnostním zahájení nastoupili v‰ichni
DO k práci v lese. Po vynikající práci psÛ na ohrádce následovala disciplína klid na
stanovi‰ti. Poté skupina startující s losy 1 – 4 ode‰la na ‰oulaãku a barvy, kde posu-
zovali Franti‰ek Bárta st., Franti‰ek Bárta ml., Jan ·louf, Michael Carpella z Rakouska
a Josef Marhulík. SoutûÏící s losy 5 – 8 absolvovali tzv. drobné disciplíny, které posu-
zovali Jan Pikula a Milan Martínek. Na vleãkách s rozhodãími Oldfiichem Nehybou
a Vladimírem Gotfrídem  zaãínala skupina s ãísly losÛ 9 – 12. Poãasí soutûÏícím
pfiálo, bylo oblaãno s mírn˘m vûtrem, ideální pro práci psÛ. Veãer pfii spoleãenském
posezení bylo o ãem diskutovat. Lesní práci ukonãilo 5 psÛ v I. cenû, 3 psi v II. cenû,
jeden v III. cenû. Tfii psi nesplnili nûkterou z disciplín.

Do druhého dne nastupovalo opût v‰ech 12 psÛ. Byli rozdûleni do skupin, a to
startovní ãísla 1 – 4 na velké pole, ãísla losu 5 – 8 na malé pole a losy 9 – 12 na práci
u vody. Potvrdilo se, Ïe polní práce jsou u na‰ich psÛ v˘raznû lep‰í neÏ u zahraniã-
ních soutûÏících. V‰ichni na‰i soutûÏící byli vysoko v I. cenû. V˘raznû zamíchala v˘-
sledky práce na vodû, zvlá‰tû disciplína ochota na hluboké vodû.

Odpoledne po splnûní v‰ech disciplín nastalo velké poãítání. V˘sledky byly násle-
dující: z 12 soutûÏících se umístil v I. cenû, jeden ve II. cenû 5, ve III. cenû 2 a 4 dlouho-
srstí ohafii neobstáli. V soutûÏi druÏstev bylo nejúspû‰nûj‰í druÏstvo âR s 1822 body,
druhé Rakousko nasbírala 1817 bodÛ a tfietí Nûmecko mûlo 1699 bodÛ. Absolutním
vítûzem 46. MVZ DO s poãtem bodÛ 470 v I. cenû se stala fena Lena vom Hessen-
hof, vÛdkynû Maria – Teresia Niehues z Nûmecka, která získala tituly CACIT
a CACT a byla rovnûÏ vyhodnocena za nejlep‰í práci na vodû. Druh˘ v pofiadí se
umístil zástupce Rakouska Christian Studeny se psem Xando vom Wasserplatz
s poãtem bodÛ 479 ve II. cenû.  Byl vyhodnocen jako nejlep‰í pes na lesních disciplí-
nách. 3. místo obsadil Vik z Mechova veden˘ Tomá‰em Skalick˘m s poãtem bodÛ

Promíchané skupiny vÛdcÛ si navzájem velmi pomáhali a fandili. Spoleãnû jsme se
upfiímnû tû‰ili z v˘konÛ na‰ich psÛ. KaÏd ,̆ kdo tuto na jin˘ch podobn˘ch akcích
nezvyklou atmosféru zaÏil, se sem chce vracet. Pfií‰tí rok se tato soutûÏ koná u na‰ich
kamarádÛ v Rakousku. Dûkujeme na‰emu pfiedsedovi a v˘boru KDO, Ïe tyto pûkné
zkou‰ky pofiádá na takto vysoké úrovni. Je to i velmi dobrá reprezentace úrovnû na‰í
kynologie a ãeské myslivosti do zahraniãí! V‰ichni také oceÀujeme velmi rodinné
a pfiátelské pfiijetí v centru zkou‰ek v restauraci u KiewegÛ. Místní myslivci jsou dob-
fie pfiipraveni takovéto akce zvládnout. V‰ude je vidût odkaz práce Karla Kiewega,
jeho organizaãních schopností nejen na úseku lovecké kynologie, které myslivci na
Strakonicku dále rozvíjejí. Budeme se tû‰it na dal‰í roãník, kter˘ bude na BrÀensku.

Tomá‰ Skalick˘

V˘sledky 46. CACIT MVZ KDO
Mezinárodní soutûÏ druÏstev:

1. âeská republika 1822 b.
2. Rakousko 1817 b.
3. Nûmecko 1699 b.

Mezinárodní soutûÏ jednotlivcÛ:
1. Ia 470 b. - CACIT LENA vom Heesenhof, NIEHUES Maria-Teresia, D
2. IIa 479 b. - XENIA vom Wasserplatz, STUDENY Christian, A
3. IIb 473 b. - VIK z Mechova, SKALICK¯ Tomá‰, CZ
4. IIc 472 b. - NIXE von der Riedleite, B¤EZINOVÁ Anna, CZ
5. IId 451 b. - AKO vom Kottenfrost, RÖTTGEN, Carmen, D
6. IIe 433 b. - DIANA vom Bögerwald, GLECHNER, Georg, A
7. IIIa 459 b. - VORAN z Mechova, DRUGDA Jan, Ing., CZ
8. IIIb 458 b. - MAX von der Riedleite, WIRSING Norbert, D
9. 438 b. - LEONIE vom Alten Hafen, SCHMIEG Leo, D

10. 418 b. - GESSI z Budi‰ovské doliny, DOLEÎALOVÁ Lucie, CZ
11. 405 b. - BIRKA vom Waldviertler Forst, BREINESBERGER Alois Dc,  A
12. 382 b. - XANDO vom Wasserplatz, RAUCHBERGER Eduard, A

V˘sledky 45. CACIT Klubové soutûÏe:
1. DO 488 b. - I.cena CACIT - Jerik Ka-Mir Bohemia, Václav Hejna
2. DO 474 b. - I.cena res.CACIT - Cyr z Volenick˘ch LuhÛ, Vladimír Kaiser
3. MMO 473 b. - I.cena - Cassie Andûlsk˘ Hrad,  Markéta ·tefánková
4. MMO 450 b. - I.cena - Brita Alsa Morava, Mgr. Midrlová Stanislava
5. VMO 467 b. - II.cena - Penelope Svatoborsk˘ revír, Ing. Lenka Fialová
6. VMO 459 b. - III.c - Pancho Svatoborsk˘ revír, Adéla Fry‰ová
7. MMO 443 b. - III.c - Cinderella Badaine, Pavel JeÏek
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473 ve II. cenû. SmÛla na hluboké vodû je pfiipravila o I. cenu a lep‰í umístûní. Nejlep‰í
práci v poli pfiedvedl pes Voran z Mechova veden˘ Ing. Jánem Drugdou.

Podûkování za skvûlé uspofiádání a zaji‰tûní soutûÏe patfií v‰em pofiadatelÛm, vÛd-
cÛm, ktefií vûnovali velké úsilí pfiípravû sv˘ch psÛ, ale i sboru rozhodãích, ktefií nestran-
nû a citlivû posuzovali práci vÛdcÛ a psÛ. Na shledanou v záfií 2015 v okrese Brno –
venkov.

MVDr. Miroslav Kalich

45. Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky KDO
Souãasnû se 46. MVZ KDO probíhala v Libûjovicích také klubová soutûÏ MMO,

VMO a DO.  Slavnostní zahájení probûhlo spoleãnû pro oboje zkou‰ky.
Vítûzem zkou‰ek se stal Jerik Ka-Mir Bohemia vÛdce Václava Hejny.
Jednotlivá stanovi‰tû pro disciplíny byla skvûle pfiipravena, pfiesto, Ïe v revíru

probíhaly dvoje zkou‰ky, nijak tento fakt neomezoval ani jednu skupinu. Za to patfií
velk˘ dík místnímu mysliveckému sdruÏení Libûjovice a OMS Strakonice a dále v‰em
kolegÛm, rozhodãím Dr. K. N˘vltovi, M.KÛsovi, V. Kuthejlovi. K. Petrmichlovi, V. Fi‰e-
rovi, Dr. Koãové a pfiedsedovi klubu MMO Sarska v Nûmecku E. Zeimetzovi.

Petr Buba

45. CACIT MVZ DO

Foto: Katefiina Lisová



2726

Po klidech na stanovi‰ti jsme se v‰ich-
ni rozdûlili do skupin. S Cassie a Belou
jsme se vydaly na drobné disciplíny, které
probíhaly hladce a byly doprovázené hla-
sit˘m smíchem, kdyÏ Bela plná nad‰ení ‰tû-
kala pfied vypu‰tûním na paniãku, jako by
fiíkala:,, Tak honem, nemám ãas ãekat, aÏ
se rozhodne‰, jestli sis nev‰imla, já tady
hodlám pracovat!“

Na poslední okruh lesních prací a vlast-
nû i cel˘ch v‰estrann˘ch zkou‰ek jsme se
pfiesunuly opravdu netradiãním zpÛsobem
na barvy. Jely jsme na ãtyfikolce. Ano, ãte-
te správnû, byla to jízda plná adrenalinu,
protoÏe se na‰im münsterlandkám nelíbi-
lo, jak rychle projíÏdíme krajinu, kterou ne-

Na‰e první klubové v‰estranné zkou‰ky
(ReportáÏ oãima dvou vÛdkyÀ)

Pfiihlásily jsme se na na‰e první klubové v‰estranné zkou‰ky. My znamená StáÀa
Midrlová s fenkou malého münsterlandského ohafie Britou Alsa Morava (dále zva-
nou Bela) a Markéta ·tefánková s Cassie Andûlsk˘ hrad, taktéÏ malou münster-
landskou ohafikou.

V sobotu jsme nastoupily na spoleãné zahájení zkou‰ek, s jiÏ vylosovan˘mi ãísly
4 a 5. Tato ãísla bohuÏel znamenala rozdûlení na‰í dvojice. My s Belou jsme ‰ly na
vodní a drobné disciplíny a Markétka s Cassie na velké pole. Na‰i tfiíãlennou skupinu
je‰tû jednou rozdûlili a páni Pavel JeÏek s Václavem Hejnou ode‰li k vodû a já s Belou
jsem ode‰la na plnûní drobn˘ch disciplín. Ani ne za 10 minut jsme mûly tyto disciplí-
ny hotové a mohly jsme se vydat na vodu. Disciplína ochota na hluboké vodû udûlala
v‰em hned ze startu velkou radost. Bela ukázkovû skoãila a nádhernû zaplavala.
Dal‰í nás ãekalo pfiiná‰ení kachny z vody. Vím, Ïe je tûÏké Belu udrÏet pfied aportem,
kdyÏ je na vodítku, samou dychtivostí se na nûm vzpíná, tak co teprve u vody. Odlo-
Ïila jsem ji a netrpûlivû jsem pokukovala po rozhodãím, aÈ uÏ tu kachnu koneãnû
hodí. Bela samozfiejmû nezklamala. Kachna je‰tû neleÏela na hladinû, ale Bela se uÏ
za velikého ryku rozbíhala po blízkém stavidle a skákala ‰ipku pro kachnu. Tento
husarsk˘ kousek nám sice vynesl známku 3, ale pobavilo to nejen rozhodãí ale
i pfiihlíÏející koronu. Po dokonãení v‰ech vodních disciplín jsem netrpûlivû vyhlíÏela
Markétu s Cassie a drÏela jsem jim pûsti, aby se jim dafiilo. Nakonec Markéta pfiijela
s rozzáfien˘m a spokojen˘m v˘razem, protoÏe Cassie pfiedvedla v poli vynikající práci.
Co víc si pfiát, stále jsme nevypadly, a pokraãujeme spolu dál.

Vymûnily jsme se se skupinami a tentokrát na mû s Belou ãekalo velké pole.
BohuÏel se ale rozpr‰elo. Mal˘ de‰tík pfie‰el ve vût‰í prÛtrÏ a pak neúnavnû pr‰elo
dál a dál. Chvíli se ãekalo, zda-li se poãasí neumoudfií, ale protoÏe se zdálo, Ïe to tak
nebude, vykroãili jsme v‰ichni ke spoleãnému honu. Ten probûhl velice pûknû, psi
pfiedvádûli krásnou práci. Dále na fiadû bylo sólo hledání. ·ly jsme na fiadu jako první.
V malém remízku na nás ãekal vypu‰tûn˘ baÏant, a dé‰È stále nepolevoval. Pustila
jsem Belu, srdce mi bu‰ilo aÏ v krku, vítr se motal kolem remízku a vystavení stále
nepfiicházelo. Koneãnû Bela vystavila. Chvíli povlávala vlajkou a mrkla na mû okem,
jako kdyby mi dávala najevo, tak uÏ pojì. Mírnû postoupila vpfied a v tu ránu baÏantí
slepice vzlétla, rychl˘ stfielec ji ihned stfielil a Bela okamÏitû vystfielila pro aport
a pfiiná‰ení teplé zvûfie. Dûsnû se mi ulevilo. ZároveÀ mi ale problesklo hlavou, Ïe
zítra v lese, to nesmíme pokazit, jelikoÏ kdyÏ uÏ jsme se dostaly tak daleko, byla by to
veliká ‰koda.

 Honem jsme spûchaly zpût do hospÛdky v Libûjovicích, abychom vyslechly úspû-
chy Markéty s Cassie a popovídaly si spoleãné záÏitky. Holkám se samozfiejmû v˘bor-
nû dafiilo a tak jsme si u spoleãné v˘borné veãefie vyprávûly záÏitky z dne‰ního dne.

Druh˘ den, tedy v nedûli, jsme se v‰ichni vydali na lesní disciplíny.  Dnes uÏ jsme
mûly ‰tûstí a se StáÀou  jsme zkou‰ky plnily spoleãnû. Na první disciplínu, pfiiná‰ení
li‰ky pfies pfiekáÏku neboli ohrádku, byl krásn˘ pohled. Psi pracovali bezchybnû a v‰ichni
si odnesli známku 4, celou atmosféru podtrhoval zvuãn˘ hlas hlavního rozhodãího pana
Petra Buby, kter˘ s neskr˘vanou radostí a hrdostí komentoval pfiedvedené v˘kony.

Mgr. Stanislav Midrlová
s MMO Brita Alsa Moravia

Markéta ·tefánková
s MMO Cassie Andûlsk˘ hrad

mÛÏou prohledat.
Zaãaly poslední disciplíny - ‰oulaãka a barva. K obrovské nervozitû, která se nyní

jiÏ dala krájet - nedivte se, pfiece jen byl to poslední krÛãek k dokonãení VZ - nám
moc nepfiidalo, kdyÏ jsme se dozvûdûly, Ïe pes pana Hejny mûl obtíÏnou komplikaci
pfii ‰oulání. V odloÏení mu totiÏ pfies cestu pfiebûhl srnec. Pes to ustál a jen potvrdil,
Ïe si zaslouÏí klubové VZ vyhrát. Nám nezb˘valo nic jiného neÏ se modlit, aby ‰ou-
laãka probûhla poklidnû... Ano, vy‰lo to!

Barvy byly obtíÏné, dlouhé a v nepfiíjemném terénu, kter˘ ostfie stoupal, nebo
klesal. Jak krásn˘ byl pocit tuto barvu dojít! Teì uÏ jsem jen netrpûlivû ãekala na
StáÀu s Belou a doufala, Ïe i ony se objeví s rozzáfien˘m obliãejem. Za chvilku v‰e
potvrzeno, máme v‰estranné feny!

Cassie Andûlsk˘ hrad v I. cenû na 3. místû, Brita Alsa Morava v I. cenû na
krásném 4. místû. Po vyhlá‰ení jsme se rozjely vstfiíc domovÛm se stále pfietrvávají-
cím úsmûvem a vzpomínkami, které nám v srdci zÛstanou navÏdy!

Moc rády bychom podûkovaly:
• Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ – za krás-

nû pfiipravené zkou‰ky, pánÛm roz-
hodãím za korektní hodnocení a vytvo-
fiení pfiátelské aÏ skoro rodinné atmo-
sféry!

• Rodinû KiewegÛ – za stánek u vodních
i lesních disciplín. Bylo o nás králov-
sky postaráno.

• Katce Lisové – za krásné fotografie,
které nám vÏdy osvûÏí vzpomínky
a vyloudí úsmûv na tváfii!

Mgr. Stanislava Midrlová
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46. CACIT MVZ dlouhosrst˘ch ohafiÛ

Foto: Katefiina Lisová
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pfiedána nádherná putovní cena – danãí shoz s rytinou dlouhosrstého ohafie. Na
druhém místû byl VMO Orson Svatoborsk˘ revír a Zuzana Fialová a na tfietím
místû VMO Penelope Svatoborsk˘ revír a Ing. Lenka Fialová. Vyhlá‰ení vítûzÛ
probûhlo ve slavnostním a nostalgickém duchu. Karel Kieweg nás vÏdy spojoval svou
pfiátelskou povahou a v˘born˘mi organizaãními schopnostmi a tato sounáleÏitost
v nás Ïije dál.

Chtûla bych velmi podûkovat mysliveckému sdruÏení Lomec – Libûjovice, rodinû
Karla Kiewega a v‰em, co se podíleli na organizaci memoriálu, ze tento krásn˘ ví-
kend stráven˘ ve spoleãnosti pfiátel ohafiÛ. Dlouhosrst˘m zdar!

Zuzana Fialová

Memoriál Karla Kiewega 2014
O víkendu 19. a 20. ãervence se v honitbû MS Lomec - Libûjovice konal I. roãník

Memoriálu Karla Kiewega. Memoriál byl uspofiádán jako dvû po sobû následující zkou‰-
ky, v sobotu lesní zkou‰ky ohafiÛ a v nedûli zkou‰ky z vodní práce.

Místní myslivecké sdruÏení a pohostinství v Libûjovicích “U KiewegÛ“ jiÏ dlouhá
léta spolupracují s na‰ím Klubem dlouhosrst˘ch ohafiÛ a nûkolikrát pofiádali akce té
nejvy‰‰í úrovnû. Ani tentokrát nelze neÏ pût chválu na peãlivou a promy‰lenou orga-
nizaci tohoto parného víkendu.

V sobotu v 8 ráno probûhlo zahájení lesních zkou‰ek pfied zámkem v Libûjovicích
pod vedením vrchního rozhodãího pana Franti‰ka Bárty, st. Po rozlosování se v‰ichni
úãastníci pfiesunuli do lesa k “ohrádce“. Jako první absolvovali v‰ichni psi, divácky
atraktivní disciplínu, „Pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku“. Poté, podle ustanovení nového
zku‰ebního fiádu, bylo na programu Chování na stanovi‰ti. Následoval pfiesun na
stanovi‰tû jednotliv˘ch skupin podle ãísel losu, kde po dvojicích posuzovali páni roz-
hodãí Bohuslav MuÏák, Karel Petrmichl, Václav âern ,̆ Miroslav KÛs, Jaroslav ·íma,
Franti‰ek Bárta ml., Václav Fi‰er a Vladimír Gotfríd.

Vítûzem lesních zkou‰ek se, stejnû jako minul˘ rok s 240 body, stal pes velk˘
münsterlandsk˘ ohafi Orson Svatoborsk˘ revír s vÛdkyní Zuzanou Fialovou, na
druhé místo s poãtem bodÛ 238 dosáhl nûmeck˘ ohafi krátkosrst˘ Art z Libû‰ické
rokle s vÛdcem Janem ·loufem, tfietí místo obsadila fenka maìarského ohafie krátko-
srstého Angie z âertovi rokle s Petrem ·tûfánkem.

Ve veãerních hodinách se úãastníci zkou‰ek se‰li k pfiátelskému posezení v po-
hostinství “U KiewegÛ“. Nejvytrvalej‰í zábavu protáhli aÏ do brzk˘ch ranních hodin,
a bylo aÏ s podivem, Ïe pfii‰li vãas na zahájení druhého dne memoriálu - zkou‰ek
z vodní práce.

Tûchto zkou‰ek se zúãastnilo 13 psÛ se sv˘mi vÛdci. Disciplíny vodní práce se
zkou‰ely na tfiech stanovi‰tích. Spoleãnû „Pfiiná‰ení kachny z hluboké vody“ a „Ochota
psa k práci na hluboké vodû“ a samostatnû „Dohledávka pohozené kachny v rákosí“
a „Nahánûní v rákosí“. Jako poslední bylo zkou‰eno „Chování na stanovi‰ti u vody“.
Toto pofiadí, zkou‰ení disciplíny Chování na stanovi‰ti jako poslední, je pfiedev‰ím
pro psy o mnoho schÛdnûj‰í. BohuÏel, ná‰ nov˘ zku‰ební fiád pro ohafie je v souãas-
né dobû upraven tak, aby psi byli penalizováni za svÛj temperament a chuÈ. AÈ uÏ se
jedná o zkou‰ení Chování na stanovi‰ti v lese jako druhé disciplíny, nebo posuzování
Poslu‰nosti ãi KlidÛ pfied zvûfií, kdy jsou rozhodãí nuceni psovi zadat známku za
nejhor‰í pfiedveden˘ v˘kon. KaÏd˘ se mÛÏe sám zamyslet, jestli je to opravdu odraz
toho, co po sv˘ch psech poÏadujeme v myslivecké praxi.

Vítûzem zkou‰ek z vodní práce se stal s pln˘m poãtem bodÛ nûmeck˘ ohafi
krátkosrst˘ Grand z âimelick˘ch strání s vÛdcem Jaroslavem Duffkem. Na dru-
hém místû se stejn˘m poãtem 100 bodÛ byl pes KO Art z Libû‰ické rokle s Janem
·loufem. Tfietí pfiíãku obsadila fena VMO Penelope Svatoborsk˘ revír s Ing. Lenkou
Fialovou.

Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ zkou‰ek z vodní práce probûhlo slavnostní vyhlá‰ení sa-
motného Memoriálu Karla Kiewega. Na prvním místû se, díky sv˘m vyrovnan˘m
v˘konÛm po oba dny, umístil KO Art z Libû‰ické rokle a Jan ·louf, kterému byla

3. místo VMO Penelope
Svatoborsk˘ revír, vÛdce
ing. Lenka Fialová

Vítûz lesních zkou‰ek
VMO Orson Svatoborsk˘ revír

Vítûz Memoriálu KO Art z Libû‰ické rokle,
vÛdce Jan ·louf

Vítûz zkou‰ek z vodní práce
KO Grand z âimelick˘ch strání,
vÛdce Jaroslav Duffek
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postoupil, zajíc vybûhl, po jed-
nom povelu na pí‰Èalku, kter˘ ani
nebyl potfieba, a po v˘stfielu, zÛ-
stal klidn .̆ Rozhodãí mû poslali
ke koronû, aby se mohli poradit
a vyhlásit známky.

Vûdûla jsem, Ïe mÛj pes uká-
zal bezchybnou práci a kráãela
jsem ke koronû s vûdomím, Ïe se
mi splnil velk˘ sen. Rozhodãí vy-
hlásili samé 4 s tím, Ïe pokud
budu poÏadovat je‰tû kontakt
s pernatou zvûfií, není problém
dál pokraãovat v hledání. ·tûstí
si na‰e dvojice vybrala za tento
proÏit˘ víkend více neÏ dost, a tak
jsem rozhodla pro pro‰krnutí po-

líãka s touto známku. Na zkou‰kách v Nûmecku máte moÏnost v˘kon opakovat, je
ov‰em na pováÏenou jestli unaveného psa nutit do dal‰í práce, protoÏe známku si
mÛÏete jak vylep‰it, tak i zhor‰it. Ná-
sledovali gratulace, kdy jsem se ne-
ubránila slzám dojetí. K tomuto dni
jsme s Orsonem nevûdomky smûfio-
vali celou na‰í spolupráci. Hodiny
v˘cviku a mého taktizování, co, jak
a kdy trénovat sklidili své ovoce
v podobû I. ceny, 328 bodÛ a putov-
ního poháru.

Tento ãlánek pí‰i v dobû, kdy je
sezóna honÛ v plném proudu. S Or-
sonem máme za sebou nûkolik spo-
leãn˘ch vycházek v revíru s úspû‰-
n˘m ulovením li‰ky a dosledem srn-
ce. Nejsem velk˘ lovec, nedokáÏu si
v‰ak pfiedstavit nic lep‰ího, neÏ je
spolupráce s vlastním loveck˘m
psem pfii ‰oulaãce honitbou za svítá-
ní, ãekané pfii úplÀku nebo na honu.
K tomu je potfieba dobfie vycviãen˘
loveck˘ pes. Vycviãen˘ pro praxi.

Zuzana Fialová

VGP Thurnau

VGP Thurnau
O víkendu 27. a 28. záfií 2014 jsem se poprvé zúãastnila jako vÛdce v‰estrann˘ch

zkou‰ek v Nûmecku tzv. VGP (Verbands-Gebrauchsprüfung) se sv˘m velk˘m mün-
sterlandsk˘m ohafiem Orsonem Svatoborsk˘ revír.

Jednalo se o men‰í akci, které se zúãastnili 3 psi. UÏ to bylo oproti na‰ím VZ
rozdílné. V Nûmecku není úãast na VGP nijak vysoká. MÛÏu se jen domnívat, ãím to.
Jde o relativnû nároãné dvoudenní zkou‰ky, kde se oãekává urãitá úroveÀ u psa
i vÛdce a navíc se z VGP nikdo nikam nenominuje, jako z na‰ich v‰estrann˘ch zkou-
‰ek na Memoriál Richarda Knolla a následnû Karla Podhajského. To jim moÏná ubírá
na atraktivitû. Na druhou stranu se pfiihlásí jen vÛdci, kter˘m jde pouze o psa a jejich
spoleãnou souhru a v˘kon.

Zaãalo se disciplínami v lese. Konkrétnû pobarvenou stopou. Je zde moÏnost
v˘bûru barvy kapané pfiedchozí den nebo jako u nás, nûkolik hodin staré stopy. Pro-
toÏe se domnívám, Ïe pokud pes po barvû jde, tak nerozli‰uje pfiíli‰ její stáfií, zvolila
jsem stopu kapanou pfiedchozí den. Po pfiiloÏení na nástfiel u mû pracovala nervozi-
ta, která opadla aÏ po nalezení kusu ãerné zvûfie na konci stopy. Následovalo zkou-
‰ení chování na stanovi‰ti, ‰oulaãky a vodûní na fiemeni. V‰e se víceménû shoduje
s na‰ím zku‰ebním fiádem. Pfii chování na stanovi‰ti vÛdce stfiílí 2 krát za sebou a to,
kdyÏ honci v leãi procházejí na jeho úrovni. Pes mÛÏe b˘t volnû nebo uvázan .̆ Pfii
‰oulaãce pes ti‰e sleduje vÛdce, pfiiãemÏ se oba 2 krát na povel rozhodãího zastaví
a rozejdou spoleãnû, následuje odloÏení a v úkrytu opût 2 v˘stfiely. Dal‰ími disciplí-
nami je nahánûní v hou‰tinû, slídûní opût se 2 v˘stfiely, vleãka s li‰kou a vleãka se
zajícem. Podle propozic je povinnost, aby si vÛdci pfiivezli zvûfi sami. Na vleãku v lese
i na poli je moÏné poloÏit 2 kusy. Jeden, kter˘ je taÏen rozhodãím na konec stopní
dráhy, druh˘ poloÏí rozhodãí v místû svého úkrytu. Pes mám tímto zpÛsobem dvoj-
násobnou ‰anci na nalezení zvûfie. Nic ménû podle mého názoru je i toto nutné na-
cviãit.  Poslední disciplínou v lese pro nás byla ohrádka. Nepostfiehla jsem, Ïe by
bylo v fiádu VGP urãeno, v jakém pofiadí se má která disciplína zkou‰et. Ohrádka
nemûla pfiíkop, ale pfiekáÏku ze v‰ech ãtyfi stran.

Disciplíny na vodû jsou na VGP podobné jako na zkou‰kách HZP, které jsem jiÏ
popisovala v jednom z ãlánkÛ klubového zpravodaje. Pfiiná‰ení kachny z hluboké
vody s v˘stfielem na hladinu, dohledávka kachny v rákosí s pfieplaváním vodní hla-
diny a slídûní za Ïivou kachnou. Slídûní za Ïivou kachnou je v pfiípadû, Ïe pes uÏ
nûkdy byl zkou‰en na Ïivé kachnû, vynecháno, a nahrazeno disciplínou podobnou
na‰emu nahánûní v rákosí. Pes má za úkol opût pfieplavat hladinu a systematicky
rákosí prohledávat. Známka ze slídûní za Ïivou kachnou se takovému psovi pfiepisu-
je ze zkou‰ek, kde tuto disciplínu absolvoval. ProtoÏe je Orson vodafi, nebyly pro nûj
vodní disciplíny problémem a sklidil vlnu souhlasného pokyvování od rozhodãích
a korony, kdyÏ pfiedvedl svou typickou vytrvalost a zarputilost pfii prohledávání vodní
hladiny a rákosí.

Polní práce je sloÏena z vleãky, dohledávky a hledání, pfii nûmÏ se hodnotí vy-
stavování, man˘ry pfied zvûfií, souhra s vÛdcem atd. Zkou‰ení hledání probûhlo
v dobfie zazvûfien˘ch stafiinách. Mûli jsme ‰tûstí na zajíce, kterého Orson naznaãil
na zaãátku traviny a pfiibliÏnû v polovinû prohledávané plochy efektnû vystavil, VÛdkynû Zuzana Ftalová

s rozhodãím Dr. Pavlem Cincibusem
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Úspû‰ná zkou‰ková sezóna
v˘chodoãesk˘ch dlouhánÛ

Sezóna, která pfiedcházela MRK a MKP, byla na Hradecku pro na‰e plemena ne-
ménû úspû‰ná - je znát, Ïe na‰e plemena si pofiizuji témûfi bez v˘jimek praktiãní
myslivci a zku‰ení vÛdci, ktefií to s v˘cvikem a následn˘m zavádûním dlouhánÛ do
myslivecké praxe myslí opravdu váÏnû. Poprvé jsme se se‰li na spádové schÛzi ve
Hvozdnici 9. února. Po vyãerpání fiádného programu jsme se dohodli o ãinnostech
v˘chodoãeské poboãky v leto‰ním roce. Jako vÏdy dotujeme poháry pro nejlep‰í
jedince na‰ich plemen na zkou‰kách v‰ech úrovní na okrese Hradec Králové a Par-
dubice.

Dnes jiÏ tradiãní setkání ãlenÛ V˘chodoãeské poboãky KDO s memoriálem
Dr. Petra Valera a exteriérovou pfiehlídkou probûhlo v baÏantnici Luhy rodiny Kin-
sk˘ch dal Borgo v nedûli 18. 5. Této akce se zúãastnilo 54 ãlenÛ poboãky a jejich
rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. Pfiivedli s sebou 9 VMO, 5 MMO a 8 DO. Exteriérová ãást sou-
tûÏe byla pfiedev‰ím prezentací na‰ich úspû‰n˘ch chovatelÛ plemene VMO konkrét-
nû od Hofienické tvrze Jardy ·karytky, z JabloÀové zahrady Ládi Perného, MMO
z Vlãkovského dvora Milo‰e Pomezného, Laval Ladislava Valenty a  DO z Jestfiábské
Ing. Ivo Muthsama. Jako nejkrásnûj‰í, v hlasování korony, zvítûzil chovn˘ pes Walter
z Mechova s Jirkou Drahokoupilem.

V samotné pracovní soutûÏi zvítûzil Voran z Mechova s Ing. Jánem Drugdou.
Nejvíce potíÏí mûli dlouháni v na‰í specifické disciplínû, dohledávce 3 kusÛ baÏantÛ
na ãas, jelikoÏ se provádûla v terénech dost zazvûfien˘ch baÏanty. V˘hodu mají je-
dinci, ktefií mají praxi v dohledávkách na velk˘ch honech v baÏantnicích, ale to mají
na‰i psi témûfi v‰ichni.

V prÛbûhu roku jsme se potkávali na spoleãn˘ch nácvicích za úãastí v˘cvikáfiÛ
 a vÏdy alespoÀ jednoho z rozhodãích. Zde jsme si zpoãátku vyjasnili nûkteré novin-
ky a zmûny v novém Z¤. Vût‰inou jsme se scházeli o nedûlních dopoledních
v baÏantnici v Boru u Probluze a ve Zdechovicích u Nového BydÏova v honitbách,
kde se zkou‰ky tradiãnû konají.

Sezóna pokraãovala zkou‰kami vloh, které probíhají tradiãnû na Chlumecku
v honitbû Chudefiice, která je na dne‰ní dobu neuvûfiitelnû zazvûfiená drobnou zvûfií,
pfiedev‰ím zajíci. Radost nám udûlal DO Gas z Remízu s Romanem Vale‰em, kter˘
zvítûzil v I. cenû s pln˘m poãtem bodÛ. V tûÏké konkurenci KO a âF pfiedvedl velmi
dobré, vrozené polní man˘ry s nûkolika pevn˘mi vystaveními a na tak mladého psa
slu‰n˘m klidem pfied zvûfií.

Následovala dnes jiÏ velmi prestiÏní soutûÏ o pohár poji‰Èovny Halali SZVP na okre-
se Pardubice ve Chvojenci, kam tradiãnû na‰e poboãka vysílá své zástupce. Tyto zkou‰-
ky v˘bornû zvládla DO Aida z Písek s Mgr. Janem Vûckem - do‰li v I. cenû na pln˘ch
100 bodÛ, kde o jejím 2. místû rozhodla pouze chovnost zvítûziv‰í feny KO. Na‰e dlou-
hánka pfiekvapovala pfiedev‰ím razancí a velmi aktivním pohybem pfii nahánûní a do-
hledávkách v rákosí, zde velice tûÏkém, prorostlém kopfiivami.

První PZ na okrese Hradec Králové v Habfiinû velmi dobfie do‰el  DO ·ohaj
z Grygovsk˘ch skal veden˘ Miloslavem Pazderkou – získal I. cenu s 285 body. Pfii

Klubové podzimní zkou‰ky ohafiÛ v honitbû
OMS PlzeÀ, MS âihaná

Dne 30. 8. 2014 se konaly Klubové podzimní zkou‰ky ohafiÛ se zadáním titulu CACT
v honitbû MS âíhaná – âern˘ les okres PlzeÀ. Podmínky ke konání zkou‰ek byly vzor-
nû pfiipraveny pofiádajícím MS âihaná, za coÏ jím patfií hned úvodem vfiel˘ dík!

Nástup a sraz v‰ech úãastníkÛ probûhl v sobotu 8 hodin ráno za krásného, slun-
ného poãasí a velk˘m pfiekvapením byl skvûle pfiipraveny v˘fiad, tak, jako jsme zvyklí
na memoriálov˘ch soutûÏích. Po zahájení a slavnostní fieãi fieditele zkou‰ek, Ing. Vla-
dimíra Nechutného, hlavního rozhodãího Jána Poláka a zástupce KDO Petra Buby,
jsme se rozjeli do revíru. Zkou‰ek se zúãastnilo 11 ohafiÛ. Dal‰ím pfiekvapením byla
malá úãast dlouhosrst˘ch ohafiÛ, 2 VMO a 2 MMO a naopak hojná úãast dal‰ích
plemen ohafiÛ, 4x KO, 2x VOK a 1 âF, kter˘ celé zkou‰ky vyhrál.

Jednotlivé discipliny probíhali kousek od sebe, bez zbyteãn˘ch pfiesunÛ a pro-
dlení. Polní práce se odzkou‰ela na vysazené zvûfii v pfiehledném terénu.

Vítûzem zkou‰ek se stal ãlen na‰eho klubu, Jaroslav Vofií‰ek se psem âF Eva-
rem z Otmíckého polesí, z plemen KDO získali dále titul CACT fena VMO Patricie
Svatoborsk˘ revír s vÛdkyní Katefiinou Blecharovou a pes MMO Falco ze Slavo-
nic s vÛdcem Jaroslavem ·ímou.

Podûkováním patfií pfiedev‰ím vÛdcÛm za skvûle pfiipravené psy a organizátorÛm
za v˘bornû pfiipravenou akci.

Katefiina Lisová a Petr Buba

Slavnostní nástup

Skupina dlouhosrst˘ch ohafiÛ s vÛdci Katefiinou Blecharovou,
Jaroslavem ·ímou, Lenkou Fialovou a Jifiím ·teklem
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Jarní svody v roce 2014
Svody mlad˘ch psÛ pofiádané okresními mysliveck˘mi spolky jsou jedním z mála

plo‰n˘ch zdrojÛ informací o základních exteriérov˘ch znacích, které slouÏí k fiízení
chovatelského procesu. Dlouhodobû se dostáváme asi k 50% posudkÛ odchova-
n˘ch ‰tûÀat. Dílem je to v rukách majitelÛ, ktefií své chovance nepfiedvedou a také
nedÛslednou prací OMS, z nichÏ nûkteré posudky neodesílají a tím cel˘ systém zne-
hodnocují.

U dlouhosrst˘ch ohafiÛ zaslouÏí pozornost barva oka. U více jak 80% Ïádané
hnûdé a tmavohnûdé zbarvení. Odchylky od ideálního formování chrupu jsou ojedi-
nûlé (1x pfiedkus, 1x kle‰Èov˘ skus a 2x nález zdvojen˘ch P1).

MMO vykazovali hnûdé oko v 63% posouzen˘ch. Kromû náhodného v˘skytu
podkusu u jednoho psa a jednoho pfiedkusu nebyly shledány Ïádné dal‰í exteriéro-
vé vady.

Plemeno VMO potvrzuje dlouhodobû nejlep‰í zastoupení tmavého oka. Pfiedkus
byl zji‰tûn v jednom pfiípadû, chybûjící zub pak u 3 jedincÛ. Ve dvou pfiípadech se
jedná o potomky ze zahraniãního krytí a jednou pfiímo o importovanou fenu. To nepfií-
mo potvrzuje správnost na‰eho dÛsledného trvání na plnochruposti  u v‰ech chov-
n˘ch jedincÛ.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hl. poradce chovu

stejném bodovém zisku o jeho druhém místû rozhodl vûk vítûzného âF. Na 3. místû
se je‰tû dobfie zviditelnil VMO Gery z Hofienické tvrze s Ladislavem Pern˘m, kdyÏ
v I. cenû získal 274 bodÛ.

Druhé PZ, konané v baÏantnici  Boru u Probluze na na‰em okrese, vyhrál opût
DO - velmi nadûjn˘ hnûdák Gas z Remízu z mlad˘m vÛdcem Romanem Vale‰em
s 289 body v I. cenû. Na tfietím místû se umístnila po pûkném v˘konu sympatická
dvojice MMO Bara od Dlouhé strouhy s Renátou Kubíãkovou v I. cenû s 265 body.

LZ ohafiÛ se konaly v baÏantnici Luhy u Chlumce nad Cidlinou. Tyto zkou‰ky byly
poznamenané dost ‰patnou pfiipraveností ostatních psÛ. K na‰í radosti vítûznû do‰el
v tréninkovém tempu  DO Walter z Mechova s Jirkou Drahokoupilem v I.cenû s pln˘m
poãtem 240 bodÛ. Na tûchto zkou‰kách se tradiãnû umisÈují dlouháni, v loÀském roce
je vyhrál také DO, pfiedloni VMO. Na‰i psi zde pravidelnû dokazují své dobré, vrozené
vlastnosti pro lesní disciplíny. Jirka s Waltrem loni tyto zkou‰ky vynechal kvÛli své zdra-
votní indispozici a letos to dohnali ve velkém stylu - gratulujeme!

Zkou‰ková sezóna byla zavr‰ena úãastí dvou zástupcÛ V˘chodoãeské poboãky KDO
na 46. CACIT mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰kách konan˘ch letos v Libûjovicích na
okrese Strakonice. Vik z Mechova s Tomá‰em Skalick˘m zkou‰ky dokonãil ve II. cenû
na celkovû 3. místû a Voran z Mechova s Ing. Jánem Drugdou se umístil ve III. cenû na
5. místû. Voran z Mechova tyto zkou‰ky ozdobil v˘jimeãn˘m v˘konem na velkém poli
a po zásluze si odnesl cenu za nejlep‰í v˘kon v poli. Pes pfiedvedl dobrou loveckou akci
zakonãenou ulovením a pfiinesením baÏanta. Vrozen˘ systém a vytrvalost se u tûchto
psÛ nechá srovnat se specialisty-trailery. Nutno je‰tû dodat, Ïe jsme byly ãleny 4 ãlenné-
ho ãeského druÏstva, které tyto mezinárodní zkou‰ky po letech vyhrálo!

Úpln˘ závûr sezóny probûhl na VZ v Litomûfiicích pofiádan˘ch âesk˘m pointer-
setter klubem. Tyto nároãné v‰estranné zkou‰ky s velk˘m dÛrazem na provedení
prací na velkém poli vyhrál DO Vik z Mechova s Tomá‰em Skalick˘m. V˘sledek  jedna
povinná 3 z klidÛ pfied srstnatou zvûfií, která tam skuteãnû nebyla, celkovû I. cena se
489 body a ocenûní za nejlep‰í pole. Pravdûpodobnû splnûn˘ limit pro nominaãní
soutûÏ na MRK 2015. V rámci klubu víme, Ïe má pro nominaci nabodováno je‰tû
Jerik z Ka-mir Bohemia z Va‰kem Hejnou, takÏe drÏíme pûsti! Dûkujeme v‰em pfiíz-
nivcÛm a znám˘m, ktefií nám fandí a mají v oblibû na‰e plemena.

Na závûr mi dovolte v‰em pfiíznivcÛm dlouhánÛ i jejich svûfiencÛm popfiát pevné
zdraví, ‰tûstí nejen zkou‰kové, ale i v Ïivotû a dobr˘ vítr, aby ta následující sezóna
byla alespoÀ tak dobrá jako ta leto‰ní.

Za VãP KDO Tomá‰ Skalick˘
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V˘stavy v roce 2014V˘stavy v roce 2014
V tabulce jsou uvedeni v‰ichni psi a feny vystavení na klubov˘ch v˘stavách kona-

n˘ch v roce 2014 a na jarní MVP, kde posuzoval specialista pro dlouhosrsté ohafie
pan Petr Buba.

Na 16. samostatné  klubové v˘stavû 17. 5. 2014 v Netfiebû posuzovala DO Ursula
Schneider z Nûmecka,  MMO Josef Barto‰ka a VMO Ladislav Hubata. (zkratka ve
2. sloupci tabulky: Klub).

Klubovou v˘stavu v Námû‰ti na Hané konanou dne 14. 6. 2014 posoudil MVDr. Lu-
bo‰ ·lapansk˘ (zkratka: K-N).

Na speciální v˘stavû 4. 10. 2014 v Praze 6, Na DÏbánu posuzoval Petr Buba.
(Spec)

Z ostatních v˘stav není moÏné získat kompletní materiály, které mnohdy neobsa-
hují v‰echny pro nás chovatelsky zajímavé údaje. O tûchto v˘stavách se snaÏíme
informovat formou reportáÏí pfiím˘ch úãastníkÛ tûchto akcí.

MVDr. Lubo‰ ·lpansk˘
hl. poradce chovu
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Speciální v˘stava plemen KDO v Praze
Jako kaÏd˘ rok se i tento konala podzimní speciální v˘stava KDO na DÏbánû

v Praze 6, tentokráte za posuzování pana rozhodãího Petra Buby. Pfiihlá‰eno bylo
pouze 10 psÛ, z toho 4 MMO, 3 VMO a 3 DO.

Vítûzem SV KDO se stal pes DO, Ares z Písek, CAC, BOB a VSV, majitel Stani-
slav DoleÏal. Z MMO se nejvíce líbila fena Angie z Osady Svatojánské proudy,
CAJC, BOB, majitelka Markéta ·edová a z VMO triumfoval Tiffany Junior od Nezdic-
kého potoka, V1, CAC, majitel Michal Kotalík.

text a foto Katefiina Lisová

Mezinárodní V˘stava psÛ âeské Budûjovice
20. – 21. záfií 2014

Zatímco se mnoho z tûch, ktefií horují pro tfii plemena sdruÏená v Klubu dlouho-
srst˘ch ohafiÛ, vydalo do západoãesk˘ch Libûjovic na Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
DO ãi Klubovou soutûÏ MMO, VMO a DO, konala se ve dnech 20. a 21. záfií 2014
Mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjovicích.

Zástupci loveck˘ch plemen byli na této dvoudenní v˘stavû pfiedvádûni tradiãnû
v sobotu. Na‰e plemena posuzovala s vtipem a grácií sobû vlastní paní Gabriela
Ridarãíková. Snad i proto, Ïe slovenská rozhodãí nahradila pÛvodnû nominovanou
paní Lenku Fialovou, dostali dlouhosrstí ohafii svÛj prostor teprve v okamÏiku, kdy po
sluneãném dopoledni smûrem od Kleti dorazila nad v˘stavi‰tû tûÏká mraãna, a spus-
tily se první kapky de‰tû.

V podzimních Budûjovicích nastoupili dva velcí münsterlandi. V mezitfiídû Ursus
Junior od Nezdického potoka majitelky Ivy Holé, ocenûn˘ V1, CAC, CACIB, BOB,
a ve tfiídû otevfiené pes Paul Svatoborsk˘ revír pana Miroslava Hlacha s hodnocením
V1, CAC, res.CACIB. Mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ bylo pfiihlá‰eno pût ? tfii psi
a dvû feny. Dva psi soutûÏili ve tfiídû mlad˘ch. Aramis z lesa Královce v drÏení Iva
Kuãery byl posouzen jako v˘born˘ 2. Art Zimní vrch získal ocenûní V1, CAJC, BOJ,
BOB a v odpoledních soutûÏích potû‰il pfiíznivce plemen kontinentálních dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ ziskem 4. místa ve skupinû FCI ã. VII. Falco ze Slavonic Jaroslava ·ímy
byl ve tfiídû pracovní hodnocen známkou VD1. Stejnou známku, tedy VD1, si z kruhu
odnesla fenka majitele ZdeÀka Li‰ky Agila z Hradu Îerotín startující v mezitfiídû.
Posledním zástupcem MMO byla Gera od Nové fieky Romana Macha, která ve tfiídû
otevfiené získala ocenûní v˘borná 1. Zástupci DO tentokrát do âesk˘ch Budûjovic
nedorazili.

Celkovû niÏ‰í úãast na‰ich plemen na této v˘stavû lze zcela jistû pfiiãíst termínové
kolizi s vrcholnou klubovou akcí, zmiÀovanou v úvodu tohoto pfiíspûvku. Oã ménû
majitelÛ dlouhosrst˘ch ohafiÛ dorazilo, o to pfiátel‰tûj‰í nálada u kruhu panovala (pfii-
pomenout bych chtûl pfiedev‰ím rodinu Kuãerov˘ch a jejich Aramise z Lesa Králov-
ce). A tak i to zdánlivû nekoneãné ãekání na posouzení ubûhlo vlastnû docela rychle.

Václav Texl
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Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2015
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

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

Evropská v˘stava psÛ Brno 23. – 26. 10. 2014
Na Evropskou v˘stavu psÛ se pfiihlásilo celkem 14 665

psÛ, na soubûÏnû probíhající Národní v˘stavu bylo pfiihlá‰e-
no 6214 psÛ. Vystavovatelé se sjeli z 53 zemí. Tato v˘stava
byla nejvût‰í v dûjinách samostatné âeské republiky.

Skupina ãíslo VII. ohafii byla posuzována v sobotu pfii
Národní v˘stavû a v nedûli pfii Evropské v˘stavû. Mimo
nám v‰em znám˘ch plemen zde náv‰tûvníci mohli spatfiit
opravdové rarity mezi ohafi - Burbonsk˘ ohafi krátkosrst˘
(3), Burgosk˘ perdiquero (2), KorhalsÛv griffon (1),
Drentsche patrisijshond (3), Portugalsk˘ ohafi (1) a je‰tû
napfi.Pikardsk˘ ohafi dlouhosrst˘ (3).  Naproti tomu stála
nejpoãetnûji zastoupená plemena – Maìarsk˘ krátkosrst˘
ohafi (117), V˘marsk˘ ohafi krátkosrst˘ (86) a tfietí nejvíce
zastoupené plemeno ohafiÛ - Godonsetr (66). Na‰e ná-
rodní plemeno âesk˘ fousek bylo zastoupeno pouze 13 jedinci.

Z na‰ich plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ bylo na Evropské v˘stavû pfiedvedeno
12 MMO, 7 DO a 7 VMO. MMO a VMO posuzoval rozhodãí Jean Jeaques Dupas, DO
posuzoval MVDr.Franti‰ek ·imek.

Mezi MMO získal ve tfiídû mlad˘ch titul CACJ a Evropsk˘ vítûz mlad˘ch Sirius
z Florianova dvora Markéty Szolárové, Titul CAC získal v mezitfiídû Art Zimní vrch
Václava Texla, CAC a Res.CACIB Ivo ze Skelné plánû Jany Bráníkové, Bety od Vrza-
lky ve tfiídû ‰ampionÛ CAC a Res.CACIB. Tituly nejvy‰‰í získal zaslouÏenû Polt
z Florianova dvora Jana ·trobla – CAC,CACIB,Evropsk˘ vítûz a BOB!

Mezi DO hájil úspû‰nû ãeské barvy pes Walter z Mechova  Jifiího Drahokoupila -
CAC, CACIB, Evropsk˘ vítûz, BOS a zároveÀ NV a BOB  z Národní v˘stavy. Tento pes
je úspû‰n˘ nejen na poli v˘stavním, ale i na poli pracovním, o ãemÏ svûdãí jeho
v˘borné umístûní na  MRK a MKP v roce 2014.

Dal‰í v˘borné ocenûní získala ve tfiídû otevfiené Sára od Smolenské pfiehrady
Jaroslava Dvofiáãka – CAC a ve tfiídû pracovní Ula z Mechova Jaroslava Bofiila –
Res.CAC.

Zajímavá situace nastala u VMO, ze 7 pfiedveden˘ch jedincÛ byli 3 pÛvodem
z âech z chovatelské stanice „od Nezdického potoka“ , ale v majetku zahraniãních
vystavovatelÛ – z Holandska Uhry Junior –V1, CAC, z Maìarska Phillippe Junior –
V1,CAC, Res. CACIB a ze Slovenska Tymián Junior  - V2, Res.CAC.

Koneãnû ãesk˘ zástupce Orson Svatoborsk˘ revír Zuzky Fialové – V1, CAC.
Titul CAC, Evropsk˘ vítûz, CACIB a BOS získala fena Oxana Svatoborsk˘ revír

Lenky Fialové. Titul nejvy‰‰í BOB získal desetilet˘ pes ze tfiídy veteránÛ  Kirki Ciperro
– V1, Evropsk˘ veterán vítûz a BOV. Kirki získal titul BOB i pfii sobotní Národní v˘stavû.

Kompletní v˘sledky lze najít na stránkách EVP  http://www.2014eurodogshow.cz
Nezb˘vá mi neÏ podûkovat pofiadatelÛm za perfektnû zvládnutou organizaci, ran-

ní pfiíjezdy bez front a ãekání, prostorné kruhy a nádhern˘ závûreãn˘ kruh.
Ing.Lenka Fialová

Kirki Cipero – BOB
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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

Jerik z Ka-Mir Bohemia,âLP/DO/8573/14, vr. 6. 12. 2011, DKK A/B
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 3x CAC, CACIB,

BOB, Klubov˘ vítûz 2014
v˘kon: MMN-ZV I.c., CACT, SZVP I.c., PZ I.c., LZ I.c.,
VZ- KS 2014 I.c., Klubov˘ vítûz 2014, CACT, CACIT, nos 4
otec: Uran vom Sämmorhof, âLP/DO/8299/10
matka: Frea z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8316/11
majitel: Václav Hejna, Uhfiice 36, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 777 760 083

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

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
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

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
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II. linie
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

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

Falco ze Slavonic, âLP/MMO/14, vr. 16. 4. 2012, DKK B/B
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 53 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, Nár. vítûz, BOB
v˘kon: MVS-ZV I.c.,VP I.c., PZ I.c., CACT, VZ II.c., nos 4, hlasit˘ na stopû
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: T̆ na z Otmického polesí, âLP/MMO/9122/08
majitel: Jaroslav ·íma, V Rybníãkách 595, 342 01 Su‰ice,

mob.: 605 127 664, e-amil: Pantoffel@seznam.cz

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

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
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, BOJ, 2xCAC, CACIB,

3x BOB, Národní vítûz
v˘kon: SZVP, PZ, LZ , VZ I.c.; MRK I.c., MKP I.c., 3, místo, CACT, 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
Aick Kyperk, âLP/MMO/9856/14, vr. 2. 8. 2009, DKK B/B
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr ,̆ v˘born ,̆ 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

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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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

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˘kon: ZV, SZVP, PZ, LZ I.c., nos 4
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

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 I.c., LZ, VZ II.c., nos 3,
otec: Barny vom Unterberg, âLP/MMO/9650/09
matka: Gita Eben – Ezer, âLP/MMO/9046/10
majitel: Bc. 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

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: MVDr. SoÀa âermáková, Lesonice 17, 672 01 Moravsk˘ Krumlov,

mob. 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
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Polt z Florianova dvora, âLP/MMO/,10370/14, vr. 3. 2. 2012, DKK B/B
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 3xCAJC, 3xBOJ,

6xCAC, 3xCACIB, 8xBOB, Klubov˘ vítûz 2014, Evropsk˘ vítûz 2014
v˘kon: ZV I.c., SZVP II.c., PZ I.c., LZ I.c., nos 4
otec: Xantos von der Fischerpoint, VDH-KlM 08-0628
matka: Jorka z Florianova dvora, âLP/MMO/ 9586/12
majitel: Ing. Jan ·trobl, Záhvozdí 31, 384 51 Volary

tel.: 734 617 154, e-mail: jastrob@seznam.cz

Portos z Florianova dvora, âLP/MMO/10368/14, vr. 3. 2. 2012, DKK A/A
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: MMN-ZV I.c., CACT, PZ I.c., SZVP I.c., LZ I.c., nos 4, hlasit˘ na stopû
otec: Xantos von der Fischerpoint, VDH-KlM 08-0628
matka: Jorka z Florianova dvora, âLP/MMO/ 9586/12
majitel: Tomá‰ Fiala, Bohutice 171, 671 76 Olbramovice, tel.: 733 552 437

Woody od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/9788/14, vr. 1. 5. 2009, DKK A/B
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 53 cm, oko hnûdé, v˘born˘ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: SZVP II.c., PZ I.c., LZ I.c., nos 4
otec: Artan von der Rossweide, VDH 05-0337
matka: Gyna Eben-Ezer, âLP/MMO/9048/09
majitel: Jana ·mídová, 28. fiíjna 277, 364 52 Îlutice, tel.: 777 085 663

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

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

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
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

Patrik z Florianova dvora, âLP/MMO/10366/14, DKK B/B
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: LZ I.c., SZVP I.c., PZ I.c., nos 4
otec: Xantos von der Fischerpoint, VDH-KlM 08-0628
matka: Jorka z Florianova dvora, âLP/MMO/ 9586/12
majitel: Petr Valenta, Horská 78, 541 92 Trutnov

tel.: 603 281 934, e-mail: VPobchodniservis@seznam.cz
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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

Leonardo Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1464/10, vr. 15. 12. 2007, DKK 1/2
exteriér: 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
majitel: Franti‰ek ·kopek, Dreyerova 59, 152 00 Praha 5, tel. 608 713 179

e-mail: frantisek.skopek@quick.cz

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
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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
exteriér: 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,

tel. 721 741 791, e-mail: fialovaz-GM@email.cz

Paul Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1749/14, vr. 24. 4. 2012, DKK A/A
exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, Res.CACIB
v˘kon: ZV I.c., LZ II.c., SZVP II.c. , PZ I.c., nos 4,
otec: Herodes Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1334/08
matka: Nura Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1622/11
majitel: Miroslav Hlach, StráÏkovice 104, 574 12 Trhové Sviny

tel. 775 778 301

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
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 MMO                                                 poãet                        vrÏeno        ponecháno
Chovn˘ pes                             Doporuã.    Krytí    VrhÛ     PsÛ      Fen     PsÛ    Fen
I. linie
Bad z Dianina údolí
Dar z Dianina údolí 1 1 1 8 2 8 2
Dar z Prosecké stránû 9 1 1 8 2 8 2
II. linie
Bred z Doleãkova dvora 9 2 2 6 10 6 10
Cyril âerná hÛrka 1 1 1 2 4 2 4
Gino ze Skalné plánû 7 1 1 4 4 4 4
Jas z Florianova dvora 1
Guro ze Záhumenice 12 3 2 5 5 5 5
Marko z Florianova dvora 3
Mark z Florianova dvora 3 2 2 11 9 7 7
Ned z Florianova dvora 1
Adar od Nezdfievského rybn. 11 4 3 10 15 10 14
Tar z Lúckého bofií
VI. linie
Aran z Písecké Ameriky 1
Ikar ze Skalné pánû 9 1
Igor z Hatného 10 1 1 4 6 0 1
VII. linie
Brix z Horova dvora 2
Dor Ulja Morava 1
Sir Andûlsk˘ hrad 1
Bez linie
Art z Horomyslic 1 1 1 3 6 2 6
Barny vom Untersberg 2 1 1 6 3 6 2
Dayo von der Wolfsschlucht 7
Marko Eben-Ezer 8 6 6 23 29 23 29
Mick Eben-Ezer 11 1 1 5 6 4 6
Zak Andûlsk˘ hrad 1 1
Zip Andûlsk˘ hrad 3 1 1 5 4 5 4
Hary z Bílé Telãe 4 2 1 5 4 5 4
Cirk z Lhotecké ka‰tanky 3 1 1 7 4 6 4
Flok z Lhotecké ka‰tanky 4
Zahraniãní krytí
Amor von der Sonnenseite 1 1 1 3 5 3 5
Harry von Hongarblick 1 1 1 4 4 4 4
Lasko von der Günz 1 1 1 3 5 3 5
Zanko vom Pannrack 1 1
Basko vom Sandkrippenfeld 1 1
 Eiko vom Heiligenwald 1 1
Lord von Ottenstein 1
Celkem 50 36 27 122 127 111 118

Vyhodnocení chovné sezóny 2014
DO                                                     poãet                        vrÏeno       ponecháno
Chovn˘ pes Doporuã. Krytí VrhÛ PsÛ Fen PsÛ Fen
I. linie
Hubert z Pfiedních hájÛ 2 2 2 8 5 6 4
VII. linie
Dasti ¤íjof 2
Endy z Budi‰ov.  doliny 2
Endy ze Zlatého kouta 3 1
Erny ze Zlatého kouta 2
Fous z Budi‰ovské doliny 1 1 1 6 3 6 3
Grim od Paletky 2 2 2 5 17 5 15
Chor z Krásného Hru‰ova 1
Idar z Krásného Hru‰ova 1
Iran z Krásného Hru‰ova 2
Max z Mechova 1
Rim z Mechova 1
Bez linie
Ben z âestlického dvora 1
Gery z Budi‰ov.  doliny 2
Ogar z Grygovsk˘ch skal 1
Rolf od Smol. pfiehrady 2 1 1 4 5 3 4
Ugo v. Sämmenhof 1 1 1 3 3 3 3
Uran v. Sämmenhof 2 2 1 4 5 4 5
Walter z Mechova 2 1 1 1 1 1 1
Yeli v. Sämmenhof 3 2 1 1 0 1 0
CELKEM Vydáno 14 13 10 32 39 29 35

V chovné sezónû 2014 bylo k dispozici 20 chovn˘ch psÛ a 19 chovn˘ch fen.
Bylo vystaveno 14 doporuãení ke krytí, ze kter˘ch se uskuteãnilo 13 krytí. Tfii feny

nezabfiezly. V deseti vrzích se narodilo 71 ‰tûÀat, coÏ je 7,1 ‰tûnûte ve vrhu. Zapsáno
bylo 64 ‰tûÀat, tedy v prÛmûru 6,4 ve vrhu. Do nadcházející chovné sezony je
k dispozici 19 chovn˘ch psÛ a 25 fen.

V nadcházející sezónû 2015 pfieji v‰em chovatelÛm zdravé, poãetné vrhy a hod-
nû zájemcÛ o ‰tûÀata DO.

Miroslav Kalich
poradce chovu DO
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  VMO                                                 poãet                        vrÏeno        ponecháno
Chovn˘ pes                           Doporuã.    Krytí    VrhÛ   PsÛ      Fen     PsÛ    Fen
I. Linie
Char z Jano‰ovy louky 3 3    2+N 4 5 2 5
Avar Suchá Dora 2
Fox z Mûstce 1
II. linie
Akim od Danãí ohrady 1
III. linie
Dan z Úboãe 1
Dag z JabloÀové zahrady 2
Kirki Ciperro
Gal od Nezdického potoka 1
Leo od Nezdického potoka 2
Leonardo Svatoborsk˘ revír 1
Ozar od Nezdického potoka 1 1 1 6 6 4 4
Bruno ze Sivického lesa 1
Bez linie
Orson Svatoborsk˘ revír 1 1 1 9 3 5 2
Herodes Jr. od Nezd. potoka
King Jr. od Nezd. potoka 1
Milan Jr. od Nezd. potoka 4 1 1 7 6 7 6
Moriz Svatoborsk˘ revír 1 1 N
Patrick  Jun. od Nezd. potoka 1
Nugát Jr. od Nezd. potoka 2
Erdo vom Lohner Forst 2 2 2xN
Darco v.d.Waldschnepfe 3 2 2 8 14 6 8
Don v.d. Waldschnepfe 1
CELKEM: 117+4xN 34 34 24 25

N – nezabfiezla

V sezónû 2014 bylo vystaveno 11 doporuãení ke krytí. Celkem bylo uskuteãnûno
11 krytí. Chovatelé vyuÏili jedno doporuãení vystavené koncem chovné sezony 2013.
âtyfii fenky nezabfiezly. Jedno doporuãení nebylo vyuÏito.  Ze 7 vrhÛ se narodilo cel-
kem 68 ‰tûÀat, ponecháno bylo 49 ‰tûÀat. Do nadcházející chovné sezony vstupuje
20 chovn˘ch fen a 23 chovn˘ch psÛ.

Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO

V roce 2014 setrvává pfiízniv˘ trend zájmu o ‰tûÀata MMO. Vydáno bylo 50 do-
poruãení ke krytí, nakryto bylo 37 fen a registrováno 28 vrhÛ, ve kter˘ch bylo vrÏe-
no 249 ‰tûÀat mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ. Zapsáno v âLP pak bylo 229 ‰tû-
Àat. Také v leto‰ním roce registrujeme tfii vrhy po krytí na‰ich fen v zahraniãí, z nichÏ
bylo odchováno 24 ‰tûÀat – procentuálnû vyjádfieno: 10% celkového odchovu. To
pfiedstavuje témûfi optimální pomûr k na‰í domácí populaci. Momentálnû jsme
v situaci, kdy pro roz‰ífiení chovatelské základny jsou pro nás zajímaví pfiedev‰ím
potomci ‰piãkov˘ch zahraniãních plemeníkÛ.

Pro dal‰í chovnou sezonu je pfiipraveno 32 chovn˘ch psÛ, vãetnû nûkolika 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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Anet Milaba, / âLP/MMO/, DKK B/B
hnûdobílá, V, CAC, oko H, 52 cm, ZV I.c., PZ I.c., nos 4
O.: Sent z Florianova dvora M.: Tora Andûlsk˘ hrad
Ma.: Milan Brtník, Npr. Krále 28, 683 01 Rousínov

Xella od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/9817, DKK C/C
hnûdobílá, V, oko H, 50 cm, PZ II.c., nos 4
O.: Artan von der Rossweide M.: Nria od PstruÏí fiíãky
Maj.: Jana ·mídová, 28. fiíjna 277, 364 52 Îlutice

Betty od Vrzalky, âLP/MMO/10420, DKK B/B
hnûdobílá, V, 2x CAJC, âesk˘ junior ‰amp., 4xCAC, 3x CACIB,3x BOB
oko H, 52 cm, PZ I.c., nos 4
O.: Barny vom Untersberg M.: Alka z Horova dvora
Maj.: Milan Planík, Habrovice 70, 403 40 Ústí nad Labem

Nové chovatelské stanice
MMO
od âerníkovského potoka Miloslav Vopat

âerníkovice 16, 331 41 Kralovice

z Ol‰oveck˘ch potÛãkÛ Pavla Bezdûková
Ol‰ovec 33, 753 01 Hranice

z VarÛ Karlov˘ch Jifií Singer
1. máje 309/43, Karlovy Vary

od Zbojnického potoka Petr Pavlíãek
Resta 1, 747 24 Chuchelná

Feny novû zafiazené do chovu 2014
DO
Gera z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8541, nar. 8. 4. 2011, DKK 0/0
bûlou‰ s plotnami, V, CAJC, CAC, klubov˘ vítûy, BOB, BIS, oko H, 62cm, PZ, SVP -
I.c., ZV, LZ, KS MVZ - III.c., nos 4
O: Xari vom Minatal M: Era z Budi‰ovské dolinz
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, 59cm, 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, 61cm, 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,
hnûkák, VD, 62cm, PZ - I.c,
O: Ugo vom Semmenhof  M: Kisi z Mechova
Maj.: Stárek Petr, Bojmany 11, âáslav

VMO
Urbi Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1770/14, nar. 29. 11. 2012, DKK A/A
V˘borná, CAC, Res.CACIB, oko H, 62 cm, PZ I.c, ZVP I.c., nos 4, VJP 75 b.,stopa
zajíce 10, HZP 178 b., stopa Ïivé kachny 10
O: Kalle v.d. Stommeerpolder M: Nina Junior od Nezdického potoka
Maj.: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

MMO
Lara Babelsbergi, âLP/MMO/9780/14, DKK A/A
hnûdobílá, VD, 53 cm, oko H, SZVP III.c., PZ I.c., nos 4
O.: Sent z Florianova dvora M.: Fr˘da z Florianova dvora
Maj.: Miloslav Vopat, âerníkovice 16, 331 41 Kralovice

Cirda Buremi, âLP/MMO/10201, DKKB/B
hnûdobílá, V, CAC, Res.CAC, oko H, 52 cm, PZ I.c., nos 4
O.: Guro ze Záhumenice  M.: Siva Buremi
Maj.: Eva Burdová, Chanovice 135, 341 01 HoraÏìovice

Barra z Dlouhé strouhy, âLP/MMO/10332, DKK C/C
hnûdobílá, V, Res.CAC, oko H, 53 cm, PZ I.c., nos 4
O.: Zak Andûlsk˘ hrad M.: Ema od Lovenky
Maj.: Franti‰ek Lingr, Sadová 429, 517 01 Solnice
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Rozhovor s MVDr. Lubo‰em ·lapansk˘m
V tomto ãísle Vám pfiiblíÏíme kynologické zaãátky a Ïivot pana MVDr. Lubo‰e

·lapanského, hlavního poradce chovu, poradce chovu mal˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ a dlouholetého chovatele MMO v CHS z Florianova Dvora.
Jak dlouho se vûnujete lovecké kynologii a s jak˘m plemenem jste zaãínal?

Dlouho. Dokonce mohu uvést pfiesná data: 11. kvûtna 1963 se splnilo mé velké
dûtské pfiání mít vlastního psa. Arka byla plodem lásky ãerné kokry a vesnického
psího seladona plebejského pÛvodu. Dodnes si vybavuji namodralou barvu její kÛÏe
a vÛni ‰tûnûte. Pod vedením svého dûdeãka Franti‰ka Floriana (odtud název chova-
telské stanice z Florianova dvora) jsem pronikal do tajÛ myslivosti a divil se, proã
Arka nesmí na hon, kdyÏ umí v‰echno co ti velcí ohafii. V té dobû jsem vedle verne-
ovek hltal ve‰kerou literaturu o psech, myslivosti, o chovu zvífiat a vÛbec o pfiírodû.
Ujasnil jsem si, Ïe mezi myslivce mohu jedinû s plnohodnotn˘m loveck˘m psem.
Biologické pravidlo vtiskování mû smûrovalo ke kokr‰panûlovi, ale v té myslivecky
krásné dobû, kdy se lovil nejvíce zajíc, byl kokr pfiíli‰ drobn .̆ V dubnovém ãísle Mys-
livosti roku 1965 byl ãlánek o mal˘ch münsterlandech s fotografií krásné fenky na
obálce a bylo vymalováno. Zaãal jsem sbírat informace, hledat inzeráty, sledovat v˘-
stavy a hledat kontakty. Tak jsem se seznámil s tehdej‰ím poradcem chovu Floria-
nem Matu‰kou. Na jeho doporuãení mi rodiãe koupili Adara z âehory, narozeného
1. 1. 1969, mého prvního malého münsterlanda. S odstupem ãasu tûÏko fiíct, kdo
koho tehdy cviãil. Faktem je, Ïe jsem si bûhem pÛl roku s Adarem zlep‰il prospûch
na gymnasiu a uÏ nikdy nemûl dvojku z chování.
Jak jste se dostal k MMO a proã jste u nûj zÛstal? (my‰leno, co Vám vyhovuje
na jeho povaze a práci)

MMO lze sportovní terminologií charakterizovat: mal˘ postavou – velk˘ v˘konem.
Pan Matu‰ka mi pfii odbûru fenky Reny Blanzek z jeho posledního vrhu MMO kladl
na srdce peãlivou a dÛslednou v˘chovu a formuloval my‰lenku, kterou rád ‰ífiím dál:
“Mal˘ münsterland je mezi ohafii to, co je mezi v‰emi loveck˘mi psy jezevãík, kde
nestaãí fyzicky, to nahradí vynalézavostí“. Dobfie vychovan˘ münsterland je pfiede-
v‰ím dobr˘ kamarád v Ïivotû a parÈák na lovu, kter˘ neloví pro sebe, ale spolupracu-
je – respektuje dûlbu práce: já ti zvûfi vystavím, ty ji stfielí‰, já ti ji pfiinesu a jsme
spokojeni oba.
Jak dlouho jiÏ chováte MMO a kolik psÛ/fen Vám pro‰lo pod rukama?

Moje první chovná fena Rena Blan-
zek se narodila v roce 1973 a první vrh
„z Florianova dvora“ pfii‰el na svût
3. dubna 1977. Od té doby se snaÏím
od kaÏdé chovné feny odchovat rov-
nocennou pokraãovatelku rodiny a to
se dafií jiÏ sedmou generaci. Témûfi
z kaÏdého vrhu si nechávám nadûjné
‰tûnû, které si pfii v˘chovû a v˘cviku tes-
tuji, pfiedev‰ím na dûdiãnû podmínûné
znaky povahy i exteriéru. V‰echny

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Gas z Remízu 8632 A/A 104/104
Aida z Písek 8611 C/C 100/96
Gessi z Budi‰ovské doliny 8540 B/B 102/105

MMO
Cira Andûlsk˘ hrad 10308 A/A 105/113
Mona z Florianova dvora 9957 C/C 101/91
Andy z Osady Svat.proudy 10568 C/C 100/92
Dor âerná hÛrka 10479 B/B 101/106
Dona âerná hÛrka 10482 A/A 105/105
Patrik z Florianova dvora 10366 B/B 104/104
Albert Mystic Blue River 10693 B/C
Woody od PstruÏí fiíãky 9788 A/B 105/94
Xella od PstruÏí fiíãky 9817 C/C 95/92

VMO
Arna z Derkova dvora 1742 A/A 104/102
Zita Chamavia 1776 B/B 106/102
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né zastoupení elitních jedincÛ, prÛmûrn˘ch a pod-
prÛmûrn˘ch je podobné jako u nás. Problémy jsou
pfiedev‰ím ve hfibetní linii a úhlení zádi, ne vÏdy je
vidût typickou dlouhou srst. Ne málo psÛ i fen bylo
na úrovni hor‰í velmi dobré i dobré v na‰ich pomû-
rech. Myslím si, Ïe i vítûzn˘ Oryx vom Hubertus by
na na‰í klubové v˘stavû nemûl prvenství jisté. Na MVZ
je vidût rozdíln˘ pfiístup ãeské a nûmecké ‰koly. Na‰i
psi dominují zvlá‰tû ve v˘cvikov˘ch disciplínách
v lese i v poli, ale zaostávají ve vodû, kde je nutná
vût‰í odolnost a samostatnost psa. Nelze tedy zajet
do Nûmecka, nakr˘t prvním chovn˘m psem, které-
ho potkám a oãekávat automaticky zázraãnou kvali-
tu. Má-li b˘t zahraniãní krytí pfiínosem, je tfieba cílenû
vyhledávat Ïádané znaky.
Jak MMO ovlivnil Vá‰ Ïivot a jak se k tomu staví
Va‰e rodina?

MMO, to je mÛj Ïivot. A rodina?  Moje, tehdy je‰-
tû ne manÏelka Eva, se krátce setkala s prvním Ada-

rem a dal‰í münsterlandi uÏ byli na‰e spoleãné dûti. Její doménou je tahání vleãek pfii
v˘cviku, spoleãnû nav‰tûvujeme zkou‰ky i v˘stavy a mnoho i renomovan˘ch rozhod-
ãích by si mohlo nechat od ní poradit. Nutno podotknout, Ïe pfiedev‰ím díky ní sdílejí
po celou dobu na‰eho spoleãného Ïivota na‰i domácnost také jezevãíci.  Oba na‰i
synové vyrostli mezi psy, ale tím, Ïe se nevûnují myslivosti, münsterlandy pfiímo ne-
mají. Ale pfiesto si myslím, Ïe pokraãovatele rodinné tradice uÏ známe a pfiiná‰í to do
Ïivota optimismus.

Rozhovor vedla a zapsala ing. Pavlína Kuncová

chovné feny byly exteriérovû na úrovni  Inter‰ampióna nebo Klubového vítûze, spo-
lehlivé pfii praktickém v˘konu práva myslivosti, nositelky Ïádan˘ch vrozen˘ch vlast-
ností. V posledních letech vyuÏívám i spolupráce s mlad˘mi, nadûjn˘mi zájemci
o malé münsterlandy. Domnívám se, Ïe k oboustrannému prospûchu.
Je nûjak˘ pes/fena na kterého nejvíce vzpomínáte a proã?

Adar mû uvedl do svûta praktické myslivosti a získal sobû i mû respekt v této
komunitû. Dále hned v první generaci odchovu jsem mûl ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru:
Brita z Florianova dvora byla vynikající exteriérovû, silné kostry a tvrdé povahy –
nesmírnû ostrá a pracovitá fena. Její vnuãka Drina pro mû pfiedstavovala témûfi ideál
plemene, byla to dáma krásná a v˘konná do vysokého vûku. Tvofiila dvojici se svojí
vnuãkou Adrou z Florianova dvora, která pfiipomíná Britu v modernûj‰ím provede-
ní. Adra miluje dvû vûci: mû a lov (nevím v jakém pofiadí, ale i tak jsem potû‰en).
V souãasné dobû sledujeme, jak objevuje svût roãní Sira, která zatím hodnû slibuje,
ale uÏ je jisté, Ïe je to nejrozmazlenûj‰í pes na‰í chovatelské historie.
Jak˘ je Vá‰ nejhezãí loveck˘ záÏitek po boku MMO?

Je tûÏké, aÏ nesmyslné vypíchnout nûjak˘ „nej“ záÏitek, zvlá‰tû s ohafiem, jehoÏ
hlavní práce se skládá z mnoha drobn˘ch v˘konÛ zvlá‰tû pfii dohledávce zvûfie. Po-
kusím se popsat prÛbûh jedné veãerní ãekané, kdy jsem pocítil absolutní dÛvûru
a souznûní psa a lovce. Adra zaãínala svoji kariéru jako vlohová, ale tûÏce zvladatel-
ná fena, která chtûla pfiedev‰ím zabíjet. Pro‰la odnauãovací kÛrou a vûkem zmoud-
fiela. Koncem ãervna jsem sedûl na posedu, Adra leÏela pod ním. ¤ídk˘m akátov˘m
lesíkem pomalu procházel srnec a dostal od nás vítr. Neodskoãil, ale naopak si ‰el
ovûfiit zblízka podezfiel˘ pach, aÏ do‰el na metr od leÏící Adry. Pfii pohledu z oãí do
oãí vyhodnotil psa, jako ne nebezpeãného (já jsem si zatím srnce v klidu pfieãetl)
a pomalu kráãel zpût k hou‰tinû, odkud vy‰el. Asi po 50 metrech jsem na nûho
vystfielil. Znaãil, ale zmizel v akátovém porostu. Po ránû si Adra sedla a sledovala
smûr útûku. Po asi pûti minutách jsem jí ti‰e fiekl: ukaÏ srneãka a neÏ jsem slezl
z posedu, sly‰el jsem, Ïe jím lomcuje. Vrátila se ke mnû a ve v˘razu oãí byl jasn˘
vzkaz – pojì za mnou, máme ho.
Jaké máte zku‰enosti se zkou‰kami v zahraniãí a jak Vám vyhovují nûmecké
zku‰ební fiády?

V zahraniãí jsem nevedl a znalosti nûmeck˘ch zku‰ebních fiádÛ mám zprostfied-
kované. Pfiedev‰ím se neustále nemûní a na rozdíl od na‰eho pfiístupu kladou dÛraz
na projev vrozen˘ch vloh a nebazírují tolik na drezurní sloÏce disciplín. Pro pfiíklad:
na aportu u nás je snad nejdÛleÏitûj‰í, jak si pes sedne pfii pfiedání, coÏ z hlediska
praktického v˘konu je zcela nepodstatné.
Jak vidíte chov MMO v âechách? (napfi. porovnání na‰ich jedincÛ se zahraniã-
ními, povaha, práce, exteriér, vlastnosti, které by se mohly zlep‰ovat)

Pfii porovnávání úrovnû chovÛ je nutno si pfiipomenout, Ïe vût‰inu moderní histo-
rie chovu byly populace v zahraniãí a na‰e od sebe témûfi úplnû izolovány. Vytvofiil se
tak „ãesk˘ typ“ MMO, spí‰e jemnûj‰ích tvarÛ i povahy. V posledních letech dochází
k v˘raznému propojení chovÛ – zhruba 10 % fen je kryto v zahraniãí + krytí importo-
van˘mi plemeníky . Zfiejmû neopakovatelnou sondou do chovu MMO v Nûmecku
byla jubilejní v˘stava ke 100. v˘roãí  nûmeckého chovatelského klubu, kde bylo vy-
staveno zhruba 150 jedincÛ v rámci v˘stavy a pfiedvedeno 68 chovn˘ch psÛ. Pomûr-
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Pomáháme si
MMO
Chovatelská stanice od PstruÏí fiíãky zadá ‰tûÀata MMO:
Plánovan˘ termín vrhu 12. 10. 2014
Otec: Amor von der Sonnenseite

VJP( ZV) – 70 bodÛ, HZP ( PZ) - 178 bodÛ, VGP (VZ) - 332 bodÛ
hlasit˘ na vidûnou, ostr˘ na ‰kodnou, SG/SG 56 cm

Matka: Zouy od PstruÏí fiíãky
PZ I. cena, Hlasitá na stopû, ostrá na ‰kodnou a ãernou zvûfi, VD

Plánovan˘ termín vrhu 18. 11. 2014
Otec: Lord von Ottenstein

VJP ( ZV) – 75 bodÛ, HZP (PZ) - 182 bodÛ, VGP(VZ) – 266 bodÛ
hlasit˘ na vidûnou, ostr˘ na ‰kodnou a ãernou zvûfi

Matka: Xella od PstruÏí fiíãky
PZ II. cena, hlasitá na stopû, daviã, velmi ostrá na ãernou zvûfi, v˘borná

Kontakt: Jana ·mídová, 28. fiíjna 277, 364 52 Îlutice
tel.: 777 085 663, www. odpstruziricky.cz

Ch. s. Eben-Ezer plánovanuje vrh „U“ MMO, pfiedpokládan˘ odbûr léto 2015.
Matka: Ulla Asta V. Dijamanti (Srbsko)
Otec: Jasko von der Wolfstange (Nûmecko). Kontakt: Petr Buba a Katefiina Lisová,

tel: 606 265 615, web: http://eben-ezer5.webnode.cz/

VMO
Zadám ‰tûÀata velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ po pracovnû i exteriérovû v˘-
born˘ch rodiãích. Zajímavé spojení nûmecké a holandské krve.
Matka: Urbi Junior od Nezdického potokaDKK A/A, Matka: Nina Junior od

Nezdického potoka, otec: Kalle van de Stommeerpolder.Zkou‰ky vloh,
podzimní zkou‰ky, zkou‰ky z vodní práce - v‰e v I.c., VJP 75bodÛ (stopa
zajíce 10) , HZP 178 bodÛ (slídûní za Ïivou kachnou 10), V˘borná, CAC, res.
CACIB,

Otec: Orson Svatoborsk˘ revírDKK A/B, matka: Leont˘nka od Nezdického potoka,
otec: Arthus vom Rittersberg, VJP 68bodÛ (stopa zajíce 9), HZP 185bodÛ
(slídûní za Ïivou kachnou 11), VGP 328 bodÛ, ZV, PZ, ZVP, LZ, MVZ v‰e
v I. cenû, BZ II.c., hlasit˘ na vidûnou, daviã, âesk˘ ‰ampion práce, âesk˘
junior ‰ampion, âesk˘ ‰ampion, 3x BOJ, JBIG3, 5x BOB, BIG5, Vítûz speciální
v˘stavy, Národní vítûz

Odbûr: duben 2015
Kontakt: Lenka Fialová, 602134057, http://svatoborsky-revir.webnode.cz/

Nûmecko zemû pÛvodu – mal˘ exodus
ProtoÏe je Nûmecko zemí pÛvodu na‰ich plemen, zúãastÀují se na‰i psi v této

zemi, jak zkou‰ek, tak v˘stav. Stejnû tak jezdíme nejvíce právû tam pro novou krev
a kryjeme zde na‰e feny. Pro nûkoho je ale nûmãina velkou barierou a právû kvÛli ní se
nezapojují do zahraniãních akcí, ãi nevûdí, jak se orientovat v chovn˘ch psech a fe-
nách. Není to tak dávno, co nás oslovil Ernst Zeimetz z nûmeckého klubu mal˘ch
münsterlandsk˘ch ohafiÛ s prosbou o pfieklad fiádÛ mezinárodních v‰estrann˘ch zkou-
‰ek MMO a VMO. CoÏ mû pfiesvûdãilo, Ïe i na‰i nûmeãtí pfiátelé mají zájem o na‰i úãast
na jejich akcích. Proto jsem se rozhodla, Ïe se budeme snaÏit potencionálním zájem-
cÛm tuto cestu usnadÀovat.

Na zaãátek zaãneme zkratkami u chovn˘ch psÛ, které jsou pro mnohé ‰panûl-
skou vesnicí a budeme se snaÏit splnit cíle nejvy‰‰í a pfieloÏit pro Vás zku‰ební fiády,
které díky jejich délce budou v plném znûní vyvû‰eny na internetov˘ch stránkách.

Zkou‰ky z v˘konu
VJP – zkou‰ky vloh
HZP – podzimní zkou‰ky
VGP – v‰estranné zkou‰ky

Vlastnosti
SIL  –  sichtlaut = hlasit˘ na vidûnou
SPL  –  spurlaut = hlasit˘ na stopû
ST  –  stumm = tich˘ (nûm˘)
HN  –  Härtenachweis = ostrost na ‰kodnou
BTR  –  pfiiná‰ení li‰ky
HD  –  dysplazie kyãelního kloubu
LN  –  Lautjagernachweis = hlasit˘ na stopû na li‰ku nebo zajíce

V˘stavy
V  –  vorzieglich = V˘born˘
SG  –  sehr gut = velmi dobr˘
GT  –  gut = dobr˘
GD  –  genügend = dostateãn˘

ing. Pavlína Kuncová

Informace o zmûnû správy klubov˘ch stránek KDO
Od 1. ledna 2015 jsem pfievzala správu klubov˘ch stránek. Moc se na tuto práci

tû‰ím a doufám, Ïe se na Vás, ãleny KDO, budu moci kdykoliv obrátit s prosbou
o fotografie, ãlánky a informace ze zajímav˘ch akcí.

Budou vítány Va‰e pfiipomínky, námûty a hlavnû pfiíspûvky.
Katefiina Lisová
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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, Nov˘ DvÛr 33,
KnûÏeves u Rakovníka 270 01,
tel. 606 265 615, 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

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

Správce klubov˘ch www stránek Katefiina Lisová, mobil: 734 445 999
e-mail: katerina.lisova@seznam.cz

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/

Prodám ‰tûÀata VMO (psi)
Otec: Orson Svatoborsk˘ revír, V1, CAC, CACIB, BOB, BIG5.
Matka: Alma ze Sivického lesa, V1, PZ I. cena.
Odbûr: konec roku 2014
Cena: dohodou
Kontakt: Zdenûk Ry‰ánek, TvaroÏná 202, 664 05 TvaroÏná, telefon 723 987 442

Zadám ‰tûÀata velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ
Pfiedpoklad temperamentních povah, v˘borného zdraví, pracovních a exteriérov˘ch kvalit.
Matka: Nina Junior od Nezdického potoka, DKK A/A

Klubov˘ vítûz 2012 + 2013, Svûtov˘ vítûz 2012!!! âesk˘ junior ‰ampion,
âesk˘ ‰ampion, Mezinárodní ‰ampion krásy, Mezinárodní v˘stavní ‰ampion,
VJP (stopa zajíce 10), LT, PZ, ZVP, VZ v‰e I. cena, Klubová soutûÏ –
mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, MMO, VMO 2011 – 471bodÛ, II.c.,
úspû‰nû ukonãila 9 dogtrekov˘ch závodÛ LONG (80km +)

Otec: Kirki Ciperro, DKK A/A
Evropsk˘ vítûz 2008 + BOB, Svûtov˘ vítûz 2009, Svûtov˘ vítûz 2012 + BOB,
Evropsk˘ vítûz 2014 + BOB v 10 letech vûku!!! Mezinárodní ‰ampion krásy,
âesk˘ grand‰ampion, âesk˘ ‰ampion, Slovensk˘ ‰ampion, ·ampion âerné
Hory, 2x Klubov˘ vítûz, BIS klubové v˘stavy, Zuchtschau Straubing sg/v,
âesk˘ ‰ampion práce, ZV, PZ, LZ, ZVP, VZ - v‰e v I.c., Klubov˘ v‰estrann˘
vítûz 2007!!! VJP (stopa zajíce 9), HZP (slídûní za Ïivou kachnou 10)

Odbûr: polovina bfiezna 2015.
Kontakt: Zuzana Fialová, fialovaz-GM@email.cz, mob. 721741791,

http://junior-odnezdickehopotoka.webnode.cz/
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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, 606 928 747
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. 89/2014 vychází 31. ledna 2015.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 90/2015 je 15. kvûtna 2015.
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 107-7388130267/0100
Komerãní banka a.s., Na Pfiíkopû 969/33,
CZ-114 07 Praha 1
IBAN CZ5001000001077388130267
BIC KOMBCZPPXXX
(náklady hradí odesilatel)

Odpovûdn˘ redaktor: Petr Buba, Nov˘ DvÛr 33,
KnûÏeves u Rakovníka 270 01,
tel. 606 265 615, 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
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