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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
pfiedkládám Vám tentokrát netradiãní úvod Zpra-

vodaje - v leto‰ním roce slavíme 80. v˘roãí Klubu
dlouhosrst˘ch ohafiÛ âeské republiky. Dovoluji si
tedy ocitovat fakta uvedená m˘m pfiedchÛdcem JUDr.
Karlem N˘vltem, doplnûná o novûj‰í údaje z posled-
ních deseti let KDO.

Nejdfiíve si pfiipomeÀme historii na‰eho klubu. V
polovinû 19. století v Nûmecku, Rakousko-Uhersku a
ve Francii nastalo sdruÏování chovatelÛ loveck˘ch psÛ
k zu‰lechÈování a typovému ujednocení exteriéru a po-
vahov˘ch vlastností plemen. Zaãal se klást dÛraz na
exteriér – na typ postavy, druh a barvy srsti, které lze
posoudit na svodu jedincÛ plemene. Tak byla v r. 1878
uspofiádána ve Frankfurtu nad Mohanem první v˘stava psÛ v Nûmecku. Na této v˘-
stavû byly pfiedstaveny typy nûkolika tehdy uznávan˘ch plemen loveck˘ch psÛ. Ve-
dení zúãastnûn˘ch kynologick˘ch spolkÛ se dohodlo pfiipravit na pfií‰tí v˘stavu, po-
fiádanou „Spolkem pro zu‰lechÈování psÛ“ v r. 1879 v Hannoveru, závazné standardy
pro plemenn˘ chov.

V kvûtnu 1879 byly schváleny standardy pro dlouhosrstá a krátkosrstá plemena
nûmeck˘ch ohafiÛ. Tím byl zaloÏen ãistokrevn˘ chov tûchto plemen. Nûmeck˘ dlou-
hosrst˘ ohafi v tehdej‰ím standardu mûl zbarvení hnûdé, hnûdobílé ãi ãerné a ãerno-
bílé. V r. 1893 byl zaloÏen v Münsteru „Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ „.

V r. 1908 vedení tehdej‰ího „Spolku nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ“ vylouãilo
ze standardu nûmeckého dlouhosrstého ohafie s ãernou a ãernobílou barvou. V r.
1919 do‰lo k uznání standardu velkého münsterlandského ohafie a k zaloÏení „Svazu
dlouhosrstého ãernobílého münsterlandského ohafie“. V r. 1912 do‰lo v Osnabrücku
k zaloÏení „Spolku pro malé münsterlandské ohafie“. Kde se delegace KDO v roce
2012 úãastnila oslav 100. v˘roãí zaloÏení klubu.

V ãesk˘ch zemích byli za Rakousko-Uherska a v dobû první republiky chováni a
pouÏíváni k lovu zejména v pohraniãních a rybníkáfisk˘ch oblastech pfiedev‰ím nû-
meãtí dlouhosrstí ohafii. Také do tûchto oblastí (zejména v jiÏních âechách) postupnû
zaãal pronikat chov malého münsterlandského ohafie. Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi se
vyskytoval v˘jimeãnû. V r. 1923, po vzniku âeskoslovenské myslivecké jednoty, byla
zaloÏena plemenná kniha psÛ loveck˘ch plemen. âeskoslovenská myslivecká jed-
nota zastupovala âSR v FCI (Federation Cynologique Internationale). V r. 1925 byl v
Teplicích zaloÏen nûmeck˘mi myslivci „Klub Langhaar“.

V r. 1935 byl zaloÏen „Spolek pro chov nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch a münsterland-
sk˘ch ohafiÛ“. V ãele spolku, kter˘ mûl necel˘ch 60 ãlenÛ, stála paní hrabûnka Pavla
Kinská s Václavem Uhrem, vedoucím tehdej‰í plemenné knihy, ing. Franti‰kem ·ev-
ãíkem a pokladní paní Uhrovou.
V dobû okupace byl spolek zru‰en a obnoven aÏ v r. 1945 ve stejném sloÏení s jedna-
telem Bohumilem Kubelkou. V r. 1948 byl jmenován v˘bor klubu v ãele s pfiedsedou
doc. MUDr. Îdímalem, doc. MUDr. Tichotou, ing. ·evãíkem, Vl. Uhlífiem a manÏeli

Uhrov˘mi.
V r. 1952 byl zvolen pfiedsedou Karel Trojan a ãleny v˘boru ing. ·evãík, p. Vízek,

Matu‰ka, OÏdan, Voda, Zeman a Nûmec. V r. 1953 byl klub pfiejmenován na „Klub
chovatelÛ dlouhosrst˘ch ohafiÛ“, pfiedsedou byl zvolen Václav Pokorn˘ a ve v˘boru
kromû stávajících ãlenÛ byli je‰tû p. Ibl a Ko‰Èál. Klub se zab˘val pfiedev‰ím zlep‰ová-
ním chovu k lovecké upotfiebitelnosti. Chov byl evidován v Ústfiední plemenné knize
a byli ustanoveni poradci chovu.

V r. 1966 byl zvolen pfiedsedou p. Kubelka, ãleny v˘boru p. BlaÏek, ing. Procház-
ka, Zouhar, PetráÀ a Nûmec. Novû byli ustanoveni kraj‰tí poradci chovu a v˘cvikáfi
klubu a zaãaly se pofiádat klubové v‰estranné zkou‰ky. Postupnû byly navázány osobní
kontakty a spolupráce s chovateli a spolky v obou nûmeck˘ch republikách a Rakous-
ku.

V r. 1978 byl zvolen pfiedsedou ing. Procházka, ãleny v˘boru p. Kubelka, BlaÏek,
Dr. N˘vlt, ing. Janeãka, PetráÀ, Pilafi a NeuÏil.

V r. 1983 byl zvolen pfiedsedou J. Kozlík a do v˘boru nov˘ ekonom ing. Hanã,
kterého nahradila v r. 1985 paní M. N˘vltová. V r. 1988 byl v˘bor doplnûn p. Grmolen-
sk˘m a ing. ·rámkem. Zásadní zmûnou v koncepci fiízení chovu bylo zru‰ení tzv.
oblastních poradcÛ chovu pro v‰echna plemena v r. 1985 a ustanovení poradcÛ cho-
vu pro jednotlivá plemena.

V r. 1990 byl zvolen pfiedsedou M. Spûvák, do v˘boru JUDr. K. N˘vlt, V. Kaiser, J.
Barto‰ka a P. Buba. V r. 1993 byl v˘bor doplnûn o K. Konopíka, K. Janoucha a MVDr.
M. ·erou. V r. 1994 pfievzala funkci ekonoma opût M. N˘vltová a do v˘boru byli je‰tû
zvoleni MVDr. M. Kalich, ing. M. Macháãek, MVDr. J. Mare‰, MVDr. L. ·lapansk ,̆ J.
Ungerman, J. Melichar a za VâP E. Weidl. Do dozorãí rady pak K. Pfeifer, L. Hubata a
ing. F. Trãka. V r. 1996 byli zvoleni pfiedseda JUDr. K. N˘vlt, místopfiedseda V. Kaiser,
hlavní poradce chovu a poradce pro MMO MVDr. L. ·lapansk ,̆ jednatelka MVDr. M.
·erá, v˘cvikáfi MVDr. M. Kalich, ekonom a matrikáfi paní M. N˘vltová, poradce pro DO
ing. O. Janeãka, manaÏer K. Pfeifer, J. Ungerman, za VâP K. ·panûl. Dozorãí rada
byla ve sloÏení L. Hubata, ing. F. Trãka a P. Buba, kter˘ byl zároveÀ ustanoven odpo-
vûdn˘m redaktorem klubového zpravodaje. V r. 1999 pfievzala funkci jednatelky D.
Luxová a v˘bor byl dále doplnûn o poradkyni chovu VMO ing. L. Fialovou, poradce
chovu DO MVDr. M. Kalicha a v˘cvikáfie K. Pfeifera.

 V r. 2004 byli do v˘boru KDO zvoleni pfiedseda ing. Jifií Kec, místopfiedseda a
odpovûdn˘ redaktor klubového zpravodaje Petr Buba, jednatelka a poradkynû cho-
vu pro VMO Ing. Lenka Fialová, hlavní poradce chovu a poradce pro MMO MVDr.
Lubo‰ ·lapansk ,̆ v˘cvikáfi a poradce chovu pro DO MVDr. Miroslav Kalich, ekonom
a matrikáfi Ladislav Hubata, personální a za VâP Josef Jeník. Dozorãí rada ve sloÏení:
pfiedseda Karel Pfeifer, ãlenové ing. Ladislav Ml˘nek a Drahomíra Luxová. âleny re-
dakãní rady klubového zpravodaje byli ustanoveni Mgr. Zdena Ml˘nková a Dr. Jifií
Tesafi.
 Ve stejném personálním sloÏení pokraãuje v˘bor KDO, jak po roce 2009, tak i v
dal‰ím funkãním období od roku 2014. Ing. Ladislav Ml˘nek vykonává funkci
pfiedsedy dozorãí rady, ãleny jsou Karel Pfeifer a Drahomíra Luxová. DoplÀová-
ní spolupracovníkÛ probíhalo dle potfieby v redakãní radû zpravodaje. Paní Dra-
homíra Luxová je kronikáfikou klubu. Kroniku máme moÏnost prohlédnout na
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klubov˘ch akcích. KDO mûl díky Dr. Jifiímu Tesafiovi jako jeden z prvních vlastní
internetové stránky. Správce internetov˘ch stránek KDO byl dále pan Martínek,
v této dobû byla editorkou Mgr. Zdena Ml˘nková. Následoval Jan Tomek a v
souãasné dobû vede stránky KDO paní Katefiina Lisová. Jen za leden aÏ ãerven
2015 mûl web KDO 22 580 náv‰tûv. Vydáváme vlastní klubov˘ zpravodaj, právû
ãtete 90. ãíslo Zpravodaje KDO.

 Souãasná mezinárodní spolupráce, pfiedev‰ím s nûmeck˘mi a rakousk˘mi kluby
nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch a münsterlandsk˘ch ohafiÛ, je na velmi dobré úrovni. KDO
je ãlenem mezinárodních spolkÛ pro malé münsterlandské ohafie (KLM) a pro nû-
mecké dlouhosrsté ohafie. U nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ je dlouhodobá spolu-
práce s Nûmeck˘m a Rakousk˘m klubem. V roce 2014 bûÏely jiÏ 46. CACIT Meziná-
rodní v‰estranné zkou‰ky DO, jejichÏ pofiadatelem byl právû ná‰ Klub dlouhosrst˘ch
ohafiÛ. Tyto vrcholné mezinárodní zkou‰ky se konají kaÏd˘ rok, stfiídavû v jedné ze tfií
uveden˘ch zemí, jiÏ nepfietrÏitû 46 let. Díky spolupráci a chovatelsk˘m kontaktÛm,
drÏíme v˘konnostní kvalitu nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ na vysoké úrovni. Spo-
lupráce na mezinárodní úrovni u MMO je zavr‰ena moÏností provûfiit MMO v prestiÏní
mezinárodní v˘konnostní soutûÏi, dle vlastního zku‰ebního fiádu KLMI ve variantách
A a B. Tento zku‰ební fiád vznikl ve spolupráci v‰ech ãlensk˘ch zemí sdruÏen˘ch v
KLMI a ustálil se na koneãné podobû. V leto‰ním roce budeme hostit prvnû klubovou
soutûÏ pro münsterlandské ohafie na Moravû.

Ke konci kvûtna 2015 máme 619 ãlenÛ, z toho je uvedeno na pfiihlá‰kách 201
ãlenÛ DO, VMO 115, DO i VMO 7, MMO 277, neuvedeno, nebo jiná plemena 19
ãlenÛ. Souãástí klubu je od roku 1996 V˘chodoãeská poboãka.

Co napsat závûrem? Právem patfií velké podûkování v‰em ãlenÛm KDO za 80.
leté fungování klubu. ZÛstali jsme vûrni nûmeck˘m dlouhosrst˘m ohafiÛm a münster-
landsk˘m ohafiÛm. Pofiádáme vlastní klubové a speciální v˘stavy. V reÏii klubu zaji‰-
Èujeme v‰echny typy zkou‰ek z v˘konu. KaÏdoroãnû pofiádáme mezinárodní v‰e-
stranné zkou‰ky. V mlad˘ch ãlenech klubu máme nadûji k dal‰í ãinnosti klubu do
nadcházejících let. Díky dlouholeté ãinnosti má klub dostateãné materiální zaji‰tûní.

Chovatelé vlastní kvalitní genetick˘ materiál k vedení
chovu na vysoké úrovni, jak po stránce exteriéru,

tak s hlavním dÛrazem na potfiebné lovecké
vlastnosti. Mûjme na mysli, Ïe dlouhosrstí

ohafii jsou pfiedev‰ím pracovními psy
v˘konn˘ch myslivcÛ.

Pfieji klubu mnoho dal‰ích úspû‰-
n˘ch let, ãlenÛm radost z kynologic-
k˘ch úspûchÛ a osobní spokojenost.

Dlouhosrst˘m zdar!

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

Udûlování vÛdcovsk˘ch odznakÛ
V˘zva pro v‰echny ãleny KDO, ktefií mají splnûny podmínky pro udûlení zlat˘ch,

stfiíbrn˘ch a bronzov˘ch vÛdcovsk˘ch odznakÛ KDO, aby toto doloÏili a zaslali na
adresu:

Josef Jeník
Nerudova 618
Sezemice
CZ - 533 04

VÛdcovské odznaky budou pfiedávány pfii Speciální v˘stavû v  Humpolci pfii
oslavách 80. let KDO

Finanãní hospodafiení klubu v roce 2014.
Celkové pfiíjmy klubu za rok 2014 ãinily 310 037 Kã, naproti tomu náklady 267 187

Kã. Z toho vypl˘vá, Ïe rok 2014 skonãil ziskem 42 850 Kã. Tento v˘sledek je ale
ovlivnûn vydáním zpravodaje ã. 89 aÏ v únoru t. r. Proto náklad na tisk a rozeslání
zpravodaje bude ve v˘sledku aÏ v roce 2015.

Hlavní poloÏkou pfiíjmÛ ãinily ãlenské pfiíspûvky ve v˘‰i 175 200 Kã. Oproti roku
2013 byly niÏ‰í o 3 600 Kã. Je to v souvislosti s úbytkem ãlenÛ.

Z dal‰ích poloÏek v˘nosÛ, uÏ ne tak vysok˘ch je pfiíspûvek od âMKU na ãinnost
klubu ve v˘‰i 12 300,00 Kã, coÏ v pfiedchozích letech nebylo a dále pfiíjem od âMKJ
22 125 Kã (za vydání rodokmenÛ), dále pfiíjem daru 200 Eur od zástupcÛ nûmeckého
svazu DO v souvislosti s konáním MVZ.

Pfiízniv˘ch v˘sledkÛ bylo dosaÏeno v roce 2014 v jednotliv˘ch ãinnostech klubu:
Na chovatelsk˘ch poplatcích (doporuãení krytí, v˘bûr do chovu) bylo vybráno

9 950,00 Kã.
V˘sledek klubové v˘stavy v Netfiebû skonãil ziskem 12 336,94 Kã. Dále klub obdr-

Ïel podíl ze speciální v˘stavy v Námû‰ti 2 300,00 Kã.
V oblasti v˘cvikové ãinnosti se podafiilo pfii konání Zkou‰ek vloh v Malém Boru na

Klatovsku, Zkou‰ek vloh v Kfienovicích a Podzimních zkou‰ek v âíhané na PlzeÀsku
dosáhnout zisku – v Malém Boru 295 Kã, v Kfienovicích 819 Kã, v âíhané 439 Kã.

Se ztrátou 2 440 Kã skonãil memoriál Karla Kiewega – Lesní zkou‰ky a Speciální
zkou‰ky z vodní práce.

Do hlavních v˘dajÛ patfií pofiádání MVZ, (v roce 2014 v Libûjovicích), kde ztráta
ãinila 46 543 Kã. Pfiipomínám, Ïe na základû dohody s kluby DO z Nûmecka a Rakous-
ka, zahraniãní vÛdci startovné neplatí. Proto pfiíjem ze startovného ãinil pouze 9 100
Kã. Díky pofiadateli MS Libûjovice a zaji‰tûní místních rozhodãí nebyla ztráta vy‰‰í.

K dal‰ím rozhodn˘m nákladÛm patfiilo placení tisku a rozeslání Zpravodaje – jed-
no vydání cca 45 tis. Kã. Pfiíspûvek mezinárodní organizaci MMO KIM ãinil 273 Euro.

Dal‰í náklady na provoz - po‰tovné, cestovné, úãetnictví a webové stránky a dal‰í
podrobné rozpisy nákladÛ na zkou‰ky a v˘stavy jsou uvedeny v roãním zpracování
v˘sledkÛ hospodafiení.
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Rok 2015
K 31. 5. 2015 probûhly pouze zkou‰ky vloh – Memoriál MVDr. Soukupa a Memo-

riál Miroslava Nûmce - se ziskem 876 Kã. Ze startovného, které se vybralo na tyto
zkou‰ky ve v˘‰i 10 250 Kã, byl uhrazen nájem z honitby, tisk diplomÛ, poháry a od-
mûna rozhodãím.

Dne 16. 5. 2015 se uskuteãnila Samostatná klubová v˘stava v Netfiebû. Zisk z této
v˘stavy ãinil 11 693 Kã.

UpozorÀuji znovu na zmûnu ãísla úãtu.
Nové ãíslo úãtu je 107-7388130267/0100 (KB).
Staré ãíslo úãtu 165240379/0800 (âS) bude zru‰eno k 31. 10. 2015.

âlenská základna:
K 31. 12. 2014 jsme registrovali 593 ãleny, z toho je 12 ãestn˘ch ãlenÛ. Proti

minulému roku je to o 11 ãlenÛ ménû. Novû se zaregistrovalo 45, naopak 47 ãlenÛm
bylo ukonãeno ãlenství pro nezaplacení pfiíspûvkÛ v roce 2014, 6 ãlenÛ o ukonãení
ãlenství poÏádalo, zaregistrovali jsme 3 úmrtí.

PfiestoÏe, ãlenské pfiíspûvky na rok 2015 mûly b˘t uhrazeny do 31. bfiezna
2015, stále máme dost ãlenÛ, ktefií pfiíspûvek je‰tû uhrazen nemají. Proto ná-
hradní termín pro úhradu pfiíspûvku ve v˘‰i 300,00 Kã stanovuji na 31. srpen
2015.

Seznam ãlenÛ je pfiílohou tohoto Zpravodaje, nebo na webov˘ch stránkách KDO.

Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi klubu

Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa
(8. kvûtna 2015)

Netradiãnû v pátek av‰ak na tradiãním místû v Malém Boru na Klatovsku se konal
memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ se zadáním
titulu CACT. Do pfiíjemného areálu chaty Korbel se sjela ‰iroká ‰kála plemen psÛ se
sv˘mi vÛdci a jejich doprovodem. Po poradû rozhodãích byl memoriál slavnostnû
zahájen slovy vrchního rozhodãího Petra Buby a pfiedsedy KDO, Ing. Jifiího Kece,
kter˘ byl tentokrát i v roli vÛdce.

Po odjezdu ãi odchodu do honitby zapoãalo posuzování, kterého se ujal Franti-
‰ek Bárta st., Karel Petrmichl, Franti‰ek Bárta ml., Jaroslav ·íma, Stanislav Uriánek,
Jan ·louf, Zuzana Fialová a Ján Polák. KaÏdé skupinû se více ménû podafiilo pro-
zkou‰et pejsky na divoké zvûfii.  Kde tomu tak nebylo, byla pouÏita vypu‰tûná vyspû-
lá baÏantí zvûfi.

Vítûzem memoriálu se stal nûmeck˘ ohafi dlouhosrst˘ Faust ze Skfiivánãí rokle s
228body a titulem CACT se zku‰en˘m vÛdcem Bohuslavem MuÏákem. Na druhé
místo s 225 body dosáhla fena velkého münsterlandského ohafie Urbi Junior od
Nezdického potoka s vÛdkyní Ing. Lenkou Fialovou. Této fenû byl taktéÏ zadán titul
CACT. Tfietí místo se stejn˘m poãtem bodÛ jako pfiedchozí fenka a také titulem CACT
obsadil krátkosrst˘ ohafi Dag zo ·urianského kopca veden˘ Veronikou Va‰tovou.
âtvrté místo a poslední titul CACT si odnesla fena malého münsterlandského ohafie
Tessy Eben-Ezer s vÛdcem Hansem Zyskem.

Na zkou‰ky bylo pfiihlá‰eno 21 psÛ se sv˘mi vÛdci. Dva z nich odstoupili. Z celko-
vého poãtu bylo 10 psÛ v I. cennû a 9 ve III. Cenû. Souãástí zkou‰ek byla i soutûÏ
Zlatá vafieãka 2015, které se zúãastnilo 8 kuchafiek se sv˘mi sladk˘mi v˘robky. Jako
nejlep‰í byla vyhodnocena svûtlá roláda Dany ·ímové, která tímto obhájila loÀské
prvenství! Gratulujeme. Po vyhlá‰ení ãekala na skalní pfiíznivce Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ je‰tû dal‰í zábava a to soutûÏ ve stfielbû na asfaltové holuby v rÛzn˘ch disciplí-
nách a pro ty spoleãensky znavenûj‰í zpûv s harmonikou.

Na závûr chci velmi podûkovat mysliveckému sdruÏení Mal˘ Bor, které nás uÏ tfietí
rok hostí v krásném prostfiedí chaty Korbel a propÛjãují nám honitbu ke konání me-
moriálu!

Zuzana Fialová
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Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa
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Zkou‰ky vloh – Memoriál Miroslava Nûmce
V sobotu 9. 5. 2015 se nedaleko Rousínova konal jiÏ 6. Memoriál Miroslava Nûm-

ce. Na tyto zkou‰ky vloh Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ, pofiádané na Moravû, se dosta-
vilo 11 psÛ a byli pfiedvedeni ve 2 skupinách.  První skupinu posuzovali rozhodãí Emil
VyslouÏil st. a Antonín Paleãek, druhou skupinu mûli celé dopoledne pod dohledem
páni Petr Buchtela a Vlastimil Kilián. V‰e zastfie‰il vrchní rozhodãí Emil VyslouÏil ml.,
kter˘ hodnotil zkou‰ky jako pfiíkladnû pfiipravené.

Sraz úãastníkÛ byl v restauraci TJ Slavíkovice v Rousínovû. Po zahájení se v‰ichni
úãastníci pfiesunuli do honitby mysliveckého sdruÏení Královopolské VáÏany, kde jsme
mûli k dispozici 2 pole.

Z pfiedveden˘ch psÛ jich 8 u zkou‰ek obstálo, z toho 1 pes ve III. cenû a 7 psÛ
v I. cenû. Vítûzem zkou‰ek se stala Sira z Florianova dvora vedená MVDr. Lubo-
‰em ·lapansk˘m, s 225b. získala titul CACT. Se stejn˘m bodov˘m hodnocením
zkou‰ky ukonãila ZV také Tara z Florianova dvora, vedená Ing. Josefem Adámkem
a získala titul Res. CACT.

Na 3. místû s bodov˘m hodnocením 210 bodÛ skonãila Aida od Bendlova dvora,
velká münsterlandka vedená Ing. Terezou Kopfiivovou. âtvrt˘ byl taktéÏ VMO, pes
Andy z Danãí stránû veden˘ Martinou MaÀákovou, kter˘ získal 201bodÛ. Dal‰í v po-
fiadí byli v I. cenû MMO Skaut z Florianova dvora (200 b.), Chir z Bílé Telãe (199 b.)
a Brita Milaba (194 b.). Ve III. cenû skonãil mnou veden˘ Sirius z Florianova dvora.

3 MMO u zkou‰ek neobstáli.
Pfiálo nám poãasí, byla krásná slu-

neãná sobota. Situaci mlad˘m psÛm
trochu komplikoval nestál ,̆ smûr mû-
nící vítr, ale i s ním si vût‰ina psÛ po-
radila na jedniãku. Obû skupiny byly
nedaleko od sebe, a tak jsme se po
pfiezkou‰ení jedné skupiny mohli spo-
jit v hovoru a sledování v˘konÛ zb˘-
vajících psÛ. První skupina (ãíslo losu
1-6) nemûla na pfiidûleném poli dosta-
tek zvûfie, proto se po dozkou‰ení dru-
hé skupiny pfiesunula na druhé pole,
kde jiÏ psi mohli na zvûfii prokázat své
vrozené i v˘cvikem ovlivnûné vlast-
nosti.

Úspû‰n˘m vÛdcÛm a jejich svû-
fiencÛm gratuluji a tû‰ím se na dal‰í
setkání s  MMO, VMO a DO na klubo-
v˘ch zkou‰kách vloh na Moravû.

MVDr. Markéta Szolárová

Zkou‰ky vloh – Memoriál Miroslava Nûmce
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XVII. Samostatná klubová v˘stava KDO
Netfieba 2015

Na leto‰ní klubové v˘stavû nám opravdu pfiálo poãasí a po cel˘ prÛbûh bylo krás-
nû sluneãno.  Posuzovalo se jako obvykle ve tfiech kruzích. V kruhu Velk˘ch münster-
landsk˘ch ohafiÛ posuzovala Ing. Lenka Fialová 13 VMO, v kruhu Nûmeck˘ch dlou-
hosrst˘ch ohafiÛ posuzoval pan Ladislav Hubata 13 DO a v kruhu Mal˘ch münster-
landsk˘ch ohafiÛ rozhodoval nûmeck˘ rozhodãí, prezident klubu MMO, Dietrich Ber-
ning, zde byla celkem velká úãast, pfiihlá‰eno bylo 36 MMO.

Pfied zahájením v˘stavy probûhla pfiehlídka chovn˘ch jedincÛ, kde se pfiedvedlo
5 MMO, 2 VMO a 3 DO. Poté uÏ se psovodi i ostatní náv‰tûvníci pfiesunuli ke kruhÛm,
nejpoãetnûj‰í korona byla samozfiejmû u MMO, jelikoÏ byli v‰ichni zvûdaví na posu-
zování nûmeckého rozhodãího pana Berninga. A podívaná to opravdu byla, mruãení
korony dávalo najevo, Ïe s jeho rozhodnutím ne vÏdy souhlasí. Ov‰em on byl roz-
hodãí a bylo zajímavé vidût jin˘ úhel pohledu od na‰ich nûmeck˘ch sousedÛ. Jeho
jiné oko ukazuje uÏ to, Ïe 2 psi ze tfiídy vítûzÛ obdrÏeli VD (i kdyÏ zde hrálo roli nejspí-
‰e i to, Ïe obûma chybûl zub, „holt“ je to pracovní plemeno), stejnû tak pro nás bylo
novinkou, Ïe psi s v˘‰kou pfies hranici standardu byli automaticky hodnoceni znám-
kou D. Také nebyl brán takov˘ dÛraz na barvu oka, jako je u nás zvykem. Tedy vítûzi
byli vÏdy velk˘m pfiekvapením a moÏná právû proto, byla tato v˘stava jiná a zajímavá,
jelikoÏ opravdu nikdo nezkou‰el hádat, jak dopadne. CoÏ je urãitû k dobru vûci. V˘-
sledky celé v˘stavy jsou uvedené v pfiehledu. U dlouhosrst˘ch ohafiÛ zvítûzil Ares z
Písek, u mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ zvítûzila fenka Bára od Nezdfievského
rybníka, a z velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ zvítûzil Ursus Junior od Nezdického
potoka, kterého pan Berning také následnû vybral jako celkového vítûze v˘stavy a
udûlil mu titul BIS.

Je‰tû bych chtûla podûkovat v‰em rozhodãím a pofiadatelÛm stejnû jako majite-
lÛm hotelu Artemis za podafienou a skvûle zorganizovanou akci.

Ing. Pavlína Kuncová

XVII. Samostatná klubová v˘stava KDO
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V˘cvikov˘ den KDO a Klubu krátkosrst˘ ohafi

âekání v lesíku v prÛbûhu soutûÏe

Lenka Fialová a hlavní organizátor
Jan ·louf

Urbi Junior od Nezdického potoka

Rebecca Svatoborsk˘ revír
a Zuzana Fialová

Karel Petrmíchl se sv˘m MMO
Harym
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V˘cvikov˘ den Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
a Klubu krátkosrst˘ ohafi

SdruÏen˘ v˘cvikov˘ den KDO a KKO se konal 6. ãervna 2015 na tradiãním místû
v Ejpovicích u Plznû. Pofiadatelské ãinnosti se za klub krátkosrst˘ ohafi ujal Jan ·louf
a jako zástupce místního MS figuroval Jindfiich Flaxa. Na v˘cvikov˘ den pfiijelo z rÛz-
n˘ch koutÛ republiky 26 psÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií od nadûjn˘ch ‰tûÀátek po
zaslouÏilé veterány. Zajímavostí je, Ïe z celkového poãtu mûlo plemeno velk˘ mun-
sterlandck˘ ohafi 10 zástupcÛ.

Po zahájení naplánovaném na 9 hodinu ranní, probûhl pfiesun do honitby. Jako první
pfii‰la na fiadu soutûÏ, která je organizátory kaÏdou sezónu obmûnûna a vûrní úãastnící
v˘cvikového dne vÏdy s nad‰ením oãekávají, na co se bujná fantazie organizátorÛ zamû-
fií tentokrát. V minul˘ch roãnících to bylo pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku, kdy se hodnotil
nejzajímavûj‰í styl psa i vÛdce, dále pfiiná‰ení kachny na louce na ãas s ubûhnutím ne-
malé vzdálenosti z kopce a zpût do kopce i vÛdcem! Za zmínku stojí i soutûÏní disciplíny
z minulého roku, která byla ofií‰kem pro nejednoho ohafie - pfiiná‰ení kachny vhozené za
vodní hladinu do rákosu, pfiiãemÏ pes umístûní kachny nevidûl. Tento rok se organizátofii
obzvlá‰È pochlapili - odváÏné ãekala paralelní vleãka se synchronizovan˘m vypu‰tûním
dvou psÛ naráz! Hodnotil se ãas, pfiiãemÏ pes mohl donést i kus leÏící na vedlej‰í vleãce
a tím sníÏit soupefiovi ‰ance. SoutûÏ probíhala ve veselém duchu. Korona pfiihlíÏejících
stála ve stínu lesíku a mûla moÏnost sledovat v˘kony a povzbuzovat startující psy i jejich
vÛdce. Kdo tentokrát zvítûzil? Krátkosrst˘ ohafi nebo dlouhosrst˘? ProtoÏe proti sobû na
v˘cvikovém dnu vÏdy v pfiátelském duchu soutûÏí „kraÈasáfii“ versus majitelé dlouhánÛ,
napûtí bylo veliké a pofiadatelé nás nechali v nejistotû aÏ do konce.

Po soutûÏi následovalo cviãení jednotliv˘ch disciplín podle stupnû v˘cviku psa.
Hledání, dohledávka pernaté ãi srstnaté zvûfie, vleãka ãi pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏ-
ku. ZaslouÏenou odmûnou byl po v˘cviku pfiesun celého osazenstva k nedalekému
rybníku. Zde probûhlo pro zájemce pfiiná‰ení kachny z hluboké vody. Psi se po práci
zchladili a této moÏnosti vyuÏili i nûktefií vÛdci.

Poté nastala k˘Ïená chvíle! Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe a oficiální ukonãení v˘cvi-
kového dne s pozváním do ejpovické restaurace na gulá‰ zdarma a 3 druhy koláãÛ!
Jako nejrychlej‰í v disciplínû paralelní vleãka byl vyhlá‰en velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Qadiry Svatoborsk˘ revír xxx V˘ravské, v závûsu za ním byl jeho star‰í bratr Orson
Svatoborsk˘ revír Zuzany Fialové a na místû tfietím krátkosrst˘ ohafi …………..
……………… Soupefiení mezi plemeny je pouze pfiátelské ‰kádlení koãky s my‰í.
DÛleÏitá je sounáleÏitost, se kterou se kaÏd˘ rok nejen na této akci scházíme. Díky
na‰im psÛm spolu trávíme voln˘ ãas, nacházíme pfiátelství a druh srsti na‰ich psÛ
s tím má pramálo spoleãného.

Na závûr bych chtûla pfiedev‰ím podûkovat Janu ·loufovi za uspofiádání tohoto
dne. Jsme rádi, Ïe se do krásného prostfiedí Ejpovic mÛÏeme kaÏd˘ rok vracet. V˘-
cvikov˘ den na zaãátku zkou‰kové sezóny a proÏité chvíle se znám˘mi stejného ky-
nologického sm˘‰lení pfiiná‰í odreagování a mnoh˘m dodají chuÈ na sobû a svém
ãtyfinohém pomocníkovi dál pracovat. Dlouhosrst˘m i krátkosrst˘m ohafiÛm zdar!

Zuzana Fialová

V˘cvikov˘ den KDO a Klubu krátkosrst˘ ohafi

Qadiry Svatoborsk˘ revír
a Tereza Vyravská

Orson, Rebecca Svatoborsk˘ revír a Zuzana Fialová

Ukonãení v˘cvikového dne Trubaã Jan Horsk˘
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Nedûle  6. 9. 2015
snídanû
8:00 hod. - zahájení druhého dne a odjezd do honitby
18:00 hod. - slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ukonãení zkou‰ek

Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka:
pfiiná‰ení srstnaté bude se zajícem, kdo chce divokého králíka, mÛÏe si ho pfiinést.
Zku‰ební fiád, podle kterého bude soutûÏ MMO a VMO probíhat, je ke stáhnutí na
klubov˘ch stránkách http://www.ohardlouhosrsty.cz/zkusebni-rady/

Startovné:
Pro ãleny KDO 800 Kã
Pro neãleny KDO 2 500 Kã
Pfii platbû na místû je poplatek nav˘‰en o 100 Kã
Zahraniãní úãastníci 90 Euro

Startovné uhradit:
na ãíslo úãtu KDO: KB  107-7388130267/0100;  Variabilní symbol: 050915

Pfiihlá‰ky:
Pfiihlá‰ku s kopií obou stran prÛkazu pÛvodu a dokladem o zaplacení startovného je
nutno zaslat do 1. 8. 2015 na adresu v˘cvikáfie KDO:

MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793
CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí

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

âeskomoravská kynologická jednota, OMS âMMJ Brno – venkov
a

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
âlen âMMJ, âMKJ, âMKU

pofiádají ve dnech 5. a 6. záfií 2015

46. CACIT Klubovou soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky

a

Mezinárodní klubovou soutûÏ mal˘ch
münsterlandsk˘ch ohafiÛ

v Ivanãicích u Brna

Organizaãní v˘bor:
¤editel zkou‰ek: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
Správce zkou‰ek: Jaromír ·mídek
Ekonom zkou‰ek: Ladislav Hubata
Ubytování: Mgr. Eva ·lapanská (mobil: +420 728 636 821)
Stfiedisko volného ãasu Horizont, adresa Zemûdûlská 619/2, 664 91 Ivanãice (silnice
z centra Ivanãic na Padochov).
Více informací na: www.svcivancice.cz.
Kontakt: e-mail: horizont@svcivancice.cz, tel.: +420 546 451 292,

mob.: +420 721 318 337

Ubytovací kapacita je asi 70 osob (vût‰inou ãtyfilÛÏkové pokoje, 2x tfiílÛÏkov˘ a 5x
dvoulÛÏkov˘), toalety a sprchy spoleãné. Jedná se o b˘val˘ internát stfiední zemûdûl-
ské ‰koly.

Program:
Pátek  4. 9. 2015 - sraz úãastníkÛ v Ivanãicích u Brna ve stfiedisku volného ãasu
„Horizont“ ulice Padochovská

pfiíjezd úãastníkÛ mezi 12:00 aÏ 13:00 hod.
15:00 hod. - probûhne v˘stava MMO a VMO povinná pro variantu A i B
19:00 hod. - porada rozhodãích
19:30 hod. - losování, rozdûlení do skupin, veãefie

Sobota  5. 9. 2015
snídanû
8:30 hod. - slavnostní zahájení v Ivanãicích u Brna
odjezd do honitby
19:00 hod. - spoleãensk˘ veãer
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 âeskomoravská myslivecká jednota z.s,
OMS âMMJ Strakonice a Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají:
 

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

ohafiÛ
Zkou‰ky se konají v sobotu a v nedûli 18. a 19. ãervence 2015
v honitbû MS Lomec - Libûjovice
Sraz úãastníku vÏdy v 8,00 v pohostinství v Libûjovicích „ U KiewegÛ“
¤editel zkou‰ek: Ing. Jan Záhorka
Správce zkou‰ek: Pavel Barto‰
Pofiadatelská sluÏba: ãlenové MS Lomec Libûjovice a ãlenové KK OMS Strakonice

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

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

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

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

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

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

Pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie do 4. ãervence 2015:
MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí-
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na úãet KDO 107-7388130267/0100 VS 180715
Pfiednostnû budou pfiijímány plemena DO, MMO a VMO. V pfiípadû nedostatku psÛ
plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit dal‰ími plemeny.

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

 âeskomoravská kynologická jednota o.s,
OMS âMMJ PlzeÀ a Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají:

Podzimní zkou‰ky ohafiÛ se zadáním titulu CACT
Zkou‰ky se konají v sobotu 22. srpna 2015 v honitbû MS âíhaná – âern˘ les
Sraz úãastníku v 08,00 pfied kulturním domem na návsi v âíhané u Únû‰ova
¤editel zkou‰ek: Ing. Vladimír Nechutn˘
Správce zkou‰ek: Jaroslav Nechutn˘
Pofiadatelská sluÏba: ãlenové MS âíhaná – âern˘ les

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

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

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

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

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

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

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

Pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie nejpozdûji do 31.ãervence 2015:
MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na úãet KDO 107-7388130267/0100 VS 220815
Pfiednostnû budou pfiijímány plemena DO, MMO a VMO. V pfiípadû nedostatku psÛ
plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit dal‰ími plemeny.
Obãerstvení po dobu zkou‰ek zaji‰tûno.
Ubytování: Zbynûk VaÀous 605 183 922 – objednat do 20. 7. 2015
Cesta z Plznû: v˘padovka smûr Karlovy Vary, po cca 20 km se projede stfiedisková
obec Únû‰ov, po cca 1 km odboãka vlevo âíhaná, dále bude jiÏ cesta znaãena.

PhDr. Iva Gregorová, Ph.D. ing. Jifií Kec ing. Vladimír Nechutn˘
pfiedseda KK pfiedseda KDO  pfiedseda OMS
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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, oãkovací
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

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.

âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají

Samostatnou speciální v˘stavu v sobotu 3. 10. 2015
Humpolec – Zlatá podkova

se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, BOS, Vítûz speciální v˘stavy 2015
a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy 2015

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

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 11. záfií 2015
Program: 8:30 - 9:30 Pfiejímka psÛ

9:30-10:00 Zahájení
10.00-11.00 Pfiedání klubov˘ch vyznamenání

a vÛdcovsk˘ch odznakÛ
10:00-13:30 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.

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 národ-

ní ‰ampión, klubov˘ vítûz, národní vítûz nebo vítûz speciální v˘stavy.
Uvedené tituly musí b˘t získány v konkurenci dospûl˘ch

tfiída veteránÛ pro psy a feny star‰í 8 let
tfiída „ãestná“ zde je moÏné pfiedstavit psy bez nároku na ocenûní, kvalifikaci a po-

fiadí – vhodné pro pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ. Tfiída není omezena
vûkem
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Mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjovicích
Dne 25. dubna 2015 se konala jarní mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjo-

vicích, která je pravidelnû hojnû nav‰tûvována majiteli na‰ich plemen dlouhosrst˘ch
ohafiÛ. VMO a MMO posuzoval klubov˘ rozhodãí Petr Buba, dlouhosrsté ohafie Ing.
Václav Vlasák.

Na v˘stavu byli pfiihlá‰eni 3 malí münsterland‰tí ohafii, pfiiãemÏ titul BOB nebyl
zadán. Ze 4 pfiihlá‰en˘ch velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ se vítûzem plemene stal
pes Orson Svatoborsk˘ revír Zuzany Fialové. Z 3 dlouhosrst˘ch ohafiÛ získala titul
BOB fena Linda od Devíti lip Anety Limburské.

V závûreãn˘ch soutûÏích na‰e plemena jiÏ nedosáhla na vy‰‰í pfiíãky.  Vítûzem
skupiny ohafiÛ se stal pes plemene v˘marsk˘ ohafi krátkosrst .̆

V˘sledky MVP âeské Budûjovice 25. 4. 2015

Plemeno Pes Tfiída Ocenûní Majitel
MMO Ben od Nezdfievského rybníka, Mlad˘ch V1, CAJC Miroslav Kulhan

Zano-Dar vom Musterland Mlad˘ch VD Vladimír Drnec
Alka z Babûtínské  stránû Mlad˘ch VD Ivana Kolerusová

VMO Aarfy Nathaniel z Lesa HabrÛvky Mlad˘ch V1, CAJC Eli‰ka Sládková
Orson Svatoborsk˘ revír ·ampionÛ V1, CAC,

CACIB, BOB Zuzana Fialová
Debby od Spálené skály Mlad˘ch VD Adéla Fry‰ová
Urissa Junior od Nezdi. potoka Otevfiená V Bc. Josef Mar‰ík

DO Dera od Siln˘ch dubÛ Mlad˘ch V Otakar BroÏ
Linda od Devíti lip Otevfiená V1, CAC,

CACIB, BOB Aneta Limburská

Zuzana Fialová

VMO Orson Svatoborsk˘ revír
– V1, CAC, CACIB, BOB
Maj.: Zuzana Fialová

2) Pofiadatel neodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.

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

ã. KB 107-7388130267 /0100
- variabilní symbol (nesmí chybût!): VS 031015
Do zprávy pro pfiíjemce uvádûjte druh platby!
Nejpozdûji do 11. záfií 2015

5) Pfiihlá‰ku vãetnû v‰ech pfiíloh uveden˘ch v˘‰e a kopii potvrzení o úhradû v˘-
stavního poplatku za‰lete nejpozdûji do 11. záfií 2015 na adresu:

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

Rozhodãí na v˘stavû:
DO, MMO, VMO MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

Více o místu konání:
http://www.zlatapodkova.cz/skolnistatek/
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Nominaãní soutûÏ pro MRK 2015 PlzeÀ
Nominaãní soutûÏ pro Memoriál Richarda Knolla letos probûhla na okrese PlzeÀ

1. -3. 5. 2015, v revírech kde mají s podobn˘mi akcemi bohaté sku‰enosti jelikoÏ se
zde jiÏ samotn˘ MRK konal. Bylo to konkrétnû pro lesní disciplíny MS Dobfiany, pro
polní disciplíny MS Kotovice a pro vodu MS Òherce – ZbÛch.

Raní nástupy se kaÏd˘ den realizovali u myslivecké chaty v lesním komplexu u
Chlumãan. Na‰e dlouhánská parta ve sloÏení Roman Trojka s MMO Barbora z Ange-
liky, Va‰ek Hejna S DO Jerik Ka-Mir a Tomá‰ Skalick˘ s DO Vik z Mechova bûÏela
druh˘ den v sobotu 2. 5. , v nedûli ‰el je‰tû Mirek Klzo s MMO Uri z Bijadel. Nalosovali
jme si to tak, Ïe zaãátek na‰eho snaÏení zaãal zde v lese kde posuzovali pánové
Franti‰ek ·vec, Petr Rube‰, Josef Semerád, Otomar Novák a Miroslav RÛÏiãka. První
spoleãnou disciplínou pro celou 12-Ti ãlennou skupinu byl klid na stanovi‰ti. JiÏ tady
jsme pochopily jak je nastavena laÈka posuzování této soutûÏe. Jedna fena KO zde
vypadla a padli nûjaké 3. i 2. Na‰e 4. -ãlenná skupina pokraãovala v lese, kde se
posuzuje pouze ‰oulaãka a barva. Po veãerním de‰ti bylo v‰ude mokro a dost vyso-
ká atmosférická vlhkost, tedy pro práci na barvû dobré podmínky. ·oulaãku i barvu
nám pes zvládl bez problému za 4. Jak jsme se pozdûji dozvûdûli jako jediní bez
zaváhání. Ostatní mûli problémy hlavnû z dÛvodu, Ïe po veãerním de‰ti byla aktivní
hlavnû zvûfi jelena siky, zde hojnû zastoupená a divoãáci. TakÏe docházelo k velmi
smoln˘m kontaktÛm pfiímo ze zvûfií nebo velmi ãerstv˘mi pobytov˘mi znaky. Lesní
disciplíny jsme je‰tû pro‰li kompletní.

Po ãekání na zbytek skupiny v pfiíjemném prostfiedí chaty místních myslivcÛ jsme
se pfiesunuli do mysliveckého zafiízení, b˘valé ‰koly v Kotovicích. Zde nás jiÏ ãekali
páni rozhodãí Radim Duda, Libor Kunt a Bfietislav Uchytil ml. Následovalo krátké
pouãení, obeznámení se zpÛsobem posuzování a krytinami kde se disciplíny na poli
pobûÏí.

V‰e bylo pfiipraveno v okolí ‰koly v Kotovicích pfieváÏne ve  vzrostl˘ch jeteli‰tích,
které byly bohuÏel, po veãerním de‰ti silnû promáãené. Zde  byl vypu‰tûn dostateã-
n˘ poãet baÏantÛ a kaÏd˘ pes mûl vût‰inou uÏ pfii spoleãném honu moÏnost ke zvûfii
se dostat. Na spoleãném honu se pfiísnû posuzovalo chování psa, to jak je platn˘m
pomocníkem myslivce pfii plouÏené leãi a souhra s jeho vÛdcem. Problémy byly sa-
mozfiejmû s létavostí namoãen˘ch baÏantÛ. Nejvíce „0“ padlo za klidy pfied pernatou
zvûfií. Pfiísnû, ale vÏdy korektnû byly posuzovány disciplíny v hledání z dÛrazem na
dopracování kaÏdé lovecké akce zakonãené vystavováním , postupováním a násled-
n˘m klidem pfied vyvstalou zvûfií. Rozhodãí si pfiáli aby zvûfi donutil ke zvlétnutí nebo
alespoÀ k pohybu vÏdy jenom pes. To byl samozfiejmû zdroj problému, protoÏe jak
jistû víte vypu‰tûní baÏanti a je‰tû k tomu promoãení nemají zrovna pfiirozené chová-
ní. Zde mohl obstát jenom pes nebo fena, jenÏ má více jak 100% klidy pfied zvûfií.
Dále byly nejãastûji sniÏovány známky z vystavování a následnû z nosu kvÛli balamu-
cení nad ãast˘mi d˘chánky po baÏantech, ktefií procházeli tyto krytiny v hojném po-
ãtu.

Posledním pracovi‰tûm byla voda kde se posuzuje ochota a nahánûní. Na tomto
pracovi‰ti na rybníku u obce Úherce posuzovali pánové Jan ·louf a Jifií ·tich. Ochota
na hladinû probûhla v na‰í skupinû bez problémÛ. Nahánûní se posuzovalo v su-

chém rákosovém komplexu, ne nijak tûÏkém. Problém byl v tom, Ïe se nahánûlo na
stejném místû. V na‰í skupinû, dle losu chodila první fena KO. Za ní v‰ichni psi ochot-
nû pfieãÛraváli a zkoumali její zastavení. To byl zdroj problémÛ, vyloÏenû 4. -ková
práce tady vidût nebyla a pánové rozhodãí zcela oprávnûnû sázeli 2 a 3. Dále bylo
pro mne pfiekvapením neuvûfiitelná bezohlednost dvou nejmenovan˘ch „vÛdcÛ“ KO
a IS, ktefií beÏeli následující den a pfiijeli si na vodu zacviãit. A to provádûli pfiímo u
pfiilehlého rybníka u rákosí kde  byly psi z na‰í skupiny posuzování pfii nahánûní.
Panové se nerozpakovali pískat a volat na své psy necel˘ch 100 m od posuzovaného
psa. Nûco takového jsem nevidûl ani na regionálních jarních zkou‰kách.

Nástup a vyhodnocení bylo opût u ‰koly  Kotovicících. Zde jsme se dozvûdûli, Ïe
ná‰ Vik do‰el tento den na krásném 2. místû a celkovû 8. UÏ zde jsme s úlevou zjistili,
Ïe na postup to zfiejmû dá vzhledem k poãtu psÛ, ktefií v soutûÏi neuspûli. Celkovû z
36. psÛ do‰lo v cenách pouze 18. Z na‰ich psÛ je‰tû soutûÏ úspû‰nû dokonãil Va‰ek
Hejna z DO Jerikem a Roman Trojka z MMO Barbarou. Mirek Klzo z MMO Uri mûli
bohuÏel smÛlu, kdy fena chytila baÏanta a skonãili s  „0“ z klidu.

Mírné rozpaky vzbuzoval nov˘ zpÛsob vyhodnocení nominaãní soutûÏe kde se
berou pouze body, bez rozli‰ení v cenách a následnû stav kdy pes s „0“ konãí, takÏe
nejsou náhradníci a na MRK 2015 nastupuje pouze uveden˘ch 18. psíkÛ (prozatím
18.).

Závûrem mÛÏeme povaÏovat úãast na‰ich zástupcÛ  na nominaãní soutûÏi za
úspû‰nou ze 4. uspûli 3., to je jistû úspûch je‰tû k pfiihlédnutí poãtu dosaÏen˘ch
bodÛ a silné konkurenci. Dûkujeme za dobrou propagaci na‰eho klubu a pfiejeme
v‰em nominovan˘m pevné zdraví, ‰tûstí a dobr˘ vítr na Memoriálu Richarda Knola
28. -30. srpna  2015 v Hradci Králové!

Tomá‰ Skalick˘
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Nominaãní soutûÏ pro MRK 2015 PlzeÀ
Nominaãní soutûÏ pro Memoriál Richarda Knolla letos probûhla na okrese PlzeÀ

ve dnech 1. aÏ 3. 5. 2015, v revírech, kde mají s podobn˘mi akcemi bohaté zku‰e-
nosti, jelikoÏ se zde jiÏ samotn˘ MRK konal. Byly to konkrétnû pro lesní disciplíny MS
Dobfiany, pro polní disciplíny MS Kotovice a pro vodu MS Úherce –ZbÛch.

Ranní nástupy se kaÏd˘ den uskutãnily u myslivecké chaty v lesním komplexu u
Chlumãan. Na‰e dlouhánská parta ve sloÏení Roman Trojka s MMO Barbora z Ange-
liky, Va‰ek Hejna S DO Jerik Ka-Mir a Tomá‰ Skalick˘ s DO Vik z Mechova bûÏela
druh˘ den v sobotu 2. 5., v nedûli ‰el je‰tû Mirek Klzo s MMO Uri z Bijadel. Nalosovali
jme si to tak, Ïe zaãátek na‰eho snaÏení zaãal v lese, kde posuzovali pánové Franti-
‰ek ·vec, Petr Rube‰, Josef Semerád, Otomar Novák a Miroslav RÛÏiãka. První spo-
leãnou disciplínou pro celou 12 ãlennou skupinu byl klid na stanovi‰ti. JiÏ tady jsme
pochopili, jak je nastavena laÈka posuzování této soutûÏe. Jedna fena KO zde vypad-
la a padly nûjaké známky 3 i 2. Na‰e ãtyfiãlenná skupina pokraãovala v lese, kde se
posuzuje pouze ‰oulaãka a barva. Po veãerním de‰ti bylo v‰ude mokro a dost vyso-
ká atmosférická vlhkost, tedy pro práci na barvû dobré podmínky. ·oulaãku i barvu
nám pes zvládl bez problému za 4. Jak jsme se pozdûji dozvûdûli jako jediní bez
zaváhání. Ostatní mûli problémy hlavnû z dÛvodu, Ïe po veãerním de‰ti byla aktivní
hlavnû zvûfi jelena siky, zde hojnû zastoupená, a divoãáci. Docházelo tedy k velmi
smoln˘m kontaktÛm pfiímo ze zvûfií nebo velmi ãerstv˘mi pobytov˘mi znaky. Lesní
disciplíny jsme je‰tû pro‰li kompletní.

Po ãekání na zbytek skupiny v pfiíjemném prostfiedí chaty místních myslivcÛ jsme
se pfiesunuli do mysliveckého zafiízení, b˘valé ‰koly v Kotovicích. Zde nás jiÏ ãekali
páni rozhodãí Radim Duda, Libor Kunt a Bfietislav Uchytil ml. Následovalo krátké
pouãení, obeznámení se zpÛsobem posuzování a krytinami, kde disciplíny na poli
pobûÏí.

V‰e bylo pfiipraveno v okolí ‰koly v Kotovicích pfieváÏnû ve vzrostl˘ch jeteli‰tích,
které byly bohuÏel po veãerním de‰ti silnû promáãené. Zde byl vypu‰tûn dostateãn˘
poãet baÏantÛ a kaÏd˘ pes mûl vût‰inou uÏ pfii spoleãném honu moÏnost ke zvûfii se
dostat. Na spoleãném honu se pfiísnû posuzovalo chování psa, to jak je platn˘m
pomocníkem myslivce pfii plouÏené leãi a souhra s jeho vÛdcem. Problémy byly sa-
mozfiejmû s létavostí namoãen˘ch baÏantÛ. Nejvíce ,,0“ padlo za klidy pfied pernatou
zvûfií. Pfiísnû ale vÏdy korektnû byly posuzovány disciplíny hledání s dÛrazem na do-
pracování kaÏdé lovecké akce zakonãené vystavováním, postupováním a násled-
n˘m klidem pfied vyvstalou zvûfií. Rozhodãí si pfiáli, aby zvûfi donutil ke vzlétnutí nebo
alespoÀ k pohybu vÏdy jenom pes. To byl samozfiejmû zdroj problému, protoÏe jak
jistû víte, vypu‰tûní baÏanti a je‰tû k tomu promoãení nemají zrovna pfiirozené chová-
ní. Zde mohl obstát jenom pes nebo fena, jenÏ má více jak 100% klidy pfied zvûfií.
Dále byly nejãastûji sniÏovány známky z vystavování a následnû z nosu kvÛli balamu-
cení nad ãast˘mi d˘chánky po baÏantech, ktefií procházeli tyto krytiny v hojném po-
ãtu.

Posledním pracovi‰tûm byla voda, kde se posuzuje ochota a nahánûní. Na tomto
pracovi‰ti na rybníku u obce Úherce posuzovali pánové Jan ·louf a Jifií ·tich. Ochota
na hladinû probûhla v na‰í skupinû bez problémÛ. Nahánûní se posuzovalo v su-
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Feny novû zafiazené do chovu
MMO
Cinderella Badaine, âLP/MMO/10474, DKK A/B
hnûd˘ bûlou‰, V, R.CAC, R.CACIB, oko SH, 52 cm, ZV, PZ, LZ I.c., MVZ III.c., M· II.c.
O.: Eiko vom Heiligendwald M.: Gita Eben-Ezer
Maj.: Pavel JeÏek, âechova 577, 373 72 Li‰ov

Megy z  Florianova dvora, âLP/MMO/9959, DKK A/A
hnûdobílá, V, CAC, 53 cm, oko H, ZV, PZ I.c., nos 3
O.: Sent z  Florianova dvora M.: Chara z  Florianova dvora
Maj.: Jifií Hanzelka, Dolní 414, 742 66 ·tramberk

Mona z  Florianova dvora, âLP/MMO/9960, DKK C/C
hnûdobílá, V, 50 cm, oko H, ZV I.c., PZ II.c., nos 4
O.: Sent z  Florianova dvora M.: Chara z  Florianova dvora
Maj.: Pavel Dovolil, Bohuslavice 4115, 696 55 Kyjov

Katy ze Skalné plánû, âLP/MMO/10507, DKK B/B
hnûdobílá, V, CAC, NV, 51 cm, oko Sh, ZV III.c., PZ II.c., nos 4
O.: Cyril âerná hÛrka M.: Fessy ze Skalné plánû
Maj.: Vojtûch Kuthejl. Sídl. Hájky 428, 384 22 Vlachovo Bfiezí

Alfa ze Îirecké Podstránû, âLP/MMO/10218, DKK B/B
hnûd˘ bûlou‰, V, R.CAC, oko H, 54 cm, PZ, LZ, VZ I.c., nos 4
O.: Igor z  Hatného M.: Adina od Juliany
Maj.: Katefiina Berková, Hlávkova 391, 460 14 Liberec

VMO
Brixa Drywalley, âLP/VMO/1698, vr.:7. 5. 2011, DKK A/A
V˘borná 2, Res.CAC, 59 cm, oko TH, ZV I.c., PZ II.c., nos 4
O: Moriz Svatoborsk˘ revír M:Brita Rantern Wald
Maj.: Milan Kocourek, Otvovická 9/403, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Quinet Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1800, vr.: 17. 4. 2013, DKK C/C
V˘borná, CAJC,  3 x CAC, CACIB, BOB, âesk˘ ‰ampion, 58 cm, oko TH
ZV I.c., PZ II.c, Pohár OMS Karviná  PZ + ZVP I. cena - CACT, nos 4
O: Arthus vom Rittersberg M: Leont˘nka od Nezdického potoka
Maj.: Gabriela Miketová, Sokolovská 2, Oldfii‰ov 747 33

Uriana Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1775/15, vr.: 29. 11. 2012, DKK A/A
V˘borná, CAC, BOB, oko H, 62 cm, ZV, PZ, LZ - I.c., nos 4
O: Kalle v.d. Stommeerpolder M: Nina Junior od Nezdického potoka
Maj.: Jan Pikula, Jasenice 31, 756 41 Le‰ná

chém rákosovém komplexu, ne nijak tûÏkém. Problém byl v tom, Ïe se nahánûlo na
stejném místû. V na‰í skupinû dle losu chodila první fena KO. Za ní v‰ichni psi ochot-
nû „pfieãÛraváli“ a zkoumali její zastavení. To byl zdroj problémÛ, vyloÏenû ãtyfiková
práce tady vidût nebyla a pánové rozhodãí zcela oprávnûnû sázeli 2 a 3. Dále bylo
pro mne pfiekvapením neuvûfiitelná bezohlednost dvou nejmenovan˘ch ,,vÛdcÛ“ KO
a IS, ktefií bûÏeli následující den a pfiijeli si na vodu zacviãit. To provádûli pfiímo u
pfiilehlého rybníka u rákosí, kde byli psi z na‰í skupiny posuzováni pfii nahánûní. Pá-
nové se nerozpakovali pískat a volat na své psy necel˘ch 100 m od posuzovaného
psa. Nûco takového jsem nevidûl ani na regionálních jarních zkou‰kách.

Nástup a vyhodnocení bylo opût u ‰koly  Kotovicících. Zde jsme se dovûdûli, Ïe
ná‰ Vik do‰el tento den na krásném 2. místû a celkovû 8. UÏ zde jsme s úlevou zjistili,
Ïe na postup to zfiejmû dá vzhledem k poãtu psÛ, ktefií v soutûÏi neuspûli. Celkovû z
36 psÛ do‰lo v cenách pouze 18. Z na‰ich psÛ je‰tû soutûÏ úspû‰nû dokonãil Va‰ek
Hejna z DO Jerikem a Roman Trojka z MMO Barbarou. Mirek Klzo s MMO Uri mûli
bohuÏel smÛlu, kdyÏ fena chytila baÏanta a skonãili s  ,,0“ z klidu.

Mírné rozpaky vzbuzoval nov˘ zpÛsob vyhodnocení nominaãní soutûÏe, kde se
berou pouze body, bez rozli‰ení v cenách a následnû stav kdy pes s ,,0“ konãí, takÏe
nejsou náhradníci a na MRK 2015 nastupuje pouze uveden˘ch 18 pejskÛ (prozatím
18).

Závûrem mÛÏeme povaÏovat úãast na‰ich zástupcÛ na nominaãní soutûÏi za
úspû‰nou, ze 4 uspûli 3, to je jistû úspûch, zvlá‰tû pfiihlédneme-li k poãtu dosaÏe-
n˘ch bodÛ a silné konkurenci. Dûkujeme za dobrou propagaci na‰eho klubu a pfieje-
me v‰em nominovan˘m pevné zdraví, ‰tûstí a dobr˘ vítr na Memoriálu Richarda Knolla
28. - 30. srpna 2015 v Hradci Králové!

Tomá‰ Skalick˘
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Nové chovatelské stanice
MMO
z  Dehtáfiské ba‰ty Vlastimil Houdek

Velice 44, 373 44 Dívãice
ze Snûhového hájku Pavel Dovolil

Bohuslavice 4183, 696 55 Kyjov
Lönsed Milan Planík

Habrovice 70, 403 40 Ústí nad Labem
z  Romanova chovu Roman Trojka

743 01 Tísek 166
Royal Rivers Iva Urianková

Hradi‰tû 25, 335 44 Kasejovice

VMO
z  Nekázance Pikula Jan

Jasenice 31, 756 41 Le‰ná
z  Lachimova chovu Kotalík Michal

Záryby 249, 277 13 Kostelec nad Labem

Paloma Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1750, vr. 24. 4. 2012, DKK B/B
Velmi dobrá, oko H, 60 cm, LZ I.c, VP I.c., PZ I.c., Mistrovství ·umavy II. c., nos 4
O: Herodes Junior od Nezd. potoka M: Nura Svatoborsk˘ revír
Maj.: Jaroslav Valcháfi, Nemûtice 49, 387 01 Volynû

DO
Bela z  âestlického dvora, âLP/DO/8479, vr. 21. 5. 2010, DKK 0/0
hnûdka, V, CAC, CACIB, BOB, oko TH, 61cm, ZV, PZ, LZ, SVP, VZ I.c., nos 4
O: Coach vom Ziegelweiher M: Kajka Argaj Doksy
Maj.: Ing. Bedfiich Brtek, OkruÏní 251, 251 01 âestlice

Hera z  Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8383, vr. 12. 3. 2009, DKK 0/0
svûtl˘ bûlou‰, V, CAC, BOB, Vitûz spec. v˘st., oko TH, 61cm, ZV, PZ, LZ, VZ I.c., nos 4
O: Endy z  Budi‰ovské doliny M: Paty z  Ka-Mir Bohemia
Maj.: Libor Hrabovsk ,̆ Chorynû 100, 756 42 Chorynû

Gessi z  Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8540, vr. 8. 4. 2011, DKK 1/1
bûlou‰ plotny, V, CAC, oko H, 63cm, ZV, PZ, LZ I.c., nos 4
O: Xari vom Minatal M: Era z  Budi‰ovské doliny
Maj.: Lucie DoleÏalová, Budi‰ov 35-M, 675 03 Budi‰ov

Kira z  Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8589, vr. 4. 6. 2012, DKK 0/0
hnûdka, VI, CAC, res.CACIB, oko H, 63cm, PZ, BZ I.c., nos 4
O: Ogar z  Grygovsk˘ch skal M: Freia von Buchheim
Maj.: Josef Zimola, âíchov 111, 675 21 âíchov

Xena LH od Hanusky, âLP/DO/8569, vr. 10. 10. 2011, DKK 1/1
bûlou‰ plotny, V, CAC, oko SH, 62cm, PZ I.c., LZ II.c., nos 4
O: Hubert z  pfiedních hájÛ M: Terka LH od Hanusky
Maj.: Ladislav Hubata, Nová Cerekev 187, 394 15 Nová Cerekev
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Kde se bere hnûdé zbarvení u velkého
münsterlandského ohafie?

Jako ãlovûka zab˘vajícího se genetikou mû zaujal v˘skyt hnûdé barvy u velkého
münsterlandského ohafie a pokusila jsem se zpracovat krátk˘ pfiehled o její dûdiã-
nosti u tohoto plemene.

Historie:
Dle historick˘ch pramenÛ (Räber, 1995) mají v‰echna plemena zastfie‰ená na‰ím

chovatelsk˘m klubem spoleãné pfiedky. âernobílé zbarvení bylo ze standardu nû-
meck˘ch ohafiÛ s dlouhou srstí definitivnû vy‰krtnuto uÏ od roku 1908. Existovala
v‰ak snaha pov˘‰it tyto ãernobílé psy s vynikajícími loveck˘mi vlastnostmi na samo-
statné plemeno. Systematick˘ chov velkého münsterlandského ohafie zapoãal cho-
vatelsk˘ spolek (zaloÏen˘ v roce 1919) s tfiiaosmdesáti jedinci.

Bûhem následujících let ‰lechtûní byli je‰tû v chovu obãas vyuÏiti i jedinci nûmec-
kého dlouhosrstého ohafie, coÏ vlohu pro hnûdou barvu znovu do populace VMO
pfiidávalo.

Genetická podstata hnûdého zbarvení:
Tvorbu ãerného nebo hnûdého pigmentu ovlivÀuje gen pro Tyrosinerelated pro-

tein 1 (TYRP1). Tento gen mÛÏe b˘t u jedince pfiítomen ve dvou variantách. „PÛvodní“
(divoká) varianta je znaãena B a zapfiíãiÀuje tvorbu ãerného pigmentu. Dûdí se domi-
nantnû, coÏ znamená, Ïe u jedince staãí pfiítomnost jedné této varianty, aby byl zbar-
ven ãernû. Varianta zodpovûdná za hnûdé zbarvení se znaãí b a musí b˘t pfiítomna u
jedince „dvakrát“, aby byl zbarven hnûdû.

Obecnû se tedy v populaci mohou nacházet jedinci s následujícím genetick˘m
zaloÏením:

B/B – ãernû zbarven ,̆ kter˘ nepfiená‰í vlohu pro hnûdou,
B/b – ãernû zbarven ,̆ kter˘ nese vlohu pro hnûdou,
b/b – hnûdû zbarven˘ jedinec.

Pfii sestavování chovného páru VMO mohou tedy nastat následující kombinace:
B/B  B/B – ve vrhu se rodí v‰echna ‰tûÀata ãerná, Ïádná vloha
pro hnûdou se do populace ne‰ífií,
B/b  B/B (bez rozdílu, kter˘ z nich je matka a kter˘ otec) – ve vrhu
se rodí také v‰echna ‰tûÀata ãerná, do populace se v‰ak dostává
pfiibliÏnû 50 % jedincÛ nesoucích vlohu pro hnûdé zbarvení,
B/b  B/b – ve vrhu se rodí pfiibliÏnû 25 % hnûd˘ch ‰tûÀat, 50 %
ãern˘ch pfiena‰eãÛ hnûdého zbarvení a pouze 25 % ãern˘ch
‰tûÀat, která hnûdou barvu nepfiená‰ejí.

Ve skuteãnosti mÛÏe b˘t varianta b zapfiíãinûna tfiemi moÏn˘mi zmûnami na tfiech
místech v DNA. Pro názornost bychom si mohli gen pro TYRP1 pfiedstavit jako nûko-
lik set znakÛ dlouh˘ text vytvofien˘ kombinací písmen A,T,C a G, která mají ve varian-
tû B urãité konkrétní pofiadí. Toto pofiadí je u varianty b zmûnûno. V prvním pfiípadû je

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Vera od Smolenské pfiehrady 8645 C/C 98/96
Lara z Ka-Mir Bohemia 8629 A/A 110/108
Hany z Remízu 8652 B/B 104/106
Asta z Písek 8610 A/A 105/106
Linda od Devíti lip 8641 A/A 107/105

MMO
Bella Isabellental 10538 A/A 110/107
Katy ze Skalné plánû 10507 B/B 103/100
Gera od Nové fieky 10225 C/C 103/93
Ben od Nezdfievského rybníka 10748 A/A 106/104
Ammy z VarÛ Karlov˘ch 10797 A/A 107/108
Tarra  z Florianova dvora 10741 A/A 110/109
Art Zimní vrch 10637 A/A 106/104
Aida Zimní vrch 10639 A/A 105/105
Aga od Zbojnického potoka 10761 A/A 112/110
Amanda Mystic Blue River 10697 A/A 115/108
Sirius z Florianova dvora 10716 B/B 107/103
Sorbon z Florianova dvora 10717 A/A 107/104
Skaut z Florianova dvora 10718 A/B 108/100
Sira z Florianova dvora 10723 A/B 105/101
Ejzy âerná hÛrka 10701 A/A 110/105

VMO
Brixa Drywalley 1698 A/A 108/106
Qadiri Svatoborsk˘ revír 1797 A/A 106/105
Quinet Svatoborsk˘ revír 1800 C/C 93/102
Paloma Svatoborsk˘ revír 1750 B/B 105/100
Selly od Nezdického potoka 1727 A/B 110/104
Uriana Junior od Nezdic.potoka 1775 A/A 113/108
Urissa Junior od Nezdic.potoka 1774 A/A 106/105
Britt od Spálené skály 1756 A/A 107/108
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Podûkování
Ve dnech 1. aÏ 3. kvûtna 2015 probûhla nominaãní soutûÏ na Memoriál Richarda

Knolla 2015. V  posledních letech jsme si zvykli, Ïe Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ mûl na
nominaci a dále pak na obou memoriálech zastoupení v  podobû úãasti plemene
Dlouhosrst˘ ohafi a Velk˘ mündsterlandsk˘ ohafi. Del‰í dobu se, ale na MRK neobjevil
Mal˘ mündsterland. AÏ letos se podafiilo postoupit na MRK fenû Barbafie z  Angeli-
ky vedené panem Romanem Trojkou. Tento jejich úspûch mne vedl k  napsání to-
hoto pfiíspûvku s  názvem „Podûkování“.

Pfiednû bych chtûl podûkovat Barbafie a Romanovi za píli, odhodlanost a odvahu,
která je dovedla tak daleko. Také za propagaci plemene a v  neposlední fiadû za
reklamu chovatelské stanici z  Angeliky. KdyÏ mi Roman volal, Ïe postupují na MRK
a gratuloval mi jako chovateli, tak jsem si pomyslel, jak˘ pak já jsem chovatel? Mûl
jsem obrovskou radost a hlavou se mi honily rÛzné my‰lenky. Jedna z  nich byla i ta,
jaké ‰tûstí je mít hned z  druhého vrhu v  chovatelské stanici, tak úspû‰né ‰tûnû.
Samozfiejmû velkou v˘hodou je, kdyÏ se ‰tûnû dostane do rukou zku‰eného vÛdce,
kter˘m Roman bezesporu je. Ale ani sebelep‰í vÛdce se nedostane tak daleko s 
prÛmûrn˘m psem. A tady se mé my‰lenky zaãaly více nofiit do minulosti a vzpomnûl
jsem si na Jardu ·limara, u kterého jsem byl kr˘t psem Dorem Ulja- Morava, kter˘
pod jeho vedením vyhrál klubové v‰estranné zkou‰ky. Dále jsem si vzpomnûl, jak
jsem si byl vyzvednout u pana Vofií‰ka matku Barbary fenu Uny z  Otmického polesí.
Pana Vofií‰ka jsem si vybral, protoÏe i on se svou fenou Belou z  Bílé Telãe absolvoval
úspû‰nû MRK. Dûkuji tedy obûma jmenovan˘m pánÛm za jejich energii, kterou vklá-
dají do v˘cviku a chovatelství. No a kdyÏ jsem se podíval do rodokmenu své feny, tak
jsem si uvûdomil, Ïe dal‰í obrovsk˘ kus podûkování musí patfií i panu ·lapanskému
a panu Bubovi, ktefií pro MMO udûlali asi nejvût‰í kus práce. A to jak poãtem odcho-
vÛ, tak osvûÏováním krve zahraniãním krytím.

Samozfiejmû velk˘ dík patfií i v‰em poctiv˘m chovatelÛm MMO, ktefií odchovali
spousty kvalitních vrhÛ. V‰em tedy je‰tû jednou veliké díky, protoÏe jenom díky nim
se podafií taková (haluz), Ïe máte na MRK odchovance hned z  druhého vrhu.

Na závûr bych
chtûl popfiát Barba-
fie, Romanovi a také
ostatním zástup-
cÛm KDO na pokud
moÏno obou me-
moriálech „dobr˘
vítr a zkou‰kové
‰tûstí“.

MMO zdar!
Martin Hanke

v konkrétním místû „textu“ pfiítomno místo písmena C, které je u varianty B, písmeno
T. Tento pfiípad se oznaãuje bs. Ve druhém chybí oproti variantû B v konkrétním místû
tfii písmena (CCT) a ten se oznaãuje bd. Ve tfietím jde opût o zámûnu písmena – místo
T, které je u varianty B, je pfiítomno A. Tfietí pfiípad se oznaãuje bc.

âernobíl˘ VMO ve sv˘ch genech buì nemá Ïádné b (hnûdou nepfiená‰í), nebo
mÛÏe mít maximálnû jedno b, tedy buì bd, nebo bs, nebo bc a hnûdou barvu pak
pfiená‰í. Hnûdobíl˘ VMO má minimálnû dvû b. Dle vûdecké studie (Schmutz a kol.,
2002) se u hnûdobíl˘ch VMO mohou vyskytovat dvû b ve stejném místû (napfi. bsbs),
nebo i na rÛzn˘ch místech (bsbd), pravdûpodobnû se v‰ak vÏdy nachází jedno b na
jednom a druhé b na druhém chromozomu. Proto by spáfiením hnûdobílého jedince
s ãernobíl˘m, kter˘ vlohu pro hnûdou nenese vÛbec (má ve v‰ech tfiech místech B),
vznikl vrh, ve kterém by v‰echna ‰tûÀata byla ãernobílá, ale v‰echna by byla pfiena-
‰eãi hnûdé.

Chovatelství:
Hnûdobílí jedinci jsou pouze pro jejich nestandardní zbarvení z chovu automatic-

ky vyfiazováni, pfiestoÏe jejich páfiení s vhodn˘m protûj‰kem by pfiineslo standardnû
zbarvené potomstvo. Pfiena‰eãi hnûdé barvy naopak v chovu pÛsobí bez omezení,
ãímÏ se skrytû vloha pro hnûdou barvu v populaci dále ‰ífií, a nesetkají-li se pfii páfiení
s dal‰ím pfiena‰eãem, nejsou odhaleni dokonce ani samotn˘mi majiteli a chovateli,
natoÏ chovatelskou vefiejností.

V dne‰ní dobû v‰ak jiÏ existuje i v na‰í republice pro vefiejnost snadno dostupn˘
genetick˘ test, kter˘ na základû dosavadních znalostí jednoznaãnû urãí, zda jedinec
vlohu pro hnûdou barvu nese, ãi nenese. V pfiípadû, Ïe by byli spolu páfieni dva
otestovaní jedinci, ktefií by hnûdou barvu nepfiená‰eli, v‰ichni jejich potomci by mohli
také b˘t povaÏováni za prosté vlohy pro hnûdou, aniÏ by uÏ museli b˘t znovu testová-
ni (tzv. „po rodiãích“). Naopak i bez testování je jasné, Ïe oba rodiãe, v jejichÏ vrhu se
vyskytla hnûdá ‰tûÀata, jsou pfiena‰eãi hnûdé. Genetick˘ test pak pfiiná‰í chovate-
lÛm moÏnost vyhnout se narození nestandardnû zbarven˘ch ‰tûÀat a u chovem jiÏ
prokázan˘ch pfiena‰eãÛ hnûdé barvy mÛÏe test pomoci s v˘bûrem vhodného pro-
tûj‰ku do chovného páru tak, aby bylo ‰ífiení vlohy pro hnûdou barvu v populaci VMO
minimalizováno.

Katefiina Svobodová
kat.svobodova@centrum.cz

Za odbornou konzultaci dûkuji Mgr. Katefiinû ·tampachové (Genomia) a MVDr. Lubo-
‰i ·lapanskému.

Reference:
Räber H (1995): Encyklopedie – plemena psÛ (2.díl), 911 s., ISBN: 80-85606-79-8.

Schmutz SM, Berryere TG, Goldfinch AD (2002): TYRP1 and MC1R genotypes and
their effects on coat color in dogs. Mammalian Genome 13, 380-387.
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Pomáháme si
MMO
Prodám ‰tûÀata MMO – chovná stanice Císafie Leopolda
Otec: Woody od PstruÏí fiíãky

V˘born ,̆ res. CAC, res. CACIB, CAC, CACIB, BOB, DKK A/B,
PZ I.c., LZ  I.c., SZVP II. cena, nos 4, Ostr˘ na ‰kodnou, hlasit˘

Matka: Ambra z Horova dvora
3x v˘borná 1, 2xCAJC, 1xCAC, vítûz speciální v˘stavy, DKK 0/0 ,
PZ I. c., SZVP, LZ

Cena: dohodou.
Odbûr: po 1. 7. 2015
V˘voj ‰tûÀátek lze sledovat na adrese: www.mmoambra.estranky.cz
Kontakt: Jifiina Rube‰ová, 542 11-Chvaleã 179, 608908240, jirina.rubesova@email.cz

Zadám ‰tûÀata MMO
Otec: Dor Ulja Morava

hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘ CAJC, DKK 0/0
LZ , VP, PZ, MVZ v‰e I. c., CACT, CACIT, KV 2006

Matka: Hiki z Bílé Telãe
hnûdobílá, 52 cm, oko hnûdé, v˘borná CAC, DKK 1/1
PZ, LZ I. c. , barva hlásiã

Odbûr: zaãátek srpna
Kontakt: Mgr. Petr Procházka, Foitova 644, 588 56Telã,

mob. 604 668 753, prochazkatelc@seznam.cz

VMO
CHS Od Spálené skály prodá ‰tûÀata - pejsky VMO
·tûÀata lovecky upotfiebiteln˘ch ohafiÛ po pracovnû i exteriérovû v˘born˘ch rodiãích.

Vhodná jak pro loveckou praxi, tak i jako spoleãníci do rodiny s dûtmi.
Matka: Bryta od Novofieck˘ch rybníkÛ, DKK 0/0

klidné povahy, hodná k dûtem, v˘borná - V2,
ZV, LZ, PZ - I. c, SVP- II. c, hlasitá na stopû, vodiã, nos 4, ostrá na ‰kodnou

Otec: Orson Svatoborsk˘ revír, DKK A/B
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

Více informací na: http://www.bonni.estranky.cz; mob. 737 737  835 (Hofírková Marika)
Odbûr: koncem ãervence
Kontakt: Jaromír Merta, Brumov 88, 679 23  Lomnice

Dítû a pes

Vlevo nahofie:
Agaùta, ElisùÂka Bauerovi,
Vpravo nahofie: Jorka a Radim
Lucinka Kouglovaù a Haidy z Lhotecké
Kasûtánky

Uprostfied: MateùÂj a Ax
Dole: Uros a Ukon Eben-Ezer
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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. 90/2015 vychází XX ãervence 2015.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 91/2015 je 15. listopadu 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, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel. 313 517 877
e-mail: p.buba@seznam.cz

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

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

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

V˘bor KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, Srní 25, 341 92 Ka‰perské Hory

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

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

Hlavní poradce chovu: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898, 606 928 747
e-mail: slapansky@tiscali.cz

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

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

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

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

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

Dozorãí rada KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

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

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

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

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