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SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
V˘bor KDO svolává schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
s programem:
1. Zpráva o ãinnosti KDO – chovatelství, v˘cvik, ãinnost v˘boru, klubov˘ zpravodaj
2. Zpráva dozorãí rady
3. Diskuse
4. RÛzné
5. Usnesení

Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘)
- v sobotu 4. 3. 2006 v 10.00 hodin v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“ v Praze 4
– Kunratick˘ les. Gestofii Petr Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích VIII. Sa-
mostatné klubové v˘stavy v tomto zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina) – v sobotu 4. 3. 2006
v 10.00 hodin, tradiãnû v Pelhfiimovû v restauraci „Popovice“ u autobusového
nádraÏí. Gestor Ladislav Hubata.

Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘) v sobotu 4. 3. 2006 v 9.00 hodin
v restauraci „Merlin“ v Plzni, ·pálova ulice. Restaurace se nachází na staré v˘pa-
dovce z Plznû na Karlovy Vary proti ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.

V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj) - v sobotu 25. února
2006 v 10.00 hodin v „Pohostinství“ ve Hvûzdnici u Hradce Králové. Gestor
Josef Jeník.

JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina) – v nedûli 26. 2.
2006 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v Brnû - Komárovû, koneã-
ná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆

Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘) – nedûli 19. 2.
2006 v 10.00 hod. v restauraci „U Jelena“ v Olomouci, Hodolanská 28. Gestor
MVDr. Miroslav Kalich.

âlenové KDO mají právo zúãastnit se na schÛzi v kterékoliv oblasti. V˘bor Ïádá
v‰echny ãleny, aby vyuÏili svého práva aktivní úãasti na Ïivotû klubu, k pfiedání sv˘ch
zku‰eností v chovu a v pracovním vyuÏití na‰ich ãtyfinoh˘ch pfiátel, k upozornûní
na problémy v klubové ãinnosti a k jejímu zhodnocení. SchÛze ãlenÛ je kromû pra-
covního jednání pfiedev‰ím spoleãenskou událostí, neboÈ je setkáním pfiátel spoleã-
n˘ch zájmÛ, tj. lovecké kynologie – plemen ohafiÛ na‰eho klubu.

VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
jubilejní rok 2005 je za námi. Klub DO uspofiádal v tomto

roce k 70. v˘roãí svého zaloÏení VII. Samostatnou klubo-
vou v˘stavu, speciální v˘stavu a nároãné mezinárodní v‰e-
stranné zkou‰ky.

Potû‰ila nás velká úãast ãlenÛ i dal‰ích pfiíznivcÛ dlou-
hosrst˘ch ohafiÛ na klubové v˘stavû v Praze s poãetn˘m
a v˘znamn˘m mezinárodním zastoupením. Nav‰tívili nás
pfiedseda nûmeckého klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ Gerwin
Günter s místopfiedsedou klubu Norbertem Wirsingem,
prezident nûmeckého klubu MMO Bernd-Dieter Jesing-
hausen s redaktorem klubu Hansem-Jürgenem Heuserem
a hlavní poradce chovu VMO a MMO Rakouska Manfred
Fragner.

V leto‰ním roce byl ná‰ klub pofiadatelem XXXVII. CA-
CIT Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek DO a XXXVI. CACIT Klubové soutûÏe -
Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek MMO, VMO a DO v TouÏimi. Dûkuji ing. Vladi-
míru Dejmkovi za velké organizaãní úsilí. Není obvyklé zaji‰Èovat tak velkou akci jako
pofiadatel, fieditel zkou‰ek a rozhodãí v jedné osobû. Velice pÛsobivé bylo slavnostní
zahájení zkou‰ek za pfiítomnosti kolegÛ z vedení zahraniãních zúãastnûn˘ch klubÛ,
v˘znaãn˘ch hostÛ, vÛdcÛ a poãetné korony v krásném prostfiedí zámku Beãov nad
Teplou. Za nûmeckou stranu se akce zúãastnili Dr. Pavel Cincibus, Norbert Wirsing,
Martina Schulz, Ursula Schneider a Hans-Jürgen Heuser, za rakouskou stranu Hein-
rich Gottwald a Elfriede Rausch. Dûkuji sponzorÛm, rozhodãím i ãlenÛm klubu za
organizaci, pomoc a zdárn˘ prÛbûh zkou‰ek. VÛdcÛm na‰eho klubu blahopfieji
k vítûznému pfiedvedení druÏstva DO, blahopfieji také vítûzÛm obou zkou‰ek.

Leto‰ní sedmé kulaté v˘roãí klubu bylo mediálnû prezentováno v odborn˘ch ãa-
sopisech Myslivost a Pes – pfiítel ãlovûka. Byla uskuteãnûna pfiedná‰ka k propagaci

plemen klubu na Stfiední lesnické ‰kole v Písku. Sou-
ãasnû se Zpravodajem klubu ã. 70 byl vydán

k uvedenému v˘roãí klubu barevn˘ tiskov˘ materi-
ál, kter˘ slouÏí k propagaci na‰ich tfiech plemen

v lesnick˘ch uãili‰tích a ‰kolách, pfii v˘uce adep-
tÛ i k informovanosti ‰iroké vefiejnosti.

Dovolte mi, abych v‰em ãlenÛm klubu
i dal‰ím pfiíznivcÛm dlouhosrst˘ch oha-

fiÛ podûkoval za práci pro klub a po-
pfiál jménem v˘boru i sv˘m hodnû
zdraví,  osobní spokojenosti
i mnoho chovatelsk˘ch úspûchÛ

v roce 2006.

 Ing. Jifií Kec
 pfiedseda KDO
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Klubové a zahraniãní v˘stavy a zkou‰ky
v roce 2006
VIII. Samostatná klubová v˘stava KDO
datum konání: 27. kvûtna 2006
místo konání: v areálu restaurace „Na t˘ louce zelen˘“

v Praze 4 - Kunraticích
termín pro odeslání pfiihlá‰ek: 30. dubna 2006
pfiihlá‰ky pfiijímá: Ing. Lenka Fialová

Milence 64, 340 22 N˘rsko
tel. 602 134 057
e-mail: fialova.lskhnyrsko@tiscali.cz

Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v tomto zpravodaji na stranách 7 aÏ 9, pfiihlá‰ku
najdete na jeho konci.

Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû v Olomouci – Námû‰ti
na Hané
se zadáváním titulÛ CAJC, CAC, Res. CAC, BOB a Vítûz speciální v˘stavy
datum konání: 10. ãervna 2006
pfiihlá‰ky zasílejte na adresu: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor,

Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
tel. 585 427 644

X. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO

a  XXXVII. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
DO, VMO a MMO (pokud nestartují na X. CACIT MVZ MMO)
datum konání: 9. – 10. záfií 2006
místo konání: pod patronací OMS Vsetín – v honitbách MS

„Doubrava“ Kladeruby-Nûmetice a MS „Pobeãví“
Hustopeãe nad Beãvou

bliÏ‰í informace podá
a pfiihlá‰ky pfiijímá v˘cvikáfi: MVDr. Miroslav Kalich

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

Hospodafiení klubu za III. ãtvrtletí roku 2005
Hospodafiení klubu k 30. záfií 2005 zaznamenalo zisk 138 537,21 Kã.

Na hospodafiení klubu se mj. pfiíznivû projevil v˘sledek XXXVII. CACIT MVZ DO
a XXXVI. CACIT KS - MVZ MMO,VMO a DO. Byla vyãíslena ztráta 9 446,50 Kã, tj.
zhruba o 30 tisíc korun niÏ‰í ztráta neÏ v minulém roce. Hlavní podíl na tomto v˘sled-
ku má vy‰‰í v˘bûr startovného od zahraniãních vÛdcÛ, v pfiepoãtu 31 290,00 Kã, tj.
o 15 526,00 Kã vy‰‰í oproti minulému roku. I v leto‰ním roce poskytla na nákup cen
pfiíspûvek âMMJ 4 000,00 Kã a poji‰Èovna Halali finanãní a vûcn˘ dar ve v˘‰i 5 605,00
Kã.

Náklady na tyto zkou‰ky ãinily celkem 59 541,50 Kã, tj. zhruba o 15 tisíc korun
ménû neÏ v minulém roce. K úspofie nákladÛ do‰lo pfiedev‰ím díky poskytnutí honit-
by pro konání zkou‰ek zdarma. Ostatní poloÏky nákladÛ na MVZ odpovídají nákla-
dÛm minul˘ch let.

V souvislosti s tímto nutno podûkovat Pu‰kafiství Novotn˘ Praha za poskytnutí
vûcn˘ch cen v hodnotû 1 000,00 Kã, poji‰Èovnû Halali za poskytnutí finanãního
a vûcného daru, spoleãnosti Krmivo Hubert – Tekro za poskytnutí vûcného daru,
BaÏantnici Lnáfie a spoleãnosti Sokolovská Uhelná a. s. za bezplatné poskytnutí zvû-
fie, ãasopisÛm Svût psÛ a Myslivost za poskytnutí vûcn˘ch darÛ, dále ZZN Polabí za
reklamní pfiedmûty a panu ing.Vladimíru Dejmkovi za zaji‰tûní hodnotn˘ch vûcn˘ch
cen pro soutûÏící.

Pfiedpokládá se, Ïe hospodafiení roku 2005 skonãí niÏ‰ím ziskem, neboÈ hlavní
poloÏka nákladÛ na vydání Zpravodaje ã. 71 probûhne aÏ v prosinci 2005.

                                                                                         Ladislav Hubata
                                                                                          ekonom klubu
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âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají

VIII. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 27. kvûtna 2006

v Praze 4, Kunratick˘ les - restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2006 a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy

V˘stavní poplatek: za 1. psa 350,- Kã
za 2. psa 300,- Kã
tfiída dorostu 100,- Kã
tfiída veteránÛ 100,- Kã

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 30. dubna 2006

Program: 8.30 – 9.30 hod          Pfiejímka psÛ
9.30 – 12.00 hod Zahájení a posuzování v kruzích
13.00 hod SoutûÏe
13.30 hod Pfiehlídka vítûzÛ a vyhlá‰ení nejkrásnûj‰ího psa

v˘stavy

Tfiídy: 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 s uznanou

zkou‰kou z v˘konu doloÏenou zvlá‰tním certifi-
kátem âMKJ

tfiída vítûzÛ od 15 mûsícÛ pro psy a feny s uznan˘m titulem
mezinárodní ãi národní ‰ampión nebo klubov˘ vítûz

tfiída veteránÛ pro psy a feny star‰í 8 let

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.

Mezinárodní Klubové zkou‰ky mlad˘ch MMO (zkou‰ky vloh)
pofiádané Zemskou skupinou JiÏní Bavorsko Klubu MMO v SRN

datum konání: 21. – 23. dubna 2006
místo konání: okolí Ansbach - Gunzenhausen

Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO
pofiádané Zemskou skupinou JiÏní Bavorsko Klubu MMO v SRN

datum konání: 19. – 20. fiíjna 2006
místo konání: Fraunberg

BliÏ‰í informace na obû akce podá
a pfiihlá‰ky pfiijímá místopfiedseda KDO: Petr Buba,

Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník
tel. 313 517 877
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5) V‰echny v˘‰e uvedené tiskopisy posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová, Milen-
ce 64, 340 22 N˘rsko

6) V‰echny platby posílejte na adresu: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187

Rozhodãí na v˘stavû:
DO JUDr. Karel N˘vlt
MMO Richard Heinz - SRN
VMO Ladislav Hubata

Restaurace „Na t˘ louce zelen˘“ je situována na Praze 4, v blízkosti zadního traktu
Thomayerovy nemocnice a areálu IKEM na bfiehu Kunratického potoka v okraji Kun-
ratického lesa.

Motorizovan˘m úãastníkÛm je
k dispozici velké parkovi‰tû aut pfii
vjezdu ze staré bene‰ovské silnice,
cca 150 m od restaurace.

Spojení MHD – metrem trasa C
do stanice Kaãerov, odtud autobusem
ã. 114 - v˘stupní stanice „Zelená lou-
ka“. Viz situaãní plánek.

Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy – do této soutûÏe nastupují drÏitelé titulÛ BOB.
Pro zafiazení psa do tfiídy je rozhodující jeho vûk 1 den pfied v˘stavou. Ostatní pod-
mínky 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, Jungman-
nova 25, 115 25 Praha 1). K zafiazení do tfiídy pracovní staãí u ohafiÛ absolvování
zkou‰ek vloh (ZV). Ke kaÏdé pfiihlá‰ce je nutné pfiiloÏit fotokopii celého prÛkazu
pÛvodu. Pro v˘stavu platí v˘stavní fiád âMKU.

Doklady pro úãast na v˘stavû: prÛkaz pÛvodu psa nebo potvrzení plemenné knihy,
Ïe prÛkaz bude vydán, oãkovací prÛkaz a veterinární osvûdãení.

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:
1) Psi musí mít veterinární osvûdãení o zdravotním stavu ne star‰í tfií dnÛ vystavené

veterinárním lékafiem.
2) 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) Pofiadatel neodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem, ani za

úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.
2) Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do deseti dnÛ pfied v˘stavou.
3) V˘stavní poplatek za‰lete penûÏní poukázkou typu C (k dostání na po‰tû)

do 30. dubna 2006.
4) Pfiihlá‰ku, která je v tomto zpravodaji  a  potvrzení o platbû v˘stavního poplatku

(vãetnû v‰ech pfiíloh) za‰lete do 30. dubna 2006.
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Oblastní v˘stavy

VIII. Samostatná klubová v˘stava KDO

Mezinárodní, národní a oblastní v˘stavy
v âR 2006

Mezinárodní v˘stavy

Národní v˘stavy
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XXXVII. CACIT Mezinárodní v‰estranné
zkou‰ky DO, TouÏim 17. - 18. záfií 2005

Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, v jejichÏ organizování se pravidelnû stfiídají
tfii stejné evropské státy, se v leto‰ním roce konaly v âeské republice. Ná‰ klub je
uspofiádal ve spolupráci s OMS Karlovy Vary v revírech okolo TouÏimi. Úãast na zkou‰-
kách byla maximální. Startovalo dvanáct psÛ - po ãtyfiech z âeské republiky, Nûmecka
a Rakouska.

Vrchním rozhodãím pro tyto zkou‰ky byl delegován MVDr. Miroslav Kalich a dále
posuzovali rozhodãí Pikula, Nehyba, Pfeifer, Sikyta, Bejda, ·louf, Fialová a ze SRN
paní Martina Schulz. V pátek odpoledne probûhla veterinární prohlídka psÛ, jejich
rozlosování a porada rozhodãích.

Sobotní zahájení MVZ se uskuteãnilo na krásném nádvofií zámku v Beãovû nad
Teplou. Po slavnostních loveck˘ch fanfárách otevfiel MVZ fieditel zkou‰ek, ing. Vladi-
mír Dejmek, a pfiedal slovo vrchnímu rozhodãímu. Dlouhosrstí ohafii zaãínali první
den prací v lese. Tradiãnû se zahajovalo pfiiná‰ením li‰ky pfies pfiekáÏku, kde ohafii
pfiedvádûli velmi kvalitní v˘kony. Jako druhá probûhla disciplína chování na stanovi‰-
ti. Poté se psi roze‰li podle vylosovan˘ch ãísel na jednotlivá pracovi‰tû – barvy, vleã-
ky, drobné disciplíny. Ukázkovou práci hlasiãe na barvû pfiedvedl Alan z Chotutického
údolí. Práci oznamovaãe, rovnûÏ ohodnocenou známkou 4, prokázala rakouská fen-
ka Unken v. Buchheim.

Sobotní veãer patfiil spoleãenskému posezení s hudbou, kde bylo moÏné navá-
zat kontakty se zahraniãními úãastníky, pfiedávat si zku‰enosti s v˘cvikem, ale
i s chovem dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

V nedûli nastoupili DO k polní a vodní práci. Vodní práce probíhala v ideálním
prostfiedí s dostatkem dobfie zazvûfieného rákosí, kde kaÏd˘ pes mûl moÏnost pfiijít
do styku s Ïivou kachnou. Toto je jedna z podmínek pfii zadávání titulu CACIT. Pfii
práci v poli mûl kaÏd˘ pes moÏnost prokázat vystavování na pernaté zvûfii.

Z celkem dvanácti úãastníkÛ obstáli dva v I. cenû, pût ve II. cenû, ãtyfii ve III. cenû
a jedna fenka neobstála.

Po dvoudenním klání dlouhosrst˘ch ohafiÛ se jako první s poãtem bodÛ 498
v I. cenû umístil Alan z Chotutického údolí veden˘ panem Vladimírem Kaiserem.
Pes získal tituly CACIT a CACT a byl ohodnocen za nejlep‰í práci v lese.

Jako druh˘ v I. cenû s poãtem bodÛ 463 se umístil rakousk˘ Boss v. Mader-
berg, vÛdce Adalbert Baungartner. Pes získal tituly R. CACIT a R. CACT a byl
ohodnocen za nejlep‰í práci na vodû. Nejlep‰í práci v poli pfiedvedla nûmecká
fenka Fara vom Bussenhof, kterou vedl pan Matthias Grupe. Celkové vyhodnocení
soutûÏe druÏstev dopadlo nejlépe pro domácí ãeské vÛdce. Jako druhé se umístilo
druÏstvo z Nûmecka a tfietí z Rakouska.

Dovolte mi podûkovat v‰em organizátorÛm této nároãné akce za její uspofiádání
a dále v‰em vÛdcÛm za propagaci plemene na této vrcholné mezinárodní akci.

Ing. Lenka Fialová
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zkou‰ky DO, TouÏim 17. – 18. záfií 2005
Sbor rozhodãích veden˘
MVDr. Miroslavem Kalichem

 âtyfiãlenné druÏstvo z âR

Vítûzn˘ Alan z Chotutického údolí
veden˘ panem Vladimírem Kaise-
rem. Tituly CACIT a CACT, nejlep‰í
práce v lese.

j

Q

CACIT Mezinárodní v‰estranné
Slavnostní zahájení MVZ na zámku
Beãov nad Teplou

 Uvítání pfiítomn˘ch
pfiedsedou KDO

a zahraniãními hosty

Vlevo rozhodãí, vpravo nastoupení
vÛdcové se psy, na schodech
trubaãi

Y
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XXXVI. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky MMO, VMO a DO
TouÏim 17. – 18. záfií 2005

âtrnáctiãlenná skupina vÛdcÛ se sv˘mi svûfienci nastoupila po páteãním zaregis-
trování, veterinární prohlídce a rozlosování na zahájení XXXVI. CACIT KS – MVZ MMO,
VMO a DO v pfiekrásném prostfiedí zámku Beãov nad Teplou. Po slavnostním úvodu,
pfiedstavení rozhodãích a vedoucích skupin pro tuto soutûÏ jsme se rozjeli do honi-
teb plnit dané disciplíny.

Sbor rozhodãích vedl ing. Milan Polák s kolektivem: Bûlohlav, Buba, Dr. Cincibus
z NSR, ing. Dejmek, Kapusta, Kieweg, KÛs a dr. ·erá. Do soutûÏe se dostavilo 12 MMO,
1 DO a 1 VMO. Potû‰ující byla úãast ‰esti zástupcÛ z Nûmecka, ktefií pfiedvedli kva-
litní práci na poli, zejména ovladatelnost, a nahánûní v rákosí. AÏ na jednoho získali
v‰ichni I. cenu. Rozhodãími byla vodní práce nejlépe hodnocena u Sity Andûlsk˘
hrad vÛdce pana Petra Pospí‰ila. Polní disciplíny probíhaly standardním zpÛsobem,
i kdyÏ si s námi chvílemi zahrávalo vrto‰ivé poãasí. Nûkter˘m pejskÛm nepfiálo po-
tfiebné ‰tûstí. AÏ na jednoho ale v‰ichni dokonãili, a dokonce 9 psÛ v I. cenû. Za
nejlep‰í práci v poli byl hodnocen Cyr z Rasetova dvora. Jeho majitelem je teprve
sedmnáctilet˘ vÛdce Michal Bene‰, kterého po celou dobu soutûÏe doprovázela
a morálnû podporovala jeho sestra, která se rovnûÏ v˘znamnû podílela na v˘cviku
tohoto nadûjného MMO.

Na sobotu veãer pfiipravili organizátofii spoleãensk˘ veãer, kterého se vût‰ina sou-
tûÏících zúãastnila, nûktefií i se sv˘mi psy. Pfiíjemná hudba hrála k poslechu i tanci.
Byl prostor na debaty, zhodnocení uplynulého dne i k v˘mûnû zku‰eností.

V nedûli ráno nastoupila celá skupina do lesa na první disciplínu - pfiiná‰ení li‰ky
pfies ohrádku. Zde jsme vidûli velmi pûkné v˘kony, i v˘kony slab‰í. Zejména psÛm
z Nûmecka se li‰ku moc nosit nechtûlo. S dobr˘mi známkami absolvoval první den
mohutn˘ VMO Karlo vom Freihoff veden˘ paní Bachmann. BohuÏel ten po absolvo-
vání ohrádky napadl MMO. ManÏel vÛdkynû neuváÏen˘m zásahem vtrhl mezi psy
a utrÏil zranûní ruky. O‰etfiením v nemocnici pro nû soutûÏ skonãila. Po této disciplí-
nû se soutûÏící opût rozdûlili do skupin k plnûní dal‰ích úkolÛ. Zvûdavost pfiítom-
n˘ch byla mimo jiné upfiena na v˘kon MMO Axa vom Peenetal, která se sv˘m vÛd-
cem trávila noc do pozdních hodin v sále. Pln˘m poãtem bodÛ získan˘ch za práci
v lese dokázala, Ïe jí to vÛbec nevadilo. Urãitou  smÛlu mûl vÛdce p. Kohout s MMO
Gábinou z Vlasteckého vrchu, která odmítla pfiinést li‰ku z vleãky, a tak získala hod-
nocení 0. VÛdce se ale nevzdal a dál pokraãoval v soutûÏi. Vleãku se zajícem jiÏ
zvládla fenka bez problémÛ. Zajímavé bylo sledovat jiÏ zmínûného Cyra z Rasetova
dvora – s jakou chutí, dravostí a hlasitostí nastupoval na vleãky a s jakou rychlostí
zvûfi pfiiná‰el. Vûfiím, Ïe tato nejmlad‰í dvojice o sobû nechá je‰tû sly‰et. Komu z nás
se podafiilo umístit se v sedmnácti letech jako druh˘ a získat titul Res. CACT na tak
v˘znamn˘ch zkou‰kách jako Michalovi?

Za nejlep‰í práci v lese byla vyhodnocena pln˘m poãtem bodÛ, vedena jako
hlasit˘ oznamovaã, MMO Bela z Bílé Telãe vedená panem Jaroslavem Vofií‰kem.
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CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky, TouÏim 17. – 18. záfií 2005

Dlouhosrstí ohafii pfii práci

Podíváte-li se na v˘sledkovou listinu, zjistíte, Ïe tato dvojice získala 496 bodÛ a vyhrá-
la s pfiehledem celé MVZ a získala tituly CACT a CACIT. To, co pfiedvedla, byl pfiímo
koncert. Klid, rozvaha, zku‰enost pana Vofií‰ka, chuÈ a ochota Bely plnit to, co se po
ní Ïádá, slavilo úspûch. Blahopfiání patfií nejen vítûzÛm, ale v‰em, ktefií se zúãastnili
a soutûÏ dokonãili. Podûkování patfií jak pofiadatelÛm za dobrou organizaci a zdárn˘
prÛbûh celé soutûÏe, tak i v‰em zku‰en˘m rozhodãím, ktefií posuzovali pfiísnû, zod-
povûdnû a korektnû. Vidûli jsme pûkné v˘kony a bude na co vzpomínat.

Pfií‰tím klubov˘m zkou‰kám
Zdar!

Josef Jeník

Nahofie: Mezinárodní
skupina s rozhodãími
u vody

J. Vofií‰ek
s J. Rosenbaumem se
hlásí rozhodãím u vody
– dr. ·eré a P. Bubovi
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Mezinárodní podzimní zkou‰ky a klubová
v˘stava MMO
Kleve – Nûmecko 29. záfií – 1. fiíjna 2005

Pfiedev‰ím chci zdÛraznit, Ïe tûchto reprezentaãních PZ (HZP) se nemÛÏe nikdo
z nûmeck˘ch vÛdcÛ zúãastnit pfiihlá‰ením, ale dle v˘sledkÛ z pfiedchozích PZ se na
tyto zkou‰ky nominuje. Klub MMO v Nûmecku je rozdûlen na 16 samostatn˘ch cel-
kÛ podle zemûpisn˘ch oblastí, z nichÏ jsou pro tuto soutûÏ vybráni vÏdy 1 aÏ 2 nej-
lep‰í jedinci (ne star‰í 2 let). Stfiídavû pofiádá tuto kaÏdoroãnû se opakující soutûÏ
nûkterá z oblastí. Tentokrát se hostování ujala rovinatá oblast Por˘ní – Vestfálsko
v okresním mûsteãku Kleve, na sam˘ch hranicích s Holandskem.

Îel, z âR se Ïádn˘ zájemce na tyto PZ nepfiihlásil, aã bylo jejich konání v na‰em
zpravodaji vãas publikováno. Oslovil jsem tedy ze svého okolí dva vynikající vÛdce,
ktefií sk˘tali záruku dobrého v˘sledku na pomûrnû velmi nároãn˘ch zkou‰kách. Po
uzávûrce na‰ich pfiihlá‰en˘ch psÛ ale jeden z vÛdcÛ úãast odfiekl, a tak mi nezbylo
nic jiného, neÏ tohoto psa pfiedvést sám. Mûl jsem 14 dní na seznámení se psem a na
pfiezkou‰ení rozdíln˘ch disciplín nûmeckého zku‰ebního fiádu. Pes DAG Eben – Ezer
pracoval v˘bornû, s chutí a velkou loveckou vá‰ní, coÏ se v Nûmecku poÏaduje. Je
z mého vrhu, stejnû tak jako druh˘ pfiihlá‰en˘ pes, DICK Eben - Ezer, kterého vedl
v˘born˘ drezér a chovatel MMO Bohumil Bártík.

Po necel˘ch 800 km a pomûrnû úmorné 12hodinové de‰tivé noãní cestû jsme ve
ãtvrtek 29. záfií v dopoledních hodinách dorazili na místo srazu. Pfiivítal nás krásn˘
areál zemûdûlské ‰koly pln˘ zelenû, s daÀãí oborou a v‰ude pfiítomné drobné zvûfie.
Asi 5ãlenn˘ t˘m organizátorÛ se nás okamÏitû ujal, ubytoval nás a vybavil potfiebn˘mi
informacemi, propozicemi zkou‰ek, visaãkami vãetnû parkovacích karet a sáãkÛ na
psí exkrementy. Po celou dobu zkou‰ek jsme byli svûdky precizní nûmecké organi-
zace.

V odpoledních hodinách jsem âeskou republiku zastupoval na jednání o zaloÏe-
ní Svûtového svazu MMO, kterého se zúãastnil i prezident klubu MMO USA, p. Tom
McDonald. Jednání byli dále pfiítomni zástupci Dánska, Nizozemí, ·védska, ·v˘car-
ska a Nûmecka. KaÏd˘ reprezentant pfiedstavil klub MMO ve své zemi a prezident
MMO Nûmecka, p. Bernd-Dieter Jesinghausen, vysvûtlil v˘znam zaloÏení Svûtového
svazu MMO. Návrh ustavení tohoto mezinárodního uskupení je samostatnû oti‰tûn
v tomto zpravodaji. Souãástí schÛzky byl také referát o systému a pravidlech nûmec-
kého chovu MMO, kter˘ pfiednesl hlavní poradce chovu, p. Karl Heinz Sachau.

Seznamovací veãírek v‰ech úãastníkÛ probûhl pfiímo v areálu ve stylové aule.
V Nûmecku se pofiadí psÛ nelosuje, ale skupiny jsou pfiedem urãeny po 3 aÏ 4 a pokud
to jde, psi se psy a feny s fenami. KaÏd˘ pfiedem ví, kdo s k˘m tvofií skupinu, kdo
jsou jeho rozhodãí, v kolik má b˘t na které disciplínû a kde. Z dal‰ích zemí je‰tû
startovali psi z Nizozemí, Dánska a ·v˘carska.

Ráno jiÏ v 7 hodin nastoupilo v‰ech 33 vÛdcÛ se sv˘mi MMO, které posuzovalo
35 rozhodãích, z nichÏ jeden byl Dán a jeden Holanìan. My s Bohou‰em Bártíkem
jsme byli ve skupinû ãíslo 2 a s námi tvofiili tuto skupinu je‰tû Nûmec a ·v˘car. Posu-

Ohlédnutí za Memoriálem Richarda Knolla
Námû‰È na Hané 20. – 21. srpna 2005

Pofiádáním leto‰ního v pofiadí jiÏ 31. MRK byl povûfien OMS Olomouc, okres, kte-
r˘ má s pofiádáním takov˘chto akcí bohaté zku‰enosti. T̆ m „zapálen˘ch“ obûtavcÛ
mûl v‰e preciznû pfiipraveno.

Organizace soutûÏe, honitby, ubytování, obãerstvení i v‰e ostatní, co k takov˘m
akcím patfií, bylo v˘borné. Velk˘m problémem bylo pouze poãasí. Mimofiádné horko
a jen mírn˘ vítr komplikovaly práci na disciplínách.

Pfii slavnostním zahájení na nádvofií zámku v Námû‰ti na Hané nastoupilo 11 KO,
5 POI,  2 DO, 1 NDO, 1 MOK. Dlouháni si vylosovali startovní ãísla 1 a 16.

Oxa z Ka-Mir Bohemia vedená panem Janem Hybnerem s ãíslem 1 nastoupila
první den na pole a odpoledne na vodní práci. Alan z Chotutického údolí s vÛdcem
Vladimírem Kaiserem s ãíslem 16 ‰li na lesní práci. Obûma se dafiilo. Alan jen
s jednou 3 z barvy a Oxa s tfiemi 3 v poli.

Do druhého dne nastoupilo 18 psÛ. Oxa v lese získala na ohrádce, klidu na sta-
novi‰ti, ‰oulaãce a na barvû hlasitého oznamovaãe známku 4, a pak pfii‰la pohroma.
Hustû zarostl˘ úsek maliní a ostruÏiní na vleãkách znamenal konec nadûjí hned tfií
psÛ. Oxa byla hodnocena na vleãce se zajícem známkou 2 a na vleãce s li‰kou
známkou 1. Tím nesplnila limit a v soutûÏi skonãila.

Alan byl ráno na vodû hodnocen ve v‰ech disciplínách za 4 a pokraãoval na
malém poli úspû‰nû také sam˘mi 4. Pak pfii‰lo ãekání na disciplíny velkého pole.
KdyÏ koneãnû v odpoledních hodinách nastoupil, mírnû se ochladilo a vítr pfiifoukal
mraky. Spoleãn˘ hon byl ohodnocen známkou 4. Pfii hledání se projevila únava psa
a zhor‰ila se koncentrace na v˘kon jak u vÛdce, tak i psa. Stalo se, Ïe pfied Alanem
vzlétl kohout, pes se vydal za ním a za chvilku jej aportoval. BohuÏel scházela stfielba
a povel k pfiinesení.

Tak skonãily na‰e nadûje na 31. roãníku MRK. Scházelo jen málo a mohl b˘t
dÛvod k radosti.

Za úãast byly pfiedány obûma vÛdcÛm obou psÛ poháry s podûkováním klu-
bu DO.

Dovolte mi, abych touto cestou podûkoval vÛd-
cÛm a jejich „t˘mÛm“ za v‰e, co udûlali pro zdárn˘
prÛbûh této vrcholné soutûÏe.

Jako poznámka na závûr: Vláìa Kaiser s Alanem
z Chotutického údolí si o ãtyfii t˘dny pozdûji v‰e vy-
nahradili a vyhráli XXXVII. CACIT MVZ DO v TouÏimi.
Blahopfiejeme.

MVDr. Miroslav  Kalich
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zovali nás 4 rozhodãí, z nichÏ jeden byl hlavní. TakÏe pfiímo mezinárodní pracovní
skupina. JiÏ po cestû k poli, dlouhé asi 25 km, nám naskakovala husí kÛÏe z mnoÏství
baÏantÛ a zajícÛ, ktefií se objevovali v‰ude. Sami jsme byli zvûdavi, jak na‰i psi tuto
situaci zvládnou. Bylo pravé hledaãkové poãasí - vlhko, pod mrakem a svûÏí vûtfiík.
Polní hledání probíhalo v fiepû. Po vypu‰tûní kaÏdého psa netrvalo dlouho, a pes
buì vystavoval, nebo zajíce prohnal. Nûmeãtí rozhodãí kladli velk˘ dÛraz na spon-
tánní radost ohafie, jeho samostatnost zvûfi najít, vystavit a popfiípadû nahnat na stfielce.
Oba na‰i psi zde prokázali, Ïe jsou ostatním münsterlandÛm dobr˘mi konkurenty.
V Nûmecku se známkuje kaÏdá disciplína aÏ do 12 bodÛ (viz oti‰tûn˘ zku‰ební fiád).
Známky 11 a 12 se dávají za mimofiádn˘ v˘kon. Îádn˘ ze zúãastnûn˘ch psÛ v‰ak
12 bodÛ nezískal. Pes, kter˘ pracuje v˘bornû a bezchybnû, dostává zpravidla
10 bodÛ. Dick, kterého jsem vedl já, mûl v poli samé 10, jen se rozhodãím zdálo, Ïe
jsou oba na‰i psi pfiíli‰ poslu‰ní a z „disciplíny“ radost z práce dostali 9. Dag se jim
zdál aÏ hodnû „utaÏen˘“, a tak i z hledání dostal 9. V‰ichni psi ve skupinû museli
prokázat vystavení nejen pernaté, ale i zajíce! Obû vleãky mûl Dick za 10 bodÛ a Dag
10 a 9. Rozhodãí nás v poli dÛkladnû proklepali, neboÈ k vodním disciplínám jsme
se mûli dostavit aÏ v 15.40 hodin. Rybník byl od pole vzdálen cca 40 km. Za první
disciplínu - pfiiná‰ení stfielené kachny s v˘stfielem – dostali oba na‰i psi 10 bodÛ.
V disciplínû pfiiná‰ení kachny z rákosí nám v‰ak zaãaly problémy. Pes totiÏ musel
k rákosí pfieplavat asi 30 m hladinu, sám se nasadit, s chutí rákosí prohledat a kach-
nu pfiinést. Zde jsme dávali dost povelÛ, a proto Dick dostal 7 bodÛ a Dag 8. A pfii‰lo
to nejhor‰í - slídûní za Ïivou kachnou! Ostatním psÛm se tato disciplína zapoãítávala
jiÏ z pfiedchozích zkou‰ek, a tak jsme ji dûlali jen my âe‰i a Nûmci si nás náleÏitû
vychutnali! Kachna se nepou‰tûla od bfiehu s nástfielem, ale byla hozena doprostfied
rybníka a zahnána do protilehlého rákosí. To nesmûli vÛdce ani pes vidût. Pes musel
sám doplavat doprostfied rybníka, sám se nasadit, kachnu v rákosí vyhledat, vytlaãit
na hladinu nebo Ïivou pfiinést. Dick mûl ke v‰emu neuvûfiitelnou smÛlu! KdyÏ byl
koneãnû v rákosí v kontaktu s kachnou, která se jiÏ hlasitû oz˘vala, ‰la po pû‰inû

Centrum MPZ farma „Riswick“ Kleve Nûmeãtí rozhodãí u vody prohlíÏí na‰im MMO chrup

Foto nahofie: Uprostfied
vítûz zkou‰ek M. Spieß
a Silko v.d. Sieben Auen.
Vlevo druhé místo W. Bau
a Komtessa v. Wolfsbau.
Vpravo A. Götzken s
fenou Freya vom
Friedfeld na tfietím místû.

Na‰e mezinárodní
skupina: B. Bártík, P.
Buba, reprezentant NSR
a ·v˘carska. Vzadu stojí:
Hlavní rozhodãí B.
Lakove, H. Anderson –
Dánsko, A. Cathro
a T. Boettcher
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byl s ocenûním vd/v1 vyhlá‰en pes Flato vom Försterhaus z tfiídy pracovní - majitel
Werner Koppetz z Wülfry.

V odpoledních hodinách se pro nás hosty konala slavnostní tisková konference
s obûdem. Pofiádal ji nûmeck˘ klub MMO v ãele s prezidentem p. Jesinghausenem
a referentem pro mezinárodní styk p. Dr. Jürgenem Böhmem. Na konferenci byly
zastoupeny tfii nejprestiÏnûj‰í nûmecké ãasopisy, a to Wild und Hund, Jäger a Die
Pirsch. KaÏd˘ zástupce ze zúãastnûn˘ch zemí se pfiedstavil a krátce nastínil problé-
my chovu MMO ve své zemi. Poté jsme v‰ichni odjeli do kostela na m‰i svatou, která
se konala v duchu tûchto zkou‰ek.

V 19 hodin zaãal spoleãensk˘ veãer. Pfied vyhlá‰ením v˘sledkÛ byly pfiedneseny
rÛzné proslovy a zdravice zúãastnûn˘ch hostÛ vãetnû starosty mûsta Kleve. Také já
jsem podûkoval za pfiijetí, pochválil v˘bornou organizaci zkou‰ek, zazvûfiení honiteb
a tlumoãil jsem pozvání od na‰eho klubu na X. CACIT MVZ MMO v záfií 2006 do
Vsetína a pozvání vãetnû jejich rozhodãího na VIII. Samostatnou klubovou v˘stavu
v kvûtnu 2006 do Prahy.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ zkou‰ek MMO i v˘stavy provádí v Nûmecku sám fieditel zkou-
‰ek, nikoliv hlavní rozhodãí, a hodnotí na závûr jak zkou‰ky, tak i v˘stavu. Do vyhlá‰e-
ní v˘sledkÛ nikdo z vÛdcÛ netu‰il, jak se jeho pes umístil, protoÏe v Nûmecku se
známky pfii soutûÏi nehlásí a ani není zvykem, aby se rozhodãí ptal, má-li nûkdo
nûjaké pfiipomínky. Od toho je tam vÏdy nûkolik rozhodãích, jejichÏ posouzení platí!

Po zvefiejnûní v˘sledkÛ následovalo pfiátelské
posezení, veãefie a volná zábava trvající do pozd-
ních veãerních hodin. Nikdo nikam nepospíchal,
neboÈ druh˘ den byla nedûle, a tak aÏ se v‰ichni
dostateãnû vyspali, v klidu, plni dojmÛ a nov˘ch
pfiátelství se rozjeli do sv˘ch domovÛ. Díky za
tyto krásné, ale pracovnû i finanãnû nároãné
zkou‰ky!

Mal˘m münsterlandÛm zdar!
Petr Buba

podél rákosí paní se tfiemi psy navolno. V momentû, kdy mÛj pes kachnu pronásle-
doval, byli v‰ichni její psi v rákosí a Dick se s nimi zaãal seznamovat. Bál jsme se
nejhor‰ího – rvaãky. Na‰tûstí k ní nedo‰lo, ale kachna toho vyuÏila, vyplula na hladi-
nu a zaplula do jiné ãásti rybníka. KdyÏ se Dick na mé zapískání vracel, na stopu se
jiÏ sám nenasadil. Bylo to hodnoceno jako nedokonãená poloviãní práce, a tedy jen
5 body. Ale asi to tak mûlo b˘t, neboÈ se tím velice pomohlo Dagovi. Ten mûl velké
problémy se na vypu‰tûnou kachnu nasadit, coÏ se mu nevedlo, a plaval úplnû jin˘m
smûrem, neÏ jeho kachna zaplula. Náhodou v posledních minutách navûtfiil kachnu
na‰i, vklouzl do rákosí a Ïivou ji pfiinesl. TakÏe disciplínu splnil na 10 bodÛ. Hlavní
rozhodãí to pak komentoval slovy: “Jeden pes musel mít velikou smÛlu, aby druh˘
obstál“. SmÛla mého psa mû velice mrzela, ale Bohou‰ovi jsem to moc pfiál. Na
tûchto zkou‰kách je nejvy‰‰í koeficient 3, a ten mají jen tfii disciplíny, na které se
klade nejvût‰í dÛraz - stopa zajíce, nos a zmínûné slídûní za Ïivou kachnou. A právû
u poslední jsem pfii‰el o moc bodÛ.

Pfii zkou‰kách mi bylo divné, proã rozhodãí u vody prohlíÏeli v‰em psÛm chrup,
kdyÏ se na druh˘ den mûlo opakovat to samé na povinné v˘stavû. Dozvûdûl jsem se,
Ïe v Nûmecku to ukládá pfiímo zku‰ební fiád, a to proto, aby byla zji‰tûna povaha psa
- zda nekou‰e, není bojácn˘ a má dÛvûru k cizím lidem. KdyÏ si pes nenechá chrup
prohlédnout, zapí‰e se mu to do v˘sledné tabulky a je k tomu pfiihlédnuto pfii v˘bûru
do chovu.

Oba jsme zkou‰ky udûlali, ale umístili jsme se celkovû ve druhé polovinû. Myslím,
Ïe i to je velk˘ úspûch. Dag získal 174 bodÛ a Dick 161 bodÛ. Pût psÛ na tûchto
zkou‰kách neobstálo. Vítûzem mezinárodních PZ v Kleve se stal pes MMO Silko
von den Sieben Auen místního vÛdce Matthiase Spiesse se 191 body. U ostatních
psÛ byly získané body velmi tûsné.

Druh˘ den se konala celonûmecká klubová v˘stava - v‰ech psÛ soutûÏících na
PZ povinnû i dal‰ích pfiihlá‰en˘ch. Celé dopoledne jemnû a hustû pr‰elo, a to nikdy
není na v˘stavu dobré. Byly utvofieny tfii kruhy, v kaÏdém posuzovali 3 rozhodãí,
z nichÏ jeden byl hlavní a jen ten mûl kontakt s koronou a diktoval koneãn˘ posu-
dek, na kterém se v‰ichni tfii shodli. Já jsem byl jedním z rozhodãích a posuzoval
s kolegy feny ve tfiídách otevfiené a pracovní. V Nûmecku se hodnotí jedinec dvûma
známkami - první je za kostru, pohyb a pfiedvedení, druhá za kvalitu srsti. Tfiída se
neprezentuje najednou, ale do kruhu vchází jedinci jednotlivû a je úplnû jedno v jakém
pofiadí. Rozhodãí hodnotí velmi peãlivû a velice dÛleÏitá je pro nûj povaha psa. Jedi-
nec se musí pfiedvést pfiirozenû a spontánnû. Oba na‰i pejsci obdrÏeli vd/vd. Trochu
mû mrzelo, Ïe jsem se z posudku, kter˘ byl velmi krátk ,̆ nedovûdûl, proã dostal pes
za kostru vd. Mnû se zdál v kostfie bezvadn ,̆ ale mÛÏe to b˘t subjektivní názor.
V Nûmecku se ostatnû „v˘borná“ udûluje zcela v˘jimeãnû! Tam je vd asi jako u nás
v˘borná a v˘borná jako CACIB nebo BOB. Také jako rozhodãí exteriéru jsem si v‰iml,
Ïe majitelé psÛ byli velmi vdûãní a dûkovali za známku vd. Nelíbilo se mi ale, Ïe na
v˘stavû do‰lo k urãitému separátnímu hodnocení jedincÛ.

Celkem bylo posouzeno 56 MMO. Z 31 posouzen˘ch fen jen 2 byly hodnoceny
obûma v˘born˘mi v/v. Jako nejlep‰í byla v závûreãném defilé vyhlá‰ena fena Gilka vom
Kiefernwalde chovatele a majitele Josefa Germanna z Essenu. U psÛ bylo hodno-
cení je‰tû pfiísnûj‰í, tzn., Ïe Ïádn˘ z 25 psÛ nedostal obû v˘borné! Nejlep‰ím psem
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§ 1 Právní podklady
1. Obû strany se zavazují k dosaÏení cílov˘ch úkolÛ této smlouvy dle § 2 jejich vliv

v celosvûtovém mûfiítku v FCI, v jejích orgánech, jejích institucích a ãlensk˘ch
svazech na jedné stranû a ve svûtovém svazu …… a jeho orgánech, institucích
a ãlensk˘ch spolcích na stranû druhé uplatnit.

2. Svûtov˘ svaz nezíská uzavfiením této kooperaãní dohody Ïádná ãlenská práva
v FCI a nemÛÏe ani v budoucnu takováto práva obdrÏet. âlenství v FCI je vyhra-
zeno v˘luãnû národním kynologick˘m svazÛm.

3. FCI nezíská uzavfiením této kooperaãní dohody Ïádná ãlenská práva ve svûto-
vém svazu a nemÛÏe ani v budoucnu takováto práva obdrÏet. âlenství ve svûto-
vém svazu je vyhrazeno národním plemenn˘m spolkÛm.

4. FCI a svûtov˘ svaz uznávají a respektují spolky a svazy seskupené v jednotliv˘ch
organizacích. Smluvní partnefii se budou snaÏit tyto podle moÏností podporovat.

5. âlenové svûtového svazu pro …… musejí b˘t ãleny ãlenského svazu FCI dotyãné
zemû. Toto platí, av‰ak v˘luãnû pro zemû, ve kter˘ch FCI jednu kynologickou
organizaci za ãlena pfiijala.

6. FCI podepí‰e tuto kooperaãní dohodu pouze s jedním svûtov˘m svazem pro ur-
ãité plemeno v jednotlivé zemi.

§ 2 Spoleãné cílové úkoly
Smluvní partnefii mají v úmyslu uskuteãnit v rámci dohody následující cílové úkoly:

1. Aplikace a dodrÏování svûtové platnosti FCI – standardu pro rasu/y spravované
svûtov˘m svazem dle poÏadavkÛ standardu zemû pÛvodu této rasy.

2. Svûtové zaji‰tûní povahov˘ch a v˘konnostních vlastností, poÏadovan˘ch stan-
dardem.

3. Svûtové udrÏení upotfiebitelnosti.
4. Svûtové zaji‰tûní zdravotních projevÛ poÏadovan˘ch standardem.
5. Kooperace v základních kynologick˘ch otázkách, hlavnû takov˘ch, které mají

národní nebo mezinárodní politick˘ v˘znam.
6. Vyjmenované cílové úkoly, pakliÏe potfiebují detailní fiízení, formulovat v dodateãné

dohodû specifické pro plemeno.

§ 3 Pfiijímání nov˘ch ãlenÛ
1. Oba smluvní partnefii se budou snaÏit zajistit, aby byly ãlenské spolky svûtového

svazu pfiijmuty za ãlena FCI tím, Ïe tyto spolky získají ãlenství v národních chov-
n˘ch klubech FCI.

2. Za úãelem semknutí budoucích kynologick˘ch zájmÛ se budou proto smluvní
partnefii pfied pfiijetím nov˘ch chovatelsk˘ch klubÛ ze strany FCI, resp. rasovû
specifick˘ch ãlensk˘ch spolkÛ ze strany svûtového svazu, navzájem orientovat
podle pfiíslu‰né národní situace.

3. V této souvislosti téÏ prohla‰ují obû strany ochotu poskytnutí stávajících kontak-
tÛ v zemích, ve kter˘ch druh˘ smluvní partner je‰tû není zastoupen, a tímto spo-
leãnou podporou a pomocí roz‰ífiit pole pÛsobnosti.

Kooperaãní dohoda* )

Mezi FCI a svûtov˘m svazem pro …… plemeno/a

Preambule
FCI je svûtová vedoucí kynologická organizace pro chov a v˘cvik psÛ v‰ech ple-

men se souãasn˘m sídlem v Thuin v Belgii. Je podfiízena podle ãl. 1 sv˘ch stanov
belgickému právu. Její ãlenové jsou národní kynologické organizace, které mají na
národní úrovni uskuteãÀovat cílové úkoly obsaÏené ve stanovách FCI.

Svûtov˘ svaz pro …… se snaÏí jím zastupované/á plemeno/a na podkladû sv˘ch
stanov a FCI standardu ã. …… celosvûtovû spravovat. Jeho ãlenové jsou národní
spolky, které mají na národní úrovni uskuteãÀovat cílové úkoly svûtového svazu ob-
saÏené ve stanovách svûtového svazu.

Oba smluvní partnefii mají v úmyslu navzájem se ve v‰ech kynologick˘ch oblas-
tech podporovat a uzavírají za tímto úãelem následující dohodu.

Foto nahofie: Úãastníci zaloÏení svûtové-
ho svazu MMO v Kleve 29.9.2005. Zle-
va: zástupkynû ·védska, Dr. J. Böhm, zá-
stupce ·v˘carska, âR, prezident
B. D. Jesinghausen a viceprezident
K. Beckmann z NSR, dále zástupce Dán-
ska, ·v˘carska, hl. poradce chovu NSR
K. M. Sachau, zástupce Holandska
a USA.

Tisková konference k zaloÏení svûtového
svazu MMO. Zleva: zástupce Holandska,
·v˘carska, uprostfied prezident MMO
v NSR B.D. Jesinghausen a tajemník
Dr. J. Böhm. Dále zástupce USA a âR.
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58. Mezinárodní Vorm Walde HZP velk˘ch
münsterlandsk˘ch ohafiÛ
Moos – Nûmecko 7. – 8. fiíjna 2005

Ve dnech 7. - 8. fiíjna 2005 se v SRN v revírech okolo Plattlingu nedaleko Deggen-
dorfu konaly celonûmecké Vorm Walde HZP. Stfiediskem dûní zkou‰ek bylo malé mûs-
teãko Moos. Pfiihlá‰eno bylo celkem 26 velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ.

V pátek probûhlo slavnostní zahájení zkou‰ek. Potom se uskuteãnila pfiehlídka psÛ
a fen – „Zuchtschau“ (nutná pro zafiazení do chovu). V˘sledek posuzování kaÏdého
jedince byl vyjádfien dvûma známkami – stavba tûla/osrstûní. Vût‰ina psÛ a fen byla
hodnocena sg/sg (velmi dobfie/velmi dobfie). Ze v‰ech pfiedveden˘ch jedincÛ byla znám-
kami v/v (v˘bornû/v˘bornû) hodnocena pouze jedna fenka. To svûdãí o velmi pfiísném
posuzování. Nejlépe hodnocen˘m psem byl Attila vom Schwarzen Venn - sg/sg. Nej-
lépe hodnocenou fenou byla jeho sestra Anschy vom Schwarzen Venn – v/v.

Po posuzování exteriéru mûli ten den psi pfied sebou je‰tû splnûní vodních disci-
plín, a to nahánûní v rákosí a dohledávku kachny.

My jsme se zúãastnili aÏ druhého dne zkou‰ek, kdy byly zkou‰eny polní disciplíny
a slídûní za Ïivou kachnou. Za-
hájení probûhlo brzy ráno a oko-
lo osmé uÏ se jednotlivé skupi-
ny rozjíÏdûly na svá pracovi‰tû.
Skupiny byly rozdûleny po tfiech
aÏ ãtyfiech psech a kaÏdou sku-
pinu posuzovali tfii rozhodãí.
Na‰e skupina odjela do revíru
velmi dobfie zazvûfieného drob-
nou zvûfií. KaÏd˘ pes mohl pro-
kázat vystavování na baÏantech
i zajících. Vleãky se zkou‰ely jak
s pernatou, tak se srstnatou zvû-
fií. Zvûfi na vleãky si pfiiná‰el kaÏ-
d˘ vÛdce sám. Bylo moÏné zvo-
lit podle moÏností vÛdce baÏan-
ta nebo kachnu, u srstnaté pak
králíka nebo zajíce. KaÏd˘ vÛd-
ce mûl je‰tû moÏnost pouÏít dva
kusy zvûfie na vleãku, kdy jeden
kus byl poloÏen na konci stopní
dráhy a druh˘ kus pak poloÏil
pfied sebe rozhodãí, kter˘ vleã-
ku zakládal. Na hodnocení ne-
mûlo vliv, kter˘ kus zvûfie pes
pfiinese.

§ 4 ¤e‰ení problémov˘ch oblastí
Obûma smluvním partnerÛm je jasné, Ïe mÛÏe dojít ojedinûle ke vzniku problémÛ

mezi stávajícími organizacemi. Tyto se mohou ve své podstatû opírat o rozdíly na
národní úrovni a mohou mít zcela rozdílné pfiíãiny. Smluvní partnefii vyhla‰ují zámûr
takovéto problémové oblasti vyfie‰it oboustrann˘m smírem.

§ 5 Platnost, doba trvání a zánik

Tato dohoda vstoupí v platnost podpisem smluvních stran.
Tato dohoda zÛstává v platnosti do té doby, neÏ jedna ze stran stranû druhé smlou-

vu písemnû nevypoví. V tomto pfiípadû konãí dohoda ‰est mûsícÛ po obdrÏení pí-
semné v˘povûdi.

 za FCI      za svûtov˘ svaz             za ãlenskou organizaci  FCI

datum …………………….

*) Návrh Kooperaãní dohody Svazu MMO – viz ãlánek Mezinárodní PZ a klubová
v˘stava MMO
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VI. roãník Memoriálu Josefa Kobzy
OMS PlzeÀ - Jih uspofiádal ve dnech 10. a 11. záfií 2005 v‰estranné zkou‰ky,

Memoriál Josefa Kobzy, se zadáním titulÛ CACT a res. CACT. Memoriál probíhal
v honitbách MS Horu‰any (les), MS Zemûtice - Merklín (voda) a MS Kotovice (pole).

Po organizaãní stránce bylo v‰e perfektnû pfiipraveno. Sbor rozhodãích pod ve-
dením Eduarda Martínka spravedlivû posuzoval v˘kony v‰ech ohafiÛ. Zúãastnilo se
jich 13, z nichÏ 6 bylo nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ, 2 pointfii, 1 nûmeck˘ dráto-
srst˘ ohafi, 1 v˘marsk˘ ohafi krátkosrst ,̆ 1 velk˘ münsterlandsk˘ ohafi a 2 nûmeãtí
dlouhosrstí ohafii.

Dvoudenní klání ukonãilo slavnostní vyhodnocení a pfiedání cen, jehoÏ se zúãast-
nil i vnuk Josefa Kobzy, pan Jifií Kobza.

Vítûzem memoriálu se stal pes DO Sendy LH od Hanusky veden˘ panem Jaro-
slavem Hajníkem z RoÏmitálu pod Tfiem‰ínem v I. c. s poãtem bodÛ 497 a se získá-
ním titulu CACT a pfiedvedl nejlep‰í práci na vodû. Tfii body ztratil v poli, kdyÏ nepfii-
‰el do styku se srstnatou zvûfií. Jako druh˘ se umístil téÏ DO Alan z Chotutického
údolí veden˘ panem Vladimírem Kaiserem z Prahy v I. c. s poãtem bodÛ 489 a se
zadáním titulu res. CACT a pfiedvedl nejlep‰í práci v lese. VMO Vilík od Nezdického
potoka veden˘ panem Václavem Pluhafiem se umístil ve II. c. s poãtem bodÛ 438.

Celkovû se v I. cenû umístili 2 ohafii, ve II. cenû 5 ohafiÛ a ve III. cenû 1 ohafi.
Neobstálo 5 ohafiÛ. Z v˘ãtu v˘sledkÛ memoriálu je zfiejmé, Ïe dlouhosrstí ohafii ob-
stojí v kaÏdé konkurenci a dûlají dobré jméno na‰emu klubu.

Václav Brettl

Úspû‰ní J. Hajník a Vl. Kaiser se sv˘mi DO

Na‰e skupina mûla podle ãasového harmonogramu nastoupit ve 13.00 hodin na
vodní disciplíny - slídûní za Ïivou kachnou. Musím fiíct, Ïe práce v‰ech psÛ, které jsem
mohla sledovat, byly velmi samostatné, psi bez problémÛ a povelÛ pfiekonávali vodní
hladinu v ‰ífice pfiibliÏnû 30 metrÛ, kde pak prohledávali rákosí. Ne kaÏd˘ pes mûl ‰tûstí
a kachnu na‰el a vytlaãil na vodní hladinu, kde byla stfielena.

Vítûzem zkou‰ek se stala fenka Aischa von der Angellinde vedená Susanne Kell-
ner - získala celkem 209 bodÛ. Jako druh˘ se umístil Enzo v. Bushof s 204 body a se
stejn˘m poãtem bodÛ, ale star‰í se na tfietím místû umístil Jago v. d. Langen Weide.

Jsem ráda, Ïe jsem se mohla tûchto vrcholn˘ch zkou‰ek velk˘ch münsterland-
sk˘ch ohafiÛ zúãastnit a vidût velmi pûkné v˘kony pfiedvádûn˘ch jedincÛ. Co se t˘ká
organizace a prÛbûhu zkou‰ek, byla témûfi bezchybná. Je jen ‰koda, Ïe se z âeské
republiky Ïádn˘ pes tûchto zkou‰ek nezúãastnil.

Ing. Lenka Fialová
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PZ Mal˘ Bor – zleva: VMO Hak od Staré vsi – Karel Petrmichl, MMO Dag Eben-Ezer – Bohumil
Bártík, MMO Rona Buremi – Jaroslav Cikán, MMO Pegy Buremi – Eva Burdová, MMO Dafne
Eben-Ezer – Jan Zíka, DO Kisi z Mechova – ing. Jifií Kec

PZ v DlaÏovû – zleva: VMO Brit od Nezdického potoka – Vlastimil Pranãl, MMO Rina Buremi –
Zdenûk Tfiíska, MMO Piera Buremi (vítûz) – Jaroslav Cikán, MMO Peggy Buremi – Eva
Burdová, MMO Endy ze Skalné plánû – ing. Václav Matûjka, VMO Dan od Nezdického potoka –
Jaromír Osvald

Podzimní zkou‰ky na okrese KlatovyPodzimní zkou‰ky na okrese Klatovy
V roce 2005 byly na okrese Klatovy uskuteãnûny dvoje podzimní zkou‰ky ohafiÛ

pofiádané OMS âMMJ a jedny pofiádané ve spolupráci OMS a Klub krátkosrst˘ ohafi.
Na v‰ech PZ bylo zastoupení na‰ich plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ poãetné. Dlouho-
srstí ohafii se umístili na pfiedních místech v konkurenci ostatních plemen.

První PZ probíhaly v honitbû MS Mal˘ Bor dne 13. srpna. Na zkou‰ky bylo pfii-
hlá‰eno 20 ohafiÛ, z toho ãtyfii MMO, jeden VMO a jeden DO. Zkou‰ky probíhaly
v dobfie zazvûfiené honitbû za pfiíjemného sluneãného, ne v‰ak pfiíli‰ horkého poãa-
sí. V celkovém hodnocení se na druhém místû v I. cenû s poãtem bodÛ 269 umístila
fenka MMO Rona Buremi vedená Jaroslavem Cikánem, na ‰estém místû VMO Hak
od Staré vsi veden˘ Karlem Petrmichlem s 260 body v I. cenû. Dále v I. cenû PZ
absolvovali MMO Dag Eben–Ezer Bohumila Bártíka, MMO Dafne Eben-Ezer Jana
Zíky a DO Kisi z Mechova ing. Jifiího Kece.

Dne 24. srpna se uskuteãnily PZ pofiádané ve spolupráci s KKO v honitbû MS
Mífienice. Na tyto zkou‰ky nastoupilo 15 ohafiÛ, z na‰ich plemen ãtyfii MMO a jeden
VMO. V koneãném hodnocení se jako tfietí v I. cenû s poãtem bodÛ 260 umístil MMO
Rex Buremi veden˘ Josefem Havlem a dále v I. cenû VMO Asta ze Semtínsk˘ch
potokÛ, MMO Cent Eben-Ezer a MMO Taran Andûlsk˘ Hrad.

Tfietí PZ konané dne 25. záfií v honitbû MS DlaÏov byly na‰imi plemeny velmi
silnû poãetnû zastoupeny. Ze 13 pfiihlá‰en˘ch ohafiÛ byli dva VMO a pût MMO. V‰ich-
ni obstáli v I. cenû. Vítûzem se stala fenka MMO Piera Buremi vedená Jaroslavem
Cikánem, jako druhá v pofiadí byla MMO Peggy Buremi vedená Evou Burdovou,
pátá MMO Rina Buremi a ‰est˘ dokonãil zkou‰ky VMO Dan od Nezdického poto-
ka. Dále se ohafii umístili v pofiadí VMO Brit od Nezdického potoka, MMO Endy ze
Skalné plánû a MMO Ula ze Slavonic.

V‰em vÛdcÛm blahopfieji a pfieji hodnû úspûchÛ na dal‰ích zkou‰kách.
Ing. Lenka Fialová
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice 8. – 9. fiíjna 2005

Tradiãní podzimní mezinárodní v˘stava probûhla za velmi pfiíznivého poãasí – slu-
níãko mírnû proráÏelo oblohu, takÏe nebyla zima a hlavnû nepr‰elo, coÏ je skuteã-
nost pro dlouhosrsté psy pfiedvádûné na volném prostranství více neÏ dÛleÏitá.

Z hlediska posuzovaní na‰ich plemen provedli organizátofii oproti pÛvodnímu roz-
dûlení plemen do kruhÛ velmi v˘raznou zmûnu, a sice oddûlili od sebe posuzování
MMO a DO s VMO. TakÏe MMO posuzoval spoleãnû s ãesk˘mi fousky, maìarsk˘mi
a dal‰ími ménû poãetn˘mi ohafii ing. Václav Vlasák. DO a VMO posuzoval s mnoha
dal‰ími plemeny MVDr. Franti‰ek ·imek.

Z 9 pfiihlá‰en˘ch se dostavilo 8 MMO, ktefií byli ohodnoceni známkami „v˘bornû“
a „velmi dobfie“. Pfiedvedené feny tentokráte pfiedãily sv˘m exteriérem pfiítomné psy,
a tak se o udûlené tituly podûlily Nora z Bijadel - CAC a Res. CACIB (po Eros v.d.
Mooshex – Jetty Buremi) a celkovou vítûzkou mezi MMO se stala fena Bela z Bílé
Telãe (po Alan z Lhotecké ka‰tanky – Ajda z Bílé Telãe), která obdrÏela tituly CAC,
CACIB a BOB.

Ve tfiídû mlad˘ch se pfiedstavil v kruhu pes Cent Eben-Ezer (po Mark Buremi –
Stela Eben-Ezer), kter˘ byl ocenûn známkou v˘borná. Mezi „dospûl˘mi“ psy zaujal
v‰echny pfiítomné pfiíznivce MMO Benn od âiãenick˘ch jezer (po Brix od Perek –
Dolly Buremi), kter˘ byl ocenûn známkou v˘borná a jeví se jako potenciální chovn˘
pes v I. linii.

DO a VMO byli zastoupeni jako obvykle ménû poãetnû – u obou plemen pouze
tfiemi jedinci. Ov‰em kvalita v‰ech pfiedveden˘ch jedincÛ byla vynikající, a tak byli
v‰ichni ocenûni známkou v˘borná a následujícími tituly:

Dlouhosrst˘ ohafi

Ivo‰ od Devíti lip (Dun z Dálky – Dája ze Zlatého kouta) – CAJC
Iris od Devíti lip (Dun z Dálky – Dája ze Zlatého kouta) – CAJC
Saly LH od Hanusky (Olaf z KromûfiíÏské – Nyka od Hanusky) – CAC, CACIB, BOB

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi

Jas od Staré vsi (Falcon Ciperro – Denny od Staré vsi) – CAC, CACIB, BOB
Jaga od Staré vsi (Falcon Ciperro – Denny od Staré vsi) – CAC, CACIB
Îofka z Tou‰kovsk˘ch polí (Yves v. Hubertus Bründl – Juna ze Dzbele) – CAC,
Res. CACIB

Na závûr nezb˘vá neÏ doufat, Ïe i v pfií‰tím roce budou ná‰ klub reprezentovat
jedinci minimálnû tak kvalitní, jako byli na leto‰ní podzimní mezinárodní v˘stavû
v âesk˘ch Budûjovicích.

Dr. Jifií Tesafi

Speciální v˘stava KDO
Buchlovice 10. záfií 2005

Krásné prostfiedí anglického parku zámku v Buchlovicích, ve spojení s jiÏ tradiã-
nû perfektní organizací v˘stavy zaji‰Èované OMS Uherské Hradi‰tû, bylo kulisou spe-
ciální v˘stavy KDO. Úãast samozfiejmû nebyla tak vysoká jako na na‰í klubové v˘sta-
vû, ale pfiesto byla v˘raznû vy‰‰í neÏ na jin˘ch v˘stavách.

Nejpoãetnûj‰í skupinu pfiedstavovalo deset mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ,
z kter˘ch na sebe upozornil ve tfiídû mlad˘ch pes (dnes uÏ chovn˘) Dor Ulja–Mora-
va v majetku Jaroslava ·limara, kter˘ po zásluze obdrÏel titul CAJC. Ve tfiídách do-
spûl˘ch vynikala sourozenecká dvojice Zar a Zina z Florianova dvora paní Draho-
míry Novákové a Václava Vaculíka – oba ohafii získali titul CAC. V lep‰ím stylu se
pfiedvedl Zar a vítûzstvím na této v˘stavû ukonãil svoji úspû‰nou v˘stavní kariéru.

âest dlouhosrst˘ch ohafiÛ zachraÀoval ponûkud robustnûj‰í Amir BfiezÛvsk˘ vrch
slovenského majitele Lubomíra Janeãky a tfii pûkné fenky, z nichÏ Sára LH od Hanu-
sky Michala Popeláfie a Orka z Ka–Mir Bohemia Miroslava Hlinského obdrÏely znám-
ku v˘borná a titul CAC. Druhá jmenovaná se stala vítûzkou speciální v˘stavy.

Pouze dva pfiedvedení velcí münsterland‰tí ohafii byli ocenûni jako velmi dobfií
a pfiihlíÏejícím divákÛm tak jen pfiedstavili plemeno.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
    posuzovatel
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MVP âeské Budûjovice

Vítûzné feny MVP âB
 viz text

 Ben od âiãenick˘ch
jezer

Y
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Svody 2005
Na jarních svodech bylo pfiedvedeno 52 DO, 81 MMO a 51 VMO. Jedná se prak-

ticky o jedinou akci, která nám dává moÏnost dosti objektivního zpûtného pohledu
na na‰i  chovatelskou ãinnost.

U DO nalézáme chudozubost u dvou jedincÛ (3,8 %), u ãtyfi pak pfiespoãetné
první premoláry a pfiedkus ve dvou pfiípadech. U jednoho psa byla konstatována
porucha sestupu varlat do ‰ourku – kryptorchismus.

U MMO se dlouhodobû vyskytuje kolem 10 % vad skusu od mírnûj‰ích forem
kle‰Èového nebo nepravidelného skusu aÏ po pfiedkus (3,7 %).

Obrácená konfigurace délky ãelistí – podkus – byl zji‰tûn u dvou VMO (2,9 %).
Zde nebyl Ïádn˘ nález chudozubosti, ale u témûfi 10 % VMO byl v chrupu nadpoãet-
n˘ zub – zpravidla P1.

Dlouhodobû se také udrÏuje frekvence intenzity zbarvení oka v rámci jednotli-
v˘ch plemen:

tmavohnûdé hnûdé svûtlehnûdé svûtlé
DO 0 % 63,5 % 34,6 % 1,9 %
MMO 6,2 % 56,8 % 32,1 % 4,9 %
VMO 27,5 % 66,7 % 3,9 % 1,9 %

S pfievahou hnûd˘ch a tmavohnûd˘ch odstínÛ mohou b˘t spokojeni chovatelé
VMO. Argument, Ïe oko je‰tû ztmavne je sice pravdiv ,̆ ale je prokázáno, Ïe ãím dfiíve
se ustálí pigmentace, tím vy‰‰í je pravdûpodobnost pfienosu tohoto Ïádoucího zna-
ku na potomstvo.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu
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U = úhyn feny

Pro chovnou sezónu 2005 bylo k dispozici 22 chovn˘ch psÛ a 35 chovn˘ch fen. Bylo
vystaveno 29 + 3 náhradní doporuãení ke krytí. Uskuteãnilo se 19 krytí. V 17 vrzích se
narodilo 99 ‰tûÀat, coÏ je v prÛmûru 5,8 ‰tûnûte ve vrhu. Dvû feny nezabfiezly.
Hodnû zdrav˘ch a poãetn˘ch vrhÛ pfieji v‰em chovatelÛm i do nové sezóny 2006.

MVDr. Miroslav Kalich, poradce chovu DO

Vyhodnocení chovné sezóny 2005
DO

Chovn˘ pes
Poãet VrÏeno Ponechánodopor.

krytí vrhÛ psÛ fen psÛ fen
I. linie
Ason Vrbiãky 1
Cak Ka-Mir 2 1 1 3 6 2 5
Erik z Netíkova dvora 3
Eros z Dorytky 3 1 1 U
Filip z Pfiedních hájÛ 5
Grof z PánÛ louky 3
Marz z LÛckého bofií 1
III. linie
Baron z PavlovákÛ 3 1 1 5 5 5 5
V. linie
Dun z Dálky 5 3 2 6 10 3 10
Char Ka–Mir 1 1 0
Lord od Smolenské pfiehr. 3
VII. linie
Dar Ka–Mir 3 2 2 5 8 5 8
Dyk ze Zlatého kouta 4
Eddy Ji–Ji 2
Eben z Mechova 5 1 1 5 4 5 2
Ezer z Mechova 4 1 1 3 2 2 2
Chris z Dorytky 2 1 1 2 0 2 0
Im Argaj 2
Job od Rychliãek 2
Bez linie
Andy z Mechova 3 2 2 3 3 2 2
Edgar z Ka-Mir 4 3 3 10 10 7 9
Ir z Grygovsk˘ch skal 4 2 2 3 6 2 5
Celkem 19 17 45 54 35 48

V˘stavy v roce 2005
Místo Datum Zkratka Rozhodãí

MVP Brno 12. 2. Br 1
Ing. Dostál: DO + VMO,
D. Poláková: MMO

NVP Ostrava 19. 3. Os
MVP â. Budûjovice 23. 4. CB 1 P. Navrátil
MVP Praha 30. 4. Ph 1 JUDr. N˘vlt
Obl. v˘st. Milovice 14. 5. Mi Ing. Vlasák
MVP Litomûfiice 21. 5. Li Ing. Dostál

Klub. v˘st. KDO Praha 28. 5. Klub
G. Günter: DO, P. Buba:
MMO, Ing. Fialová: VMO

Obl. v˘st. Îìár n. S. 4. 6. Îìár MVDr. ·imek
Obl. v˘st. Praha 4 18. 6. Ph 2 JUDr. N˘vlt
MVP Brno 2. 7. Br 2 J. Nûmec
NVP Ml. Boleslav 23. 7. MB 1
MVP Ml. Boleslav 3. 9. MB 2 JUDr. N˘vlt
Speciál. v˘st. Buchlovice 10. 9. Spec MVDr. ·lapansk˘
NVP Brno 24. 9. Br 3 J. Nûmec
MVP â. Budûjovice 8. 10. CB 2 Ing. Vlasák
NVP Praha 12. 11. Ph 3 Ing. Fialová

V roce 2005 se psi na‰ich tfií plemen mohli úãastnit 16 v˘stav rÛzného typu. Je
potû‰itelné, Ïe nejvy‰‰í úãast zaznamenávají na‰e klubové akce: klubová v˘stava se
75 pfiihlá‰en˘mi a speciální v˘stava KDO pofiádaná pfii oblastní v˘stavû v Buchlovicích,
kam se pfiihlásilo 17 psÛ a fen. Na ostatních v˘stavách bylo vidût dlouhosrst˘ch
a münsterlandsk˘ch ohafiÛ poskrovnu. Pfiedvedeno bylo (nûktefií na více v˘stavách)
36 DO, 54 MMO a 38 VMO.

Pfii optimistick˘ch odhadech projde v˘stavními kruhy maximálnû 20 % odchova-
n˘ch ‰tûÀat. Jedná se o trend, kter˘ postihuje i dal‰í stále je‰tû pracovní plemena
loveck˘ch psÛ. VaÏme si v‰ech majitelÛ, ktefií nelitují ãasu a finanãních nákladÛ na
propagaci na‰ich elegantních plemen v té obrovské konkurenci, která se v souãasné
dobû prezentuje, zvlá‰tû na mezinárodních v˘stavách. Mimofiádné uznání zaslouÏí ti,
ktefií vyjíÏdûjí do zahraniãí.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
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Mojí snahou z titulu poradce chovu je doporuãovat chovatelÛm celou ‰kálu chov-
n˘ch psÛ tak, aby nedocházelo k zuÏování krevní základny. Chovatelé pochopitelnû
dávají pfiednost tûm psÛm, ktefií prokázali svoje exteriérové a zvlá‰tû pracovní kvality.
Genofond byl opût roz‰ífien úspû‰n˘m krytím v Rakousku.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ poradce chovu MMO
VMO

Chovn˘ pes
Poãet VrÏeno Ponechánodopor.

krytí vrhÛ psÛ fen psÛ fen
II.  linie  
Avar z Klíãovského vrchu 3 1 1N
III.  linie  
Benn z Hrazanského údolí 2 1 1  6  4   2 4 
Bor z Hrazanského údolí 4  1 N        
Chyr Svatoborsk˘ revír 3            
Kid Svatoborsk˘ revír 2 2 2 2 2 2 1
Ogar od Nezdického potoka 3          
Omar od Nezdického potoka 4 1 1 4 6 3 3
Berry Vanessa Atalanta 2 2  2   10 11  9  10 
Bez linie  
Adan od Hofienické tvrze 4 1  1  3  4 2  2 
Alan z Dûjkova 4
Andy od Funbergu 1
Barry Bohemia Brüx 2 2 2N
Benny Bohemia Brüx 1            
Bonny Bohemia Brüx 2
Buddy Bohemia Brüx 1            
Cir od Staré vsi 2            
Dan od Kaltouzu 1
Tom z Tou‰kovsk˘ch polí 3 1 úhyn feny
Yves v. Hubertus Bründl 5 2 2 5 2 5 2
Gonzo v. Freihof 1 2 1+1N 4 5 3 4
Dexter Ciperro 1 1   1 1   4  1 4 
Justus Ciperro 1 1 1 7 2 6 2
Celkem  18             12/5N/1Ú 42 40 33 32

N – fena nezabfiezla;  Ú - úhyn feny

V chovné sezónû 2005 bylo vystaveno celkem 19 doporuãení ke krytí, z toho
3 doporuãení k náhradnímu krytí. Celkem bylo uskuteãnûno 18 krytí. Z tûchto krytí
bylo 12 vrhÛ, 5x fenky nezabfiezly a jedna fenka uhynula pfied porodem.

Celkov˘ poãet narozen˘ch ‰tûÀat v sezónû 2005 bylo 82, z toho 42 pejskÛ
a 40 fenek. Poãet ponechan˘ch ‰tûÀat byl 65, z toho 33 pejskÛ a 32 fenek. PrÛmûr-
n˘ poãet narozen˘ch ‰tûÀat ve vrhu byl 7,  prÛmûrn˘ poãet ponechan˘ch ‰tûÀat 5.

V souãasné dobû je evidováno 32 chovn˘ch fen.
V nadcházející chovné sezónû pfieji v‰em chovatelÛm zdravé a poãetné vrhy VMO.

Ing. Lenka Fialová, poradce chovu VMO

MMO

Bûhem chovné sezóny 2005, tj. od 1. 11. 2004 do 30. 10. 2005, bylo vydáno 40 do-
poruãení ke krytí (z toho 1x náhradní krytí). V tomto období se uskuteãnilo 31 krytí
a 25 vrhÛ, ve kter˘ch bylo vrÏeno 198 ‰tûÀat. Do plemenné knihy bylo zapsáno
168 ‰tûÀat mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ.

Chovn˘ pes
Poãet VrÏeno Ponechánodopor.

krytí vrhÛ psÛ fen psÛ fen
I. linie
Vir z Florianova dvora 6 6 2 6 9 5 8
Edar ze Smilovské louky 4
II. linie
Ben z Hanina 2
Bojar z Hanina 3
Jas z Grygovsk˘ch skal 11 4     4      15    14 13 14
Nord Eben-Ezer 6 1 1 3 8 3 6
Tref Eben-Ezer 4
Sent z Florianova dvora 4 3 3 15 10 13 9
Pol ze Slavonic      1
IV. linie
Cyrus z Hamru 1
Cedr z Hamru 4
VI. linie
Ir Andûlsk˘ hrad 7 3 2 7 7 7 7
Mark Buremi 3 1 1 4 7 4 6
Argo z Rasetova dvora 8 1 1 5 3 5 3
Asko z Rasetova dvora 9 1
Erro od Bohumínské Odry 2
VII. linie
Kastor Eben-Ezer 4
Eros v. d . Mooshex 8 2 2 5 7 4 4
Alan z Lhotecké ka‰tanky 5 2
Brit z Lhotecké ka‰tanky 1 1 1 3 4 3 4
Luk z Táborsk˘ch struh 1
Lídr z Bijadel 2 1 1 5 5 3 5
Mond od PstruÏí fiíãky 4 2 1 2 3 2 3
Omar Buremi 1 1 1 3 5 2 5
Dor Reflex Bohemia 2
Bez linie
Sandor Eben-Ezer 4
Sir Eben-Ezer 6      3 3 17 10 11 8
Kosta v. d. Hagenauerbucht 2 2 2 8 8 47
Floh vom Biotop 1 1
Celkem 31 25 98 100 79 89
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Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2006
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
I. linie

Ason Vrbiãky, âLP 7451/00, vr. 4. 4. 1997, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 64 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: JZ, PZ, LZ, VZ  - I. c., ZO 3, nos 4
otec: Andy z Vytínatic, âLP 6464/94
matka: Fera z Orlova, âLP 6971/97
majitel: Josef Vejvoda, Cejle 43, 588 85 Batelov

Cak Ka–Mir, âLP/DO/7512/01, vr. 25. 5. 1997, DKK 0/I
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ I. c., VZ I. c., SZVP I. c., ZO 4,  nos 4
otec: Cyr z Netíkova dvora, âLP/DO/ 6815/95
matka: Hera Ka–Mir, âLP/DO/ 6237/96
majitel: Ivan Svoboda, Nivy 1496, 765 02 Otrokovice

Erik z Netíkova dvora, âLP/DO/7919/04, vr. 18. 2. 2002, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV I. c.,VP II. c., PZ I. c., LZ II. c., nos 4
otec: Cvik z Netíkova dvora, âLP/DO/6816/97
matka: Faty z Dorytky, âLP/DO/7526/02
majitel: Milan Petfiíãek, 592 22 VojnÛv Mûstec 291

Filip z Pfiedních hájÛ, âLP/DO/7771/03, vr. 25. 7. 2000, DKK I/I
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, v˘‰ka 67 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, SVP, VZ I. c., MRK II. c., CACIT, nos 4
otec: César od Jestfiebské skály, âLP/DO/7178/98
matka: Aida z Mechova, âLP/DO/7371/00
majitel: Vít Komárek, Písty 82, 289 13 Zvûfiínek, tel. 604 355 736

Gróf z PánÛ louky, âLP/DO/7708/02, vr. 11. 2. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûd˘ bûlou‰ s plotnami, 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, VP, LZ, VZ - I. c., M· – I. c., ZO 4, nos 4
otec: Dar Lejskov, âLP/DO/6753/95
matka: Denny z PánÛ louky, âLP/DO/7082/00
majitel: Jan Lejsek, Todnû 33, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 321 273

Marz z LÛckého bofií, âLP/DO/7447/02, vr. 3. 4. 1997, DKK 2/2
exteriér: hnûd˘ bûlou‰ s plotnami, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ I. c., MVZ II. c., ZO 4, nos 4
otec: Hex z Nekázance, âLP 6872/96
matka: Juny od Hanusky, âLP 6782/94
majitel: Alena Kubínová, Okrouhlá 138, 680 01 Boskovice, tel. 605 165 734

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Tessi z Ka–Mir Bohemia âLP 8050 0/0 stupeÀ: 118/113
Jesy z Mechova 7995 0/0 108/107
Reno LH od Hanusky 7887 0/0 108/105
Terka LH od Hanusky 8019 1/1 109/106
Bery z Dolik 7917 2/2 100/104

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Cita od Perek 8642 1/1 103/103
Varna z Florianova dvora 8458 0/0 112/112
Zina z Florianova dvora 8595 1/0 04/109
Carin z Rasetova dvora 8701 0/0  108/109
Sita Andûlsk˘ hrad 8741 0/0 109/110
Cita Malá Adélka 8496 1/1 105/109
Hesi Reflex Bohemia 8874 0/0 105/105
Oro Buremi 8541 0/0 111/108

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Frída z Mar‰ov˘ch dvorÛ 1171 0/0 106/104
Dyk od Nezdického potoka 1198 0/0 106/106
Cira z Velkého JeÏova 1181 0/0 105/110
Ema z Vlkaneãského revíru 1093 1/1 103/104
Alan od Devíti dubÛ 1125 3/3 89/89
Jas od Staré Vsi 1232 0/0 112/104
Jaga od Staré Vsi 1234 0/0 112/109
Jola od Staré Vsi 1236 0/0 104/109

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hl. poradce chovu
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VII. linie

Dar Ka–Mir, âLP/DO/7542/01, vr. 25. 10. 1997, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 4x CAC, CWC, 4x CACIB,

4x BOB, Klubov˘ vítûz 2000
v˘kon: PZ I. c., LZ II. c., MVZ I. c., ZO 4, nos 4
otec: Dyk od Devíti lip, âLP/DO/6891/96
matka: Peggy z Ka–Mir, âLP/DO/7012/96
majitel: Josef K‰ána, Kosatcová 1/ 1257, 106 00 Praha 10, tel. 272 652 574

Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01, vr. 29. 3. 1999, DKK 0/0
exteriér: hn. bûlou‰ s plotnami, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC,

2x R. CAC, 2x R. CACIB
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ, MVZ – I. c., R. CACT, R. CACIT, ZO 4, nos 4
otec: Endy od  Devíti lip, âLP 6981/96
matka: Dája z Orlova, âLP 6712/95
majitel: Roman Pokorn ,̆ Chabrovice 22, 391 18 Choustník,

tel. +420 777 782 650

Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03, vr. 3. 7. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 68 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ OV, NV, 6x CAC, R. CAC,

5x CACIB, 4x BOB, MVP Eurodog 2005 - CACA, VDH-ChA, 3. místo
VII. sk. FCI, âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion

v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, MVZ – v‰e I. c., úãast na VGP, nos 4
otec: Avar z Tureãkovny, âLP/DO/6991/96
matka: Happy od Rychliãek, âLP/DO/7065/96
majitel: Ing. Ladislav Ml˘nek, 251 64 Mnichovice, tel. 323 642 119, 602 749 830

Ezer z Mechova, âLP/DO/7755/02, vr. 3. 7. 2000, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, VTM, CAJC, 7x CAC, CACA,

2x R. CACIB, 6x CACIB, 5x BOB, 5. místo VII. sk. FCI, MVP Eurodog –
BOB a Evropsk˘ vítûz 2005, âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion

v˘kon: ZV, PZ, LZ, VZ – v‰e I. c., MVZ III. c., VGP III. c. (vítûz pole), nos 4, hlasit˘
na stopû, Mezinárodní Field Trial – 1. místo, 8 b.

otec: Avar z Tureãkovny, âLP/DO/6991/96
matka: Happy od Rychliãek, âLP/DO/7065/96
majitel: Ing. Ladislav Ml˘nek, 251 64 Mnichovice, tel. 323 642 119, 602 749 830

Endy z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8033/05, vr. 3. 5. 2004, DKK 1/1
exteriér: sv. bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon : ZV, PZ, VP, LZ, VZ – v‰e I. c., nos 4, R. CACT, hlasiã
otec  : Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
matka : Drina z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7490/04
majitel : Jaroslav Veãefia, 675 03 Budi‰ov 208, tel. 605 519 979

III. linie

Baron z Pavlováku, âLP 7547/99 vr. 20. 10. 1997, DKK I/I
exteriér: bûlou‰ s plotnami, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ oblastní vítûz,

3x CAC, 2x CACIB, 2x BOB, vítûz spec. v˘stavy, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, LZ, VZ I. c., VP II. c., ZO 4, nos 4
otec: Iron od Smolenské pfiehrady, âLP 6912/96
matka: Brita z Budi‰ovské doliny, âLP 7124/97
majitel: ing. Franti‰ek Trãka, Suky 12, 591 01 Îìár nad Sázavou,

tel. 566 678 105 (byt); 556 650 511-3 (zam.)

V. linie

Alan z Chotutického údolí, âLP/DO/7840/05, vr. 13. 4. 2001, DKK 2/2
exteriér: hnûdák, 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP, VZ I. c., MVZ I. c., R. CACT, CACT, R. CACIT, CACIT,

nos 4
otec: Farin z Uhrovsk˘ch hájÛ, âLP/DO/6819/96
matka: Asta z Lazarova ml˘na, âLP/DO/7136/01
majitel: Vladimír Kaiser, Malá Tyr‰ova 1725/4, 143 00 Praha 4 – Modfiany,

tel. 241 772 019

Dun z Dálky, âLP/DO/7774/03, vr. 8. 12. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: LZ, SVP, PZ, VZ I. c., MVZ DO 2003 III. c., nos 4, daviã, vodiã
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Dasty z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7489/00
majitel: Petr Kápl, NesmûÀ 88, 374 01 Trhové Sviny, tel. 728 331 815

Lord od Smolenské pfiehrady, âLP/DO/7900/04, vr. 20. 1. 2002, DKK 0/0
exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 4x CAC, 2x R. CACIB

2x CACIB, BOB, âesk˘ ‰ampion, Vítûz spec. v˘stavy 2004
v˘kon: ZV III. c., PZ I. c., LZ I. c., VP II. c., nos 4
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Ora LH od Hanusky, âLP/DO/7723/02
majitel: Václav Hejna, Uhfiice 36, 679 63 Velké Opatovice, tel. 777 760 083

Reno LH od Hanusky, âLP/DO/7887/05, vr. 5. 1. 2002, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, 62 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon : ZV, PZ , LZ, VP - v‰e I. c., VZ II. c., nos 4, hlas. oznamovaã
otec : Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka : Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
majitel : Milan Diba, 387 34 Zábofií 107,  tel. 383 494 253, 736 461 208
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Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi

I. linie

Benn od âíãenick˘ch jezer, âLP/MMO/8607/05, vr. 20. 7. 2002, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko svûtle hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ, SVP, VZ – I.c., nos 4, ZO 4 - daviã, vodiã, hlasit˘ na vidûnou
otec: Brix od Perek, âLP/MMO/8088/01
matka: Dolly Buremi, âLP/MMO/7449/00
majitel: Ing. Stanislav Petrá‰ek, 387 75 Skoãice 33, tel. 728 277 239

Edar ze Smilovské louky, âLP 8007/02, vr. 18. 2. 1999, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ I. c., VZ II. c., nos 4
otec: Erik z Malinového vr‰ku, âLP 6371/92
matka: Cira Vacbro, âLP 7022/95
majitel: Josef âervinka, Nebovidy 126, 280 02 Kolín, tel. 321 761 404

Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04, vr. 1. 7. 2001, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: LZ II. c., PZ I. c., SVP I. c., nos 4, ZO 4 - daviã
otec: Brit ze Skalné plánû, âLP/MMO/7181/96
matka: Kara z Florianova dvora, âLP/MMO/7592/00
majitel: Svatopluk Lánsk ,̆ 5. kvûtna 925, 252 30 ¤evnice, tel. 602 202 959

II. linie

Ben z Hanina, âLP/MMO/7784/04, vr. 29. 5. 1997, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 2x CAC, 2x CACIB,

BOB, Klubov˘ vítûz 2000
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP I. c., nos  4
otec: Aran Buremi, 7007/95
matka: Dolly z Florianova dvora, 6994/96
majitel: Zdenûk Mizera, Doubí 417, 463 12 Liberec

Bojar z Hanina, âLP/MMO/7787/01, vr. 29. 5. 1997, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ obl. vítûz
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, MVZ I. c., ZO 3, nos 4
otec: Aran Buremi, âLP 7007/95
matka: Dolly z Florianova dvora, âLP 6994/96
majitel: Jaroslav Skofiepa, Písty 75, 289 13 Zvûfiínek, tel. 325 515 172

Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02, vr. 28. 4. 1999, DKK 0/0
exteriér:   hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC, CAC, BOB
v˘kon: ZV, PZ, VP, LZ I. c., nos 4
otec: Aran Ulja, âLP/MMO/7013/95
matka: Feda z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/7227/96
majitel: Jifií Hanzelka, Dolní 414, 742 66 ·tramberk, tel. 556 825 213, 732 474 761

Chris z Dorytky, âLP/DO/7954/04, vr. 11. 4. 2002, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ I. c., LZ I. c., SVP II. c., nos 4
otec: Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00
matka: Hesi z Dorytky, âLP/DO/7687/02
majitel: Zbynûk Tepl ,̆ Skochovice 74, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,

tel. 607 680 057

Im Argaj, âLP/DO/7616/01, vr. 3. 3. 1999, DKK 1/0
exteriér: hnûd˘ bûlou‰ s plotnami, v˘‰ka 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC,

5x CAC, 4x CACIB, 5x BOB, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, MVZ - I. c., CACT, ZO 4, nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Avar z Tureãkovny, âLP/DO/6991/96
matka: Fila Argaj, âLP/DO/6977/98
majitel: Jaroslav ·vábek, Dlouh˘ Újezd 166, 347 01 Tachov, tel. byt 374 724 371,

mobil 603 493 854

Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00, vr. 19. 3. 1998, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, v˘‰ka 67cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC,
v˘kon: PZ I. c., VZ I. c., ZO 3, nos 4
otec: Dyk od Devíti lip, âLP/DO/6891/96
matka: Hita od Rychliãek, âLP/DO/7067/98
majitel: Jarmila Ungermanová, 337 01 Rokycany 679/III, tel. 371 722 408

Bez linie

Edgar z Ka–Mir, âLP/DO/7607/03, vr. 24. 12. 1998, DKK 1/1
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, PZ, SVP, KS-MVZ I. c., nos 4
otec: Sam z Hradi‰Èanské samoty, âLP/DO/6685/96
matka: Arna z Ka-Mir, âLP/DO/7384/98
majitel: Ladislav JeÏek, Merklovice 14, 517 54 Vamberk, tel. 494 541 113

Ir z Grygovsk˘ch skal, âLP 7515/99, vr. 24. 5. 1997, DKK 1/1
exteriér: sv. bûlou‰ s plotnami, v˘‰ka 67 cm, oko hnûdé,

v˘born ,̆ CAC, CACIB, âesk˘ ‰ampión
(3x CAJC), 3x BOB

v˘kon: PZ I. c., VP I. c., LZ II. c., ZO 4, nos 3
otec: Sam z Hradi‰Èanské samoty, âLP 6685/96
matka: Ema z Grygovsk˘ch skal, âLP 6920/96
majitel: Vladimír Luká‰, Geislerova 15,

772 00 Olomouc, tel. 585 315 364, 602 931 856
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VI. linie

Argo z Rasetova dvora, âLP/MMO/8192/02, vr. 25. 2. 2000, DKK 0/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: VP II. c., PZ, LZ, VZ I. c., nos 4
otec: Lasko von der Jägerklamm, Kl. Mü 5953
matka: Hera z KníÏecího lesa, âLP/MMO/7811/00
majitel: ing. Petr ·Èastn ,̆ Trachtova 221, 386 01 Strakonice III, tel.  606 669 917,

603 520 459 (po 19. hodinû)

Asko z Rasetova dvora, âLP/MMO/8193/02, vr. 25. 2. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl˘ s plá‰tûm, v˘‰ka 55cm, oko svûtle hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV III. c., PZ, VP, LZ I. c., KS-MVZ I.c. –  CACT, CACIT, nos 4, oznamovaã,

hlasit˘ na vidûnou
otec: Lasko von der Jägerklamm, Kl. Mü 5953
matka: Hera z KníÏecího lesa, âLP/MMO/7811/00
majitel: Pavel Janeãek, âsl. armády 285, 257 91 Sedlec-Prãice,

tel. 317 834 780 (veãer), mobil 723 603 579

Astor z Héku, âLP 7995/02, vr. 29. 1. 1999, DKK 2/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB, Vítûz spec. v˘stavy
v˘kon: ZV, SVP, PZ, LZ I.c., VZ II.c., ZO 3, nos 4
otec: Argo z Andûlského ml˘na, âLP 7478/97
matka: Brenda z âeské hranice, âLP 7504/99
majitel: ing. Josef Flídr, Desná 115, 570 01 Litomy‰l, tel. 605 777 401

Erro od Bohumínské Odry, âLP/MMO/7987/02, vr. 17. 8. 1998, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 57 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 3x CAC, âesk˘ ‰ampión,

2x CACIB, 2x BOB
v˘kon: PZ II. c., VZ II. c., nos 3
otec: Argo z Andûlského ml˘na, âLP/MMO/7478/97
matka: Dája z KameÀácké hájovny, âLP/MMO/6869/94
majitel: Jindfiich Sittek, âsl. legií 180, 735 81 Bohumín, tel. 596 012 739

Ir Andûlsk˘ hrad, âLP 7946/00, vr. 5. 5. 1998, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl˘ s plá‰tûm, v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB,

BOB
v˘kon: PZ I. c., LZ I. c. VZ II. c., ZO 4, nos 4
otec: Dirk z Florianova dvora, âLP 6989/94
matka: Carin z Rozbornu, âLP 7142/97
majitel: Josef Barto‰ka, Jiráskova 1380, 393 01 Pelhfiimov, tel. 565 327 315

Iron Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/7947/02, vr.  5. 5. 1998, DKK 2/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP, MVZ I. c., nos 4
otec: Dirk z Florianova dvora, âLP/MMO/6989/94
matka: Carin z Rozbornu, âLP/MMO/7142/97
majitel: ing. Jaroslav Jílek, 471 08 Jezvé 119, tel. 487 805 873, mobil 723 635 995

Nord Eben-Ezer, âLP/MMO/8153/01, vr. 20. 7. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 53 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ I. c., LZ III. c., ZO 4, nos 4
otec: Don z Levíku, âLP/MMO/7676/98
8matka: Elsa Buremi, âLP /MMO/7561/99
majitel: Stanislav To‰l, Skalice - Jednoty ã. 1, 391 11 Planá n. LuÏnicí

Pol ze Slavonic, âLP/MMO/8270/03, vr. 11. 6. 2000, DKK 2/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ I. c., SVP, VZ II. c., nos 3, vodiã
otec: Don z Levíku, âLP/MMO/7676/98
matka: Ajka z Venou‰Û, âLP/MMO/6922/95
majitel: ing. Ladislav Fanta, Gen. Svobody 606, 378 81 Slavonice, tel. 384 493 657,

607 842 771

Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03, vr. 11. 4. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, 2x CACIB, BOB
v˘kon: LZ, PZ I. c., SVP, MVZ MMO II. c., nos 4, vodiã, ZO 4
otec: Don z Levíku, âLP/MMO/7676/98
matka: Drina z Florianova dvora, âLP/MMO/6990/95
majitel: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898,

606 928 747

Tref Eben–Ezer, âLP/MMO/8321/02, vr. 22. 6. 2000, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, R. CAC
v˘kon: ZV III. c., LZ, PZ, VZ I. c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Aron od  Bohumínské Odry, âLP/MMO/7249/97
matka: Asta vom Emsdeich, âLP/MMO/7616/99
majitel: Roman Sobotka, Havlíãkova 1063, 672 00 Moravsk˘ Krumlov,

tel. 515 322 733

IV. linie

Cedr z Hamru, âLP/MMO/8505/05,  vr. 5. 3. 2002, DKK 0/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP I.c., VZ III.c., nos 3, ZO 4
otec: Jas z Otmického polesí, âLP/MMO/7274/97
matka: Arina z Hamru, âLP/MMO/8017/02
majitel: Jaroslav Ha‰ek, Tû‰enov 62, 394 03 Horní Cerekev, tel. 565 396 550,

603 264 396

Cyrus z Hamru, âLP/MMO/8507/03, vr. 5. 3. 2002, DKK 1/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV, SVP, PZ, VZ I. c., nos 4, vodiã, ZO 4
otec: Jas z Otmického polesí, âLP/MMO/7274/97
matka: Arina z Hamru, âLP/MMO/8017/02
majitel: Karel Svûtlík, Stvolová – Vlkov 9, 679 61 Letovice, tel. 603 148 660
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Kastor Eben–Ezer, âLP/MMO/8029/01, vr. 19. 2. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ 3x CAC, CACIB
v˘kon: ZV, PZ I. c., ZO 3, nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Ex Eben–Ezer, âLP 7615/98
matka: Asta vom Emsdeich, âLP 7616/99
majitel: Miroslav Chramosta, 407 41 Dobrná 197, tel. 412 525 110 po 19. hodinû

Lídr z Bijadel, âLP/MMO/8553/04, vr. 22. 5. 2002, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ, LZ I. c., VP, VZ II. c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Jetty Buremi, âLP/MMO/7851/00
majitel: Du‰an Kindl, Smetanova 974, 334 01 Pfie‰tice, tel. 604 244 460

Luk z Táborsk˘ch struh, âLP/MMO/8484/03, vr. 2. 8. 2001, DKK 2/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, Klubov˘ vítûz
v˘kon: ZV, PZ, SVP I. c., LZ II. c., nos 4
otec: Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
matka: Fera z Táborsk˘ch struh, âLP/MMO/7258/96
majitel: Franti‰ek BlaÏek, Humpolecká 763, 393 01 Pelhfiimov

Mond od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/8488/04, vr. 23. 10. 2001, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, 8x CAC, 6x CACIB, 4x BOB,

âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, VP I. c., VZ II. c., nos 4, daviã
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Grey Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/7761/01
majitel: Jana ·mídová, 28. fiíjna 277, 364 52 Îlutice

Omar Buremi, âLP/MMO/8536/04, vr. 10. 5. 2002, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VZ I. c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Erika Buremi, âLP/MMO/7564/99
majitel: Zdenûk ·ubrt, Sobû‰ovice 10, 257 44 Netvofiice, tel. 317 789 813,

724 523 378

Bez  linie

Sandor Eben–Ezer, âLP/MMO/8309/02, vr. 15. 6. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAC, R. CACIB, BOB
v˘kon: VP, PZ, LZ, VZ I. c., nos 4
otec: Alf von der Steinlohne, 94-0682
matka: Elsa Buremi, âLP/MMO/7561/99
majitel: ing.Václav Stanûk, PrÛbûÏná 299, 373 81 Kamenn˘ Újezd, tel. 387 998 384,

604 430 369

Mark Buremi, âLP/MMO/8202/02, vr. 17. 3. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, Klubov˘ vítûz,

R. CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ I. c., MVZ MMO I. c., CACT, CACIT, ZO 4, nos 4
otec: Dirk z Florianova dvora, âLP 6989/94
matka: Erika Buremi 7564/99
majitel: Jaroslav Cikán, 341 52 Chanovice 123, tel. 605 183 857

VII. linie

Alan z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8417/02, vr. 18. 5. 2001, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC
v˘kon: ZV, PZ, VZ I. c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Asta od Oupofiského potoka, âLP/MMO/7980/01
majitel: Franti‰ek Franûk, Hamry nad Sázavou 305, 591 01 Îìár nad Sázavou

tel. 566 623 131

Brit z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8615/04, vr. 19. 7. 2002, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 58 cm, oko svûtle hnûdé, v˘born ,̆ CAC, R. CACIB
v˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ, VZ - I.c., ZO 4, nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Asta od Oupofiského potoka, âLP/MMO/7980/01
majitel: Josef La‰tovka, Jaroslav 1, 534 01 Holice, tel. 466 673 439,

606 708 104, e-mail aba.par@volny.cz

Dor Reflex Bohemia, âLP/MMO/8390/04, vr. 23. 2. 2001, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ, LZ I. c., SVP II. c., nos 4, vodiã
otec: Igor z Florianova dvora, âLP/MMO/7323/97
matka: Ora z Borové zahrady, âLP/MMO/7269/98
majitel: MVDr. Daniel ·tûpánek, K leti‰ti 454, 459 32 Velké Pofiíãí,

tel. 491 482 703, 602 119 877

Dor Ulja–Morava, âLP/MMO/8923/05, vr. 20. 6. 2004, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm,  oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: LZ I.c., VP I.c., PZ I.c., nos 4
otec : Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
matka : Nancy Buremi, âLP/MMO/8472/04
majitel : Jaroslav ·limar, 683 52 Kfienovice,  Havlíãkova 549, tel. 544 223 278,

724 209 718

Eros von der Mooshex, âLP 8342/00, vr. 6. 2. 1999, DKK I/I
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: LZ I. c, PZ I. c, VZ I. c., ZO 4, nos 4, MRK II. c., MKP I. c., 2x CACT
otec: Cliff von der Mooshex, DGStB. 43680
matka: Queta von der Innleitn, DGStB. 46994
majitel: ing. Vladimír Dejmek, U hfibitova 56, 362 63 Dalovice, tel. 602 440 107
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Ogar od Nezdického potoka, âLP 864/00, vr. 12. 4. 1999, DKK 0/0
exteriér: ãernobíl ,̆ 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: VJP, ZV, PZ, SVP – v‰e I. c, Vorm Walde 170 b.
otec: Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
matka: Gary ze Selmického revíru, âLP 664/97
majitel: Mgr. Karel Pr‰ala, CSc., Luhovská 1739/6, 182 00 Praha 8, tel. 603 246 326

Omar od Nezdického potoka, âLP/VMO/866/01, vr. 12. 4. 1999, DKK I/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ âesk˘ junior ‰ampion,

5x CAC, âesk˘ ‰ampion, 4x CACIB, 7x BOB, Klubov˘ vítûz 2001
v˘kon: PZ, LZ, SZVP, MVZ I. c., CACT,  ZO 4, nos 4
otec: Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
matka: Gary ze Selmického revíru, âLP 664/97
majitel: Jaroslav Dvofiák, Hrádek u Su‰ice 18, 342 01 Su‰ice, tel. 376 508 018,

777 015 473

Vilík od Nezdického potoka, âLP/VMO/1063/05, vr. 20. 2. 2002, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko svûtle hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, VP, PZ – v‰e I. c., LZ III. c., VZ II. c., nos 4, vodiã
otec: Omar od Nezdického potoka, âLP/VMO/866/01
matka : Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
majitel: Václav Pluhafi, DomaÏlická 395, 345 61 StaÀkov

tel. 605 441 702

Bez linie

Adan od Hofienické tvrze, âLP/VMO/962/02, vr. 6. 7. 2000, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, VP, PZ, LZ, VZ I. c., nos 4, ZO 2
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Ajka od Kaltouzu, âLP/VMO/751/00
majitel: Jaroslav ·karytka, Hofienice 10, 551 01 Jaromûfi

Alan z Dûjkova, âLP/VMO/1027/02, vr. 21. 6. 2001, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, R. CACIB
v˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ I. c., VZ II. c., nos 4
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Alka z Klíãovského vrchu, âLP/VMO/820/01
majitel: Franti‰ek Vejvoda, 262 03 Zduchovice 63

Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05, vr. 30. 5. 2002, DKK 1/0
exteriér: ãernobíl ,̆ 66 cm, oko hnûdé
v˘kon: LZ II. c., VP, PZ, MVZ I. c., CACT, CACIT, nos 4
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Ajda ze Sionsk˘ch lesÛ, âLP/VMO/912/02
majitel: Karel Kieweg, Libûjovice 21, 389 01 VodÀany, tel. 383 382 772

Sir Eben–Ezer, âLP/MMO/8310/03, vr. 15. 6. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 7x CAC, âesk˘ ‰ampión,

5x CACIB, 3x BOB, vítûz DuryÀska
v˘kon: PZ I. c., SVP II. c., LZ I. c., MVZ MMO – II. c, oznamovaã
otec: Alf von der Steinlohne, 94-0682
matka: Elsa Buremi, âLP/MMO/7561/99
majitel: MVDr. Jifií Mare‰, ·tefánikova 1895, 440 01 Louny, tel. 415 653 513

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi

I. linie

Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0
exteriér : ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, velmi dobrá
v˘kon : ZV, PZ, VP, VZ – v‰e I. c., LZ  III.c., nos 4, vodiã
otec : Cento Krásn˘ les, âLP/VMO/587/98
matka : Grey z Bfiezensk˘ch revírÛ, âLP/VMO/928/03
majitel : Mgr. Josef Balcárek, NasobÛrky 38, 783 21 Chudobín

 tel. 723 638 141

III. linie

Avar z Klíãovského vrchu, âLP/VMO/816/02, vr. 18. 4. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 2x CACIB,

3x BOB
v˘kon: ZV, PZ, VZ I. c., nos 3
otec: Lord z Dianina revíru, âLP/VMO/432/94
matka: Chanel z Vílova, âLP/VMO/651/98
majitel: Antonín Dobiá‰, Kraiczova 973, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí, tel. 724 257 129

Berry Vanessa Atalanta, âLP/VMO/986/04, vr. 6. 2. 2001, DKK 2/2
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ obl. vítûz, CAC, CACIB,

BOB
v˘kon: PZ, LZ, VZ - I. c., MVZ – I.c., R.CACT, R.CACIT, nos 4, oznamovaã
otec: Ogar od Nezdického potoka, âLP/VMO/864/00
matka: Jena ze Dzbele, âLP/VMO/702/99
majitel: Josef Shejbal, Kostelní 45, 250 88 âelákovice

Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01, vr. 3. 5. 1999, DKK I/I
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ I. c., SZVP II. c., LZ III. c., ZO  4, nos 4
otec: Dexter Cipero, VDH/ZGM 337/96
matka: Chyra Svatoborsk˘ revír, âLP 585/98
majitel: Roman ¤ípa, Máchova 673, 551 01 Jaromûfi, tel. 602 448 535
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Tom z Tou‰kovsk˘ch polí, âLP/VMO/830/02, vr.  4. 1. 1999, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ, VP, MVZ VMO I. c., nos 4, CACT, CACIT, V‰estrann˘ vítûz KDO

2001, MRK I. c.
otec: Gonzo vom Freihof, âLP 738/97
matka: Juna ze Dzbele, âLP 705
majitel: Zdenûk Pilafi, 439 72 Krásn˘ DvÛr 169, tel. 415 210 226

Yves vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/776/03, vr. 16. 6. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAC, Klubov˘

vítûz 2000
v˘kon: PZ, LZ, SVP, VZ I. c., nos 4
otec: Arco v. Sieglhausen, Gr. Mü 506
matka: Ferda v.d. Scheurermühle, Gr. Mü 601
majitel: ing. Milo‰ Macháãek, Kunratick˘ les 139, 148 00 Praha 4,

tel. 244 472 172, 604 241 361

Barry Bohemia Brüx, âLP/VMO/823/02, vr. 1. 5. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CACIB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ - I.c., nos 4, oznamovaã
otec: Andi vom Kaiserstein, âLP 475/94
matka: Eike vom Pinnhügel, âLP 470/95
majitel: Jifií Smetana, 435 01 HavraÀ 131

Benny Bohemia Brüx, âLP/VMO/ 821/02, vr. 1. 5. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ I. c., nos 4
otec: Andi vom Kaiserstein, âLP 475/94
matka: Eike vom Pinnhügel, âLP 470/95
majitel: Jifií Schütz, 435 01 HavraÀ 107

Bonny Bohemia Brüx, âLP/VMO/ 822/02, vr. 1. 5. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ I. c.
otec: Andi vom Kaiserstein, âLP 475/94
matka: Eike vom Pinnhügel, âLP 470/95
majitel: Karel Klein, Îukova 1718, 434 03 Most

Buddy Bohemia Brüx, âLP 824/00, vr. 1. 5. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ I. c., KS-MVZ III. c., ZO 4, nos 3 (VZ)
otec: Andi vom Kaiserstein, âLP 475/94
matka Eike vom Pinnhügel, âLP 470/95
majitel: Jindfiich Benda ml., Bfiezná 66, 789 91 ·títy

Cir od Staré Vsi, âLP/VMO/834/00 vr. 2. 2. 1999, DKK 0/I
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV I. c., LZ III. c., PZ, VP I. c.,VZ II. c., ZO 4, nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Andi vom Kaiserstein, âLP/VMO/ 475/94
matka: Brita od Staré Vsi, âLP/VMO/ 693/99
majitel: Karel Petrmichl, Luby 233, 339 01 Klatovy

Dan od Kaltouzu, âLP/VMO/978/03, vr. 12. 1. 2001, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, nár. vítûz, BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ, SVP, VZ I. c., nos 4, vodiã
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Asta Kotrdáã, âLP/VMO/598/97
majitel: Miloslav Pazderka, SmrÏov 66, 503 03 Smifiice, tel. 495 421 982,

603 820 058
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VMO

CAR  z T˘necké kovárny
âLP 1113/05, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0

exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, 

oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV,PZ,VP, VZ- I.c., LZ-III.c., nos 4, 

vodiã
otec: Cento Krásn˘ les, âLP 587/98
matka: Grey z Bfiezen. revírÛ, âLP 928/03
majitel: Josef Balcárek, 783 21 NasobÛrky 38,

783 21 Chudobín, tel. 723 638 141

Otec:

CENTO
Krásn˘ les

âLP: 587/98

ZV-I.c, PZ-III.c.,
U-VZ II.c., 
ZO 4,  

v˘born˘, 
CAC âR, BOB
Národní vítûz

Matka:

GREY
z Bfiezensk˘ch revírÛ

âLP: 928/03

v˘borná, Oblastní vítûz

PZ - I.c. 

EROS
z Kfienovské doliny

âLP: 80/88

PZ - I.c, ZO 4 
VZ III.c. 

v˘born˘
RTG DKK 0/0 A

BETA
Krásn˘ les

âLP: 442/95

PZ - I.c, 

velmi dobrá

RTG DKK neg.

BUDDY
Bohemia Brüx

âLP: 824/99
hnûdobílá

ZV, SVP, PZ, LZ -I.c, 
VZ III.c. 

velmi dobr˘
RTG DKK 0/0 A

OLUŠ
od Krounky

âLP: 731/98

PZ, LZ -I.c, 
VZ II.c. 

v˘borná

DONN v.d. Karbeck

âLP: 13/83
KLub. vítûz, v˘born˘
U, LZ-I.c. v˘born˘

FREYA z Dianina revíru

âLP: 24/85
ãernobílá, v.d.
U-I.c., MRK-I.c.

ARNO Nyxe

âLP: 104/88
W.W. Ch Int. 
U-III.c., PZ-I.c

BETY z T˘nec. podzámãí

âLP: 187/91
ãernobílá, v.d.
PZ - II.c.

ANDI vom Kaiserstein
âLP: 475/94
KSVZ,MVZ-I.c.,R.CACIT, U
Velmi dobr˘
RTG DKK gr. I. bilat.

EIKE vom Pinnhügel

ZGM 69/92, âLP 470/95
v.d.
PZ, ZV - I.c.

BEN z Prohofiell
âLP: 509/95
CACIB, CAC, 
RTG DKK 1/0
U-VZ- II.c., PZ - I.c.

BORA z Mûstce

âLP: 547/96
PZ - I.c.
v. d.

Belzjägers FALCO
34/77

ANJA v. Hinzenberg 
22/75

LARS v. Hochholz
21/80 A DGStB 29751

JOLA z Polesí Sloup
âLP: 5/83

KID z Polesí Sloup
âLP: 10/84

GOLKA v. Caternhorn
âLP: 43/87

URSUSv.Schweizerschlag
âLP: 44/86

BRITA z Korun. hradeb
âLP: 50/87

FÜRST v. Henserhof
21/89 A

FARAH v.Wendlighausen 
(38188) 58/88 A

IRAS v.d. Langen Weide
(35693) 176/85 A

ERLE v. Marienbrink
167/88 A

CHICO v. Kranichbruch
âLP: 31/86

ELKA z Kocouráku
âLP: 333/93 

BOR z Korun. hradeb
âLP: 48/87

DIANA Mûst. baÏantnice
âLP: 195/92

DO

ENDY z Budi‰ovské doliny
âlp 8033/05, vr. 3. 5. 2004, DKK 1/1

exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, 

v˘born˘
v˘kon: ZV,PZ, LZ, VP, MJV-VZ-I.c., R.CACT 

nos 4, hlasiã
otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP 7635/01
matka: Drina z Budi‰ov. doliny, âLP 7490/04
majitel: Jar. Veãefia, 675 03 Budi‰ov 208, 

tel. 605 519 979

Otec:

DYK
ze Zlatého kouta

âLP: 7635/01

bûlou‰, plotny

U-VZ, MVZ - I.c.

ZV,PZ,SVP,LZ, -I.c.,

M· 346 b.

v˘born˘

CAC CZ, R.CAC CZ 2x

R.CACIB 2x 

Matka:

DRINA
z Budi‰ovské doliny

âLP: 7490/04

sv. bûlou‰ - plotny

PZ, LZ -I.c,

v˘borná

CAC CZ, CAJC CZ 

CACIB, BOB

ENDY od Devíti lip

âLP: 6981/96
srako‰

U, MVZ, VZ - I-.c.  
ZV, PZ, LZ,VP - I.c.,,
ZO 4

velmi dobr˘  

DKK I/0

DÁJA z Orlova

âLP: 6712/95

hnûdobílá

PZ-I.c.

v˘borná

DAR Lejskov
âLP: 6753/95

strako‰

U -II.c., PZ, LZ, ZV - Ic.
M· - IV. pofiadí,  ZO 4 

v˘born˘

DKK 0/0

CEDRA z Orlova

âLP: 6980/94

hnûdobílá

PZ-I.c., ZO 4, 

v˘borná

RTG DKK neg.

ZORRO de Wynen
âLP: 5969/89

hnûdá
U, AO-DO I.c., v.d.       

BETY z Bo‰kávek
âLP: 6304/90

strako‰
PZ, LZ - I.c., v.d.    

FED od Hanusky        
âLP: 5739/88

strako‰
U, PZ, LZ - I.c,  v˘born˘

AJDA z Vacatova
âLP: 5817/88
bûlou‰
PZ-I.c., LZ-III.c. 
v˘borná, Vítûz tfiídy

BRIT z Manûtín. lesÛ.  
âLP: 5732/87
hnûdá s náprsenkou
U, PZ, LZ - I.c, DKK 0/0
V, 2xCAC, CACIB,Kl. vít

CITA Lejskov
âLP: 6330/92
hnûdá s náprsenkou
PZ, LZ - I.c, ZO 2
Velmi dobrá 

IR Kajar
âLP: 5362/86

strako‰
U, PZ, LZ-I., ZO 4, v˘b.

AJDA z Vacatova

âLP: 5817/88
bûlou‰
PZ-I., LZ-III., Vít. tfi. - v˘b.

GRAF v. Silbersee
547/83

LAURA de Wynen
38/83

DAN od Hanusky 
âLP: 5173/83

CITA z Beronû
âLP: 5998/88

SENT z Grygovsk˘ch skal
âLP: 4699/81

BELA od Hanusky
âLP: 4775/84

DUX z První paseky
âLP: 4996/85

AJDA z Holákova
âLP: 5223/86

DAN od Hanusky 
âLP: 5173/83

CITA of Wild Mood
âLP: 4741/84

CEZAR z Dálky
âLP: 5843/88

CITA z Bfiíz
âLP: 5535/89

GRON Kajar
âLP: 4351/81

LARINA od Káãníka
âLP: 4676/82

DUX z První paseky
âLP: 4996/85

AJDA z Holákova
âLP: 5523/86
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DO

RENO LH od Hanusky
âlp/DO/7887/05  vr. 5. 1. 2002, DKK 0/0

exteriér: hnûdák, v˘‰ka 62 cm,oko hnûdé,

velmi dobr˘,
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP-I.c., VZ-II.c. nos 4, 

hlasit˘ oznamovaã
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP 7107/98
matka: Nika od Hanusky, âLP 7595/02
majitel: Milan Diba, 387 34 Zábofií 107

tel. 383 494 253, 736 461 208

Otec:

OLAF
z KromûfiíÏské

âLP: 7107/98

hnûdá

U, MVZ - I.c.

PZ-I.c., LZ-II.c,  ZO 4 

BOB, CAC, v˘born˘

DKK 0/0

Matka:

NYKA
od Hanusky

âLP: 7595/02

bûlou‰ - plotny

PZ, LZ - I.c.

velmi dobrá

DKK 

BOJAR
z Tfiem‰ínsk˘ch lesÛ

âLP: 6311/93

hnûdá
U-I.c. ZV-I.c,PZ-II.c., ZO 4 

v˘born˘, CAC, CACIB,

DKK neg

MIRA
z KromûfiíÏské

âLP: 6514/94
hnûdá

PZ - I.c., 

v˘borná, klub. vít, CAC

DKK neg

DYK 
od Devíti lip

âLP: 6891/96

strako‰
U-MVZ-I.c. CACT, CACIT

VZ, LZ - I.c.
v˘born˘ 

DKK neg.

KÁŤA od Hanusky

âLP: 6941/96

bûlou‰
v˘borná, CAC, Kl. vítûz

2xv‰estr. vítûz, CACT
MRK- III.c., MKP - III.c.
U - Ic. 

DKK - 0/0(A)

ARAN z Brodec. údolí

âLP: 5340/85
hnûdá
v.d.  U I.c., AO-DO - I.c.

BORKA od Rychliãek

âLP: 5706/88
hnûdá
v.d., PZ - Ic.

ALAN z Vacatova

âLP: 5816/89
CACIB, CH âSFR,
U II.c., PZ III.c.

ELSA
od Smolenské pfiehrady
âLP: 5603/88
hnûdá
v.d., U, LZ - Ic.

ZORRO de Wynen  
âLP: 5969/89
hnûdá 
U, AO-DO - I.c, 
velmi dobr˘

Bety z Bo‰kávek
âLP: 6304/90
strako‰
PZ, LZ  - I.c
velmi dobrá 

BRITz Manûtínsk˘ch lesÛ
âLP: 5732/87
hnûdá s náprsenkou
U, PZ, LZ - I.c, ZO 3  
V, 2xCAC,CACIB, Kl.vít

DINA od Rychliãek

âLP: 6021/89
strako‰ - v˘borná
U,VZ AO-DO, PZ, LZ 

NARCIS z Bfiezn. Balkánu
âLP:  4505/80

ARA z Dorytky
âLP:  5015/83

ALAN Sak
âLP: 4303/80

CEDRA od Hanusky 
âLP: 4926/83

DUX z První paseky
âLP:  4996/85

AJDA z Holákova
âLP:  5523/86

DAN od Hanusky 
âLP: 5173/83

BESSI od Smolen. pfiehr.
âLP: 4974/84

GRAF v. Silbersee
547/83

LAURA de Wynen
38/83

DAN od Hanusky
âLP: 5173/83

CITA z Beronû
âLP: 5998/88

DAN od Hanusky 
âLP: 5173/83

CITA of Wild Wood
âLP: 4741/84

BONN ze Skfiívánãí rokle
âLP: 5392/86

CERA od Hanusky
âLP: 4926/83

MMO

BENN  od âíãenick˘ch jezer
âLP/MMO/8607/05, vr. 20. 7. 2002, DKK 0/0

exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 55 cm, 

oko svûtle hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, VP, LZ, VZ - I.c., nos 4, ZO 4

hlasit˘ na vidûnou
otec: Brix od Perek, âLP 8088/01
matka: Dolly Buremi, âLP 7449/00
majitel: ing. Stanislav Petrá‰ek 

387 75 Skoãice 33, tel. 728 277 239

Otec:

BRIX
od Perek

âLP: 8088/01

hnûdobílá

ZV,VP,LZ, PZ,KS-VZ-I.c. 
CACT, ZO 2

v˘born˘

RTG DKK 1/1

Matka:

DOLLY
Buremi

âLP: 7449/00

hnûdobílá

PZ - II.c. , ZO 3

V˘borná

DKK  0/1

ERON
z Lesního záti‰í

âLP: 6725/94

hnûdobílá

PZ -I.  ZO 3

velmi dobr˘

DKK 0/0

DIANA
Vepfiovská obora  

âLP: 7585/99

U, MVZ, PZ, ZV I.c, 
LZ - II.  ZO 3

velmi dobrá

DKK I/I

ERIK
z Malinového vr‰ku

âLP:6371/92

hnûdobíl˘

ZV,PZ,LZ,VZ,MVZ,
MRK I.c., MKP II.c, ZO 2

v˘born˘

AŠA
od Kovanského potoka

âLP: 6472/92

PZ, LZ-I.c. v˘borná

CEZAR
ze ·vihovsk˘ch luk

âLP: 5693/90
hnûdobílá  
PZ -I.c. ZO 3, v˘born˘

ASTA
z Novorychnovska

âLP: 5397/87
hnûdobílá  
PZ -I.c.,  v˘borná

ENDY od Vlachova

âLP: 6379/90
hnûdobílá  
PZ -I.c. ZO 3,  v˘born˘

CITA ze ·puku
âLP: 6774/93
hnûdobílá  
ZV, PZ -I.c., LZ - III.c.
velmi dobrá

DAN z PrÛãelí
âLP:5375/86
Hnûdobíl˘
PZ I.c, VZ III.c., ZO 2
V˘born˘

BRITA
z Grygovsk˘ch skal

âLP: 5206/85
PZ-I.c
Velmi dobrá

DEILY z Ron‰perka
âLP: 5072/87
V˘born˘, CACIB
U, PZ - I.c.

PEGGI Eben Ezer
âLP: 5964/89
PZ, I.c.
velmi dobrá

DON z Chotû‰ov. kovárny
âLP: 4715/83

BORKA z Hofianského lesa
âLP: 5139/85

DON Podhorník
âLP: 4363/81

AJDA z Kuãeráku
âLP: 5011/84

DAN z PrÛãelí
âLP: 5375/86

ARNA od Vlachova
âLP: 5507/89

REX z Florianova dvora
âLP: 6099/903

BESI Laval
âLP: 5611/88

DON Podhorník 
âLP: 4363/81

IRMA z Bernartic
âLP: 4773/83

BRIK ze Sokolího dolu  
âLP: 4106/81

DONA v Hubertus Bründl
âLP: 4404/79

FEDOR v. Hubertus Bründl
âLP: 4508/80 

RENA ze Zeleného ráje
âLP: 4560/82

ASTOR vom Banzgau
ZB - 445/84

DIANA Eben Ezer
âLP: 4610/81
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VMO

CAR  z T˘necké kovárny
âLP 1113/05, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0

exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, 

oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV,PZ,VP, VZ- I.c., LZ-III.c., nos 4, 

vodiã
otec: Cento Krásn˘ les, âLP 587/98
matka: Grey z Bfiezen. revírÛ, âLP 928/03
majitel: Josef Balcárek, 783 21 NasobÛrky 38,

783 21 Chudobín, tel. 723 638 141

Otec:

CENTO
Krásn˘ les

âLP: 587/98

ZV-I.c, PZ-III.c.,
U-VZ II.c., 
ZO 4,  

v˘born˘, 
CAC âR, BOB
Národní vítûz

Matka:

GREY
z Bfiezensk˘ch revírÛ

âLP: 928/03

v˘borná, Oblastní vítûz

PZ - I.c. 

EROS
z Kfienovské doliny

âLP: 80/88

PZ - I.c, ZO 4 
VZ III.c. 

v˘born˘
RTG DKK 0/0 A

BETA
Krásn˘ les

âLP: 442/95

PZ - I.c, 

velmi dobrá

RTG DKK neg.

BUDDY
Bohemia Brüx

âLP: 824/99
hnûdobílá

ZV, SVP, PZ, LZ -I.c, 
VZ III.c. 

velmi dobr˘
RTG DKK 0/0 A

OLUŠ
od Krounky

âLP: 731/98

PZ, LZ -I.c, 
VZ II.c. 

v˘borná

DONN v.d. Karbeck

âLP: 13/83
KLub. vítûz, v˘born˘
U, LZ-I.c. v˘born˘

FREYA z Dianina revíru

âLP: 24/85
ãernobílá, v.d.
U-I.c., MRK-I.c.

ARNO Nyxe

âLP: 104/88
W.W. Ch Int. 
U-III.c., PZ-I.c

BETY z T˘nec. podzámãí

âLP: 187/91
ãernobílá, v.d.
PZ - II.c.

ANDI vom Kaiserstein
âLP: 475/94
KSVZ,MVZ-I.c.,R.CACIT, U
Velmi dobr˘
RTG DKK gr. I. bilat.

EIKE vom Pinnhügel

ZGM 69/92, âLP 470/95
v.d.
PZ, ZV - I.c.

BEN z Prohofiell
âLP: 509/95
CACIB, CAC, 
RTG DKK 1/0
U-VZ- II.c., PZ - I.c.

BORA z Mûstce

âLP: 547/96
PZ - I.c.
v. d.

Belzjägers FALCO
34/77

ANJA v. Hinzenberg 
22/75

LARS v. Hochholz
21/80 A DGStB 29751

JOLA z Polesí Sloup
âLP: 5/83

KID z Polesí Sloup
âLP: 10/84

GOLKA v. Caternhorn
âLP: 43/87

URSUSv.Schweizerschlag
âLP: 44/86

BRITA z Korun. hradeb
âLP: 50/87

FÜRST v. Henserhof
21/89 A

FARAH v.Wendlighausen 
(38188) 58/88 A

IRAS v.d. Langen Weide
(35693) 176/85 A

ERLE v. Marienbrink
167/88 A

CHICO v. Kranichbruch
âLP: 31/86

ELKA z Kocouráku
âLP: 333/93 

BOR z Korun. hradeb
âLP: 48/87

DIANA Mûst. baÏantnice
âLP: 195/92

VMO

VILÍK od Nezdického potoka
âLP 1063/05, vr. 20. 2. 2002, DKK 0/0

exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, 

oko svûtle hnûdé, velmi dobr˘ 
v˘kon: ZV,PZ,VP-I.c.,LZ-III.c.,VZ-II.c., nos 4

vodiã
otec: Omar od Nezdic. potoka, âLP 866/01
matka: Yasmina v.Hubertus Brü., âLP 7835/00
majitel: Václav Pluhafi, DomaÏlická 395, 

345 61 StaÀkov, tel. 605 441 702

Otec:

OMAR
od Nezdického potoka

âLP: 866/01

U-MVZ -I.c, CACT

PZ, LZ, SVP - I.c  

Champion âR
Champion-Jun CZ

CACIB 4x
BOB 8x

v˘born˘, 

sg / sg

DKK 

Matka:

YASMINA
vom Hubertus Bründl

âLP: 835/00

U-MVZ - I.c.
ZV, PZ, VP, VZ - I.c. 
LZ - III.c.  

Champion CZ
Champion-Jun CZ

CACIB 5x
BOB 3x

klubov˘ vítûz

v˘borná, 

DEXTER Ciperro

VDH/ZGM 337/96

VJP 71 Pkt.
HZP 103 Pkt
v. W. HZP 180+10,  Btr.
3x CAC, 3x BOB, 
2x CACIB,
Klubov˘ vítûz
v/v, v˘born˘ 
HD frei

GARY
ze Selmického revíru

âLP: 664/97

Champion Inter.
Champion âR

BOB 3x, CAJC 
v˘borná

PZ, LZ, SVP - I.c.
U-VZ, MVZ - II.c.      

ARCO
v. Siegelhausen

GRMü506
HD-frei (A)
FWP III.c. 
AP - 163P, sil., HN

FW=v/v(64) Sch
Champion Öst., 
CACIB, CIB
v

FEDRA
v.d. Scheuchemühle

GRMü601
HD-frei (A)
VGP-II., III.c. 
AP - 140 P, 
WP 71 P 
FW=v/v(58) CACA
v/sg (57) 
sch

MIEK v. Mushof

70/94

A 43483

BEA Ciperro

171/94

CACIB, v.W. H190, H176

CAR z âerného lesa
âLP:424/93
DKK 0/0
U-VZ, PZ I.c
V˘born˘

BESSY z Ulpa
âLP:457/94
DKK 0/0
PZ I.c
Velmi dobrá

KAY v.d. Langen Weide
GRMü 423
HD-frei (A)
FW=sg/sg, Sch
VGP 398, FWP 277

ASCHA v. Bräufeld
GRMü 723
HD-frei (A)
FW=v, JCH
FWP 255, SP 146

AXEL v.Birkennest
GRMü 459

CACA, v., R.CACIT, 
IVGP 411

ERLE v.Henserhof
GRMü435
HD-frei (A)
FW=v/v, CH Öst,
FWP 296, AP 168

ERLO a.d. Sclerfeder
2/84

PANJA v. Eichenhof
90/90

RANDO v. Edelsteig
192/90

SARA ut Seelterlound
329/89

URSUS Schweizerschlag
âLP: 44/86

TÝNA od Nezdic. potoka
âLP: 71/89

BOR z Korunních hradeb
âLP: 48/78

QUITTE v. Birkengrund
âLP: 226/92

ULF v. Nibelungenhorst
ZGM 82/80 A 29995

ELKE v.d. Langen Weide 
ZGM 184/82 A 31148

ERLO a.d. Scherf. Land
2/84 A

ASTRA v. Nagelkopf
GrMü 394

ALF v. Sonnenberg
GrMü 397

DUNJA v. Wiesengrund
GrMü 430

QUONDO v. Hochholz
ZGM 22/85 A 35028

DINA v.Henserhof
ZGM 22/87 A
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Zora z Florianova dvora, âLP/MMO/8594, vr. 21. 6. 2002, DKK 2/2
V, CAC, Klubov˘ vítûz, oko TH, 52 cm, PZ I. c., nos 4
O: Eros von der Mooskex M: Kara z Florianova dvora
Maj.: Ing. Jaroslav ·uk, âerná Hora 33, 289 01 Dymokury

Cita od Perek, âLP/MMO/8642, vr. 9. 9. 2002, DKK 1/1
VD, oko SH, 53 cm, PZ I. c., nos 3
O: Brix od Perek M: Gaty z KameÀácké hájovny
Maj.: Vladimír Svoboda, Pikárec 80, 592 53 StráÏek

Asta z Písecké Ameriky, âLP/MMO/8753, vr. 25. 4. 2003, DKK0/0
V, obl. vítûz, oko H, 52 cm, PZ I. c., VP I. c., nos 3
O: Mark Buremi M: Alfa z Rasetova dvora
Maj.: ZdeÀka Mlynafiíková, Buková 13, 346 01 Hor‰ovsk˘ T̆ n

Arina od Tou‰kovského rybníka, âLP/MMO/8269, vr. 7. 6. 2000, DKK 0/0
V, oko H, 50 cm, ZV I. c., PZ I. c., VP I. c., nos 4
O: Brit ze Skalné plánû M: Chanel Akzachorp
Maj.: David Salák, Ves Tou‰kov 54, 333 01 Stod

Diana Eben-Ezer, âLP/MMO/8837, vr. 2.2.2004., DKK 0/0
V, oko H, 53 cm, ZV 1., PZ 1.c., nos 4
O: Sir Eben-Ezer M: Nora Buremi
Maj.: Petr Buba, Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník

VMO
Ema z Vlkaneãského revíru, âLP/VMO/1093, vr. 17. 8. 2002, DKK 1/1
V, R. CAC, oko H, 61 cm, ZV, PZ I. c., nos 4
O: Gonzo v. Freihof M: Gera ze Selmického revíru
Maj.: Vlastimil Sklenáfi, Dolní 34/13, 591 01 Îìár nad Sázavou

Feny novû zafiazené do chovu
DO
Dina z Dálky, âLP/DO/7776, vr. 8. 12. 2000, DKK 0/0, (110°/108°)
hnûdka, V, oko H, 61 cm, PZ I. c., nos 4
O: Olaf z KromûfiíÏské M: Dasty z Budi‰ovské doliny
Maj.: Ing. Bfiezina Pavel, Chabrovice 13, 392 01 Sobûslav

Orka z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/79609, vr. 6 . 6. 2002, DKK 0/0 (113°/111°)
bûlka s plotnami, V, CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy 2005, oko TH, 62 cm,
PZ I. c., nos 4
O: Iron od Smolenské pfiehrady M: Dara Ka-Mir
Maj.: Hlinsk˘ Miroslav, 756 21 Ratibofi 285

Pegi z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/7980, vr. 13. 1. 2003, DKK 0/0 (108°/106°)
bûlka s plotnami, V, R. CAC, oko TH, 62 cm, ZV, PZ I. c., nos 4
O: César od Jestfiebské skály M: Arna Ka-Mir
Maj.: Kalich Miroslav, Hulince 793, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí

Saly LH od Hanusky, âLP/DO/7986, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0 (108°/107°)
bûlka s plotnami, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 60 cm
ZV, LZ, SVP, PZ, VZ I. c.
O: Olaf z KromûfiíÏské M: Nyka od Hanusky
Maj.: KfiíÏ Lubo‰, Fáberova 346, 391 65 Bechynû

MMO
Ora Buremi, âLP/MMO/8541, vr. 10. 5. 2002, DKK 0/0
V, CAC, oko H, 53 cm, ZV I. c., PZ II. c., LZ II. c., VZ III. c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Erika Buremi
Maj.: Robert Chrudimsk ,̆ Plavecká 200, 252 42 Jesenice

Orfa Buremi, âLP/MMO/8542, vr. 10. 5. 2002, DKK 0/0
VD, oko SH, 49 cm, PZ I. c., VZ I. c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Erika Buremi
Maj.: Petr Buba, Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník

Varna z Florianova dvora, âLP/MMO/8458, vr. 1. 7. 2001, DKK 0/0
V, CAC, Klubov˘ vítûz, oko SH, 53 cm, ZV I. c., PZ I. c., nos 4
O: Brit ze Skalné plánû M: Kara z Florianova dvora
Maj.: Miroslav Vesel ,̆ Ch˘Ïice 25, 252 17 Tachlovice

Zina z Florianova dvora, âLP/MMO/8595, vr. 21. 6. 2002, DKK 1/0
V, CAJC, CAC, oko H, 53 cm, ZV I. c., PZ I. c., VP II. c., nos 4
O:  Eros von der Mooshex M: Kara z Florianova dvora
Maj.: Václav Vaculík, Louky 4, 763 00 Zlín
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Zku‰ební fiád pro podzimní zkou‰ky ohafiÛ
(HZP* )) – Nûmecko
Provádûní zkou‰ek

Hodnocení

§ 13 Bezpodmíneãná a podmíneãná ustanovení

(1) Tento fiád obsahuje podmíneãná a nepodmíneãná ustanovení.
(2) Bezpodmíneãná ustanovení musí b˘t za kaÏd˘ch okolností a ve v‰ech podrob-
nostech pfii pfiezkou‰ení psa splnûna. Pes, kter˘ tato ustanovení nesplní, mÛÏe
v pfiíslu‰ném pfiedmûtu obdrÏet pouze „nedostateãnû“ (0 bodÛ).
(3) Podmíneãná ustanovení je tfieba dodrÏet. Pfii nedodrÏení nûkterého z tûchto usta-
novení pfii práci psa se v pfiíslu‰ném pfiedmûtu sniÏuje ohodnocení.

§ 14 Ohodnocení a pracovní body
(1) DosaÏen˘m ohodnocením v jednotliv˘ch pfiedmûtech se pfiidûlují pracovní body.
(3) Jednotliv˘m ohodnocením jsou pfiifiazeny následující body:

V˘teãnû 12 bodÛ
Velmi dobfie 11 bodÛ

10 bodÛ
  9 bodÛ

Dobfie   8 bodÛ
  7 bodÛ
  6 bodÛ

Dostateãnû   5 bodÛ
  4 body
  3 body

Chybnû   2 body
  1 bod

Nedostateãnû   0 bodÛ
Nezkou‰eno    -

(4) Pfied pfiidûlením pfiíslu‰n˘ch bodÛ se zadá nejprve ohodnocení. Teprve poté jsou
v rozmezí tohoto ohodnocení pfiifiazeny body. âisté ohodnocení „velmi dobfie“ zna-
mená 10 bodÛ, ãistá „dobrá“ 7 bodÛ a ãistá „dostateãná“ 4 body. 11 bodÛ znamená
více jak ãistá „velmi dobrá“ a má b˘t udûleno pouze v pfiípadech, kdy pes
v jednotlivém pfiedmûtu opakovanû pfiesvûdãivû pracoval.
Pfii podzimních zkou‰kách smí b˘t ve v˘cvikov˘ch disciplínách udûleno nejv˘‰e
10 bodÛ.
(5) Ohodnocení „v˘teãnû“ se známkou 12 bodÛ smí b˘t zadáno pouze v˘jimeãnû za
opravdu vynikající práci psa za ztíÏen˘ch podmínek. Toto ohodnocení smí b˘t zadáno
pouze v disciplínû stopa zajíce, nos, nahánûní kachny v rákosí.

A) V‰eobecná ãást
§ 27 (1) Pfii PZ stojí v popfiedí zji‰tûní v˘voje pfiirozen˘ch vloh mladého psa s ohledem
na jeho schopnosti a vyuÏití jako loveckého a chovného psa.
(2) V˘cvik psa v polní a vodní práci má b˘t v této dobû z velké ãásti uzavfien.
(3) Pfii PZ jsou zkou‰eny následující disciplíny:

Doplnûk seznamu chovatelsk˘ch stanic

Plemeno Název chovatelské Jméno a adresa chovatele
stanice

DODODODODO
Z DLOUHÉ M¯Tù   Stanislav Drábek Kollárova 105/III,

Chlumec n. Cidlinou

Z PODZIMNÍCH LOVÒ   Lucie Kopfiivová 373 14 Komafiice 64

Z HORÁKOVA DVORA   Zdenûk Horák Riegrova 320/IV,
503 51 Chlumec n. Cidlinou

Z CHOVATELSK¯CH STÁDEL Ladislav Beran   PraÏská 68
281 44 Zásmuky

Z PAVLOVÁKU   Michal Popeláfi Îerotínova 476,
763 61 Napajedla

MMOMMOMMOMMOMMO
Z KULATÉHO KOPCE   Václav ·esták Chocomy‰l 13,

345 43 Koloveã

Z KE¤OVÉHO VRCHU   Jan KfiíÏ 435 21 Obrnice 200

ZE SEGEËOVA CHOVU   âestmír SegeÈa Zámrsky 76
753 01 Hranice

ARBEGY   Marek Zeidl Sedlec 25,
375 01 T̆ n n. Vltavou

Z LOUâSKÉ PASEKY   Jaroslav Hedbávn˘ Karlov 39,
594 01 Velké Mezifiíãí

VMOVMOVMOVMOVMO
OD ¤EHÁâKA DUKÁTNÍKA  Stanislav ¤eháãek  503 25 Dobfienice 126

Z ÚBOâE   Tomá‰ Hynãík Úboã 5, 345 43 Koloveã

Z EGERANU   Milan Andrle 351 32 Hazlov 352
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(4) ChuÈ ke sledování se pozná podle zpÛsobu, jak˘m se pes na tuto stopu soustfiedí,
za pfiihlíÏení k okolnostem, jako napfi. povaha terénu, poãasí apod., jak tuto stopu
vypracovává a jak se snaÏí tuto stopu i za ztíÏen˘ch podmínek dále následovat. Cen-
nou informaci k posouzení této disciplíny poskytuje téÏ styl práce psa, jak˘m se po
prohnání zajíce na vidûnou snaÏí ztracenou stopu opût nalézt.
(5) Bezpeãné sledování stopy se projevuje ve zpÛsobu, jak˘m pes drÏí kontakt k této
stopû jako hlavní cíl svého snaÏení.
(6) Pfii hodnocení této disciplíny není dÛleÏitá délka vypracované stopy, n˘brÏ ochota
ke sledování,  jistota v práci a obtíÏnost stopy.

2. Nos

§ 30 (1) PouÏívání nosu je tfieba svûdomitû posoudit.
(2) Jemn˘ nos se pfii hledání vyznaãuje pfiedev‰ím v ãastém nalézání a dalekém
navûtfiení zvûfie, v krátkém naznaãení pachov˘ch stop zvûfie a pfiíleÏitostném znaãe-
ní d˘chánkÛ. Pfii práci na stopû se pfiihlíÏí k reakcím pfii ztrátû, kfiíÏení a znovunaleze-
ní stopy.
(3) Práce nosu dosaÏená pfii vodní práci ovlivÀuje celkové posouzení nosu.

3. Hledání

§ 31 (1) Pfii hledání je kladen hlavní dÛraz na vÛli k nalezení zvûfie. Kromû toho má
b˘t hledání plánovité a vytrvalé.
(2) PfieváÏn˘ pohyb klusem lze hodnotit nejv˘‰e známkou „dobfie“ (7 bodÛ).

4. Vystavování

§ 32 (1) Nalezenou zvûfi má pes vystavit nebo pfied ní zalehnout. Velmi dobré vysta-
vování se vyznaãuje mj. tím, Ïe pes tuto zvûfi vystavuje tak dlouho, neÏ k nûmu vÛd-
ce pfiijde, ãi zvûfi vyvstane nebo odletí. Je nutno pfiihlíÏet k tûÏkostem pfii práci na
zvûfii, která pevnû nezaléhá. Zaskakování za zvûfií nesmí známku z vystavování sni-
Ïovat. Psi, u kter˘ch bylo zji‰tûno balamucení, nesmí zkou‰ky dokonãit.
(2) Vystavování má b˘t pfiednostnû zkou‰eno na pernaté zvûfii. V pfiípadû, Ïe pes
tuto moÏnost bûhem zkou‰ek nemûl, nesmí b˘t vystavování jiné zvûfie hÛfie posouze-
no.

5. Ovladatelnost

§ 33 (1) Míra této ovladatelnosti se projevuje v ochotû psa podfiídit se dobrovolnû
svému vÛdci a v udrÏování kontaktu s ním.
(2) Ovladatelnost je posuzována v‰emi skupinami rozhodãích.

6. ChuÈ k práci

§ 34 (1) Pfii posuzování této disciplíny se posuzuje chuÈ k práci bûhem cel˘ch zkou-
‰ek.
(2) ChuÈ k práci je posuzována v‰emi skupinami rozhodãích.

Disciplína koeficient
Vlohové disciplíny: 1. Stopa zajíce 3

2. Nos 3
3. Hledání 2
4. Vystavování 2
5. Ovladatelnost 2
6. ChuÈ k práci 1
7. Vodní práce

a) Dohledávka pohozené kachny v rákosí 1
b)  Nahánûní kachny v rákosí 3

V˘cvikové disciplíny: 8. Pfiiná‰ení pernaté zvûfie
a) Práce na postfielené zvûfii s pfiiná‰ením 1
b) Dohledávka s pfiiná‰ením 1
c) Pfiiná‰ení na vleãce 1

9. Pfiiná‰ení vleãené srstnaté zvûfie 1
10. ZpÛsob pfiiná‰ení

a) Zajíc nebo králík
b) Kachna 1
c) Pernatá zvûfi

11. Poslu‰nost 1

(4)  Zji‰Èovány jsou:

   1. ZpÛsob práce
Hlasitost na stopû, hlasitost na vidûnou, nelze posoudit, nûmost, hlasitost bez zvûfie
(téÏ ve spojení s hlasitostí na stopû nebo na vidûnou).

   2. ZpÛsob chování, stejnû jako tûlesné nedostatky psa dle formuláfie ã. 5 pro PZ.
§ 28 (1) Pfii organizování PZ je ponecháno na vÛli pofiadatele, zda budou PZ zkou‰e-
ny se stopou zajíce, nebo bez ní. V propozicích zkou‰ek nutno pfiedem uvést.
(2 ) Psi jsou ve v‰ech disciplínách zkou‰eni jednotlivû. KaÏd˘ pes má pfii polní práci
dostat více pfiíleÏitostí k prokázání sv˘ch vloh.

B)  Jednotlivé disciplíny

1.  Stopa zajíce

§ 29 (1) V pfiípadû, Ïe je poskytnuta moÏnost k pfiezkou‰ení stopy zajíce, musí vÛd-
ce v pfiihlá‰ce závaznû uvést, zda jeho pes má b˘t v této disciplínû zkou‰en. V pfiípadû
souhlasu je tato disciplína pro psa závazná a musí b˘t zkou‰ena. V pfiípadû odmítnu-
tí nesmí b˘t dosaÏené práce v této disciplínû hodnoceny, pfiedvedená práce nosu
mÛÏe ale ovlivnit jiná ohodnocení.
(2) Pfii stopû zajíce je zkou‰ena práce psa na ãerstvé stopû zajíce, kter˘ nebyl psem
spatfien nebo kter˘ se z dohledu psa ztratil. VÛdci je povoleno pfii nasazení na stopu
vést psa do 30 m na vodítku ãi polní ‰ÀÛfie.
(3) Hodnocena je chuÈ ke sledování stopy a její bezpeãné následování.
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Poznámka: Zku‰ební ãas na jedné Ïivé kachnû nesmí pfiekroãit 15 min. ·tvaní kachny
na vidûnou je neÏádoucí a musí b˘t co nejrychleji ukonãeno. Pfiinese-li pes kachnu
Ïivou, musí b˘t okamÏitû usmrcena.
(g) Pes, kter˘ kachnu pfii prvním nalezení samostatnû a bez vlivu vÛdce nepfiinese,
nesmí ve zkou‰ce obstát. V tomto pfiípadû pes obdrÏí v disciplínách „dohledávka
kachny v rákosí“ a „nahánûní kachny v rákosí“ známku „nedostateãná“. Kachna,
kterou pes uvidûl, platí jako nalezená.
(h) Pfiijde-li pes bûhem práce náhodnû na jinou kachnu, je i tato práce ohodnocena.
(i) Rozhodãí mohou práci psa ukonãit v pfiípadû, pokud dojdou k závûru, Ïe pes
nárokÛm na tuto práci neodpovídá.
(2) Pfiiná‰ení kachny
(a) Vypracování pfiiná‰ení jako v˘raz nacviãené schopnosti, tzn. uchopení, pfiiná‰ení
(chvat)   a zpÛsob odevzdání, je hodnocen pod pojmem „zpÛsob pfiiná‰ení“.
(b) PoloÏí-li pes pfiiná‰enou kachnu napfi. proto, aby se otfiepal, mÛÏe b˘t tato práce
ohodnocena nejv˘‰e známkou „dobrá“ (7 bodÛ). Opraví-li pes na bfiehu svÛj chvat
bez toho, aniÏ by se otfiepal a poté kachnu bezchybnû pfiinese a odevzdá, mÛÏe b˘t
hÛfie ocenûn jen za pfiedpokladu, Ïe by mu b˘vala Ïivá kachna mohla uniknout.
Poznámka: Pes nesmí zvednout od kachny mordu.
(c) Psu se nesmí poãítat za chybu, kdyÏ se otfiepe, aniÏ by kachnu pustil z mordy.
(d) Pfii hodnocení této práce je pfiihlíÏeno k pfiedpisovému pfiinesení, sednutí a ko-
rektnímu odevzdání. Pfii hodnocení „zpÛsobu pfiiná‰ení“ je pfiihlíÏeno ke v‰em pra-
cím psa v pfiiná‰ení bûhem celé vodní práce.

8. Pfiiná‰ení pernaté zvûfie

§ 38 Poznámka: „Práce na postfielené zvûfii“ a „dohledávka ãerstvû stfielené zvûfie“
ad (a), ad (b) se v souãasnosti v Nûmecku pfii Ïádné PZ nepraktikuje.
(c) Pfiiná‰ení vleãené pernaté zvûfie
(10) Vleãku zaloÏí jeden z rozhodãích bezprostfiednû pfied vypu‰tûním psa. Vleãka
se zakládá na zarostlém podkladu s vûtrem v zádech, délka min. 150 m (cca 200
krokÛ) a obsahuje dva tupé háky. Vzdálenost mezi jednotliv˘mi vleãkami musí ãinit
min. 100 m. Vleãky mají b˘t pokud moÏno stejnû obtíÏné. Na konci vleãky je vyloÏen
dle moÏnosti ãerstvû stfielen˘ kus pernaté zvûfie stejného druhu jako vleãen˘ kus.
Poté se rozhodãí vzdálí v prodlouÏení vleãky a skryje tak, aby jej pes nemohl vidût.
V tomto úkrytu poloÏí vleãen˘ kus volnû pfied sebe. Nesmí bránit psu v uchopení
tohoto kusu. Na pfiání vÛdce mohou b˘t vleãky zakládány téÏ pouze s jedním kusem
pfiíslu‰né zvûfie. Vleãená zvûfi musí b˘t v kaÏdém pfiípadû pfied zaãátkem práce opro‰-
tûna od vleãné ‰ÀÛry.
(11) Pes nesmí zakládání vleãky sledovat. VÛdce mÛÏe poÏadovat vyloÏení vleãeného
kusu na konci vleãky. Tuto skuteãnost musí vÛdce sdûlit rozhodãím pfied zaloÏením
vleãky. I v tomto pfiípadû se vykládá pfied úkrytem vleãkafie druh˘ kus stejného druhu.
(12) VÛdce smí vypracovat se sv˘m psem prvních 20 m vleãky na vodítku. Pak ale
musí b˘t pes vypu‰tûn a vÛdce zÛstane na místû.V pfiípadû, Ïe se pes vrátí, aniÏ by
kus na‰el a nezaãne vleãku samostatnû znovu vypracovávat, smí b˘t vÛdcem je‰tû
dvakrát nasazen. Pod pojmem nasazení se rozumí jakékoliv ovlivnûní psa vÛdcem
k práci na vleãce.

7. Vodní práce

A. V‰eobecná ãást
§ 35  (1) – (7) se t˘ká provádûcích pfiedpisÛ a zákonÛ, které omezují práci se Ïivou
kachnou.

B. Zvlá‰tní ãást
§ 36 Pfii PZ se zkou‰í následující disciplíny v tomto pofiadí:
chování po v˘stfielu, dohledávka pohozené kachny v rákosí, nahánûní Ïivé kachny
v rákosí, zpÛsob pfiiná‰ení.

(1) chování po v˘stfielu
(a) Stfielená kachna se pohodí co moÏno nejdál na otevfienou vodní hladinu, pfiiãemÏ
pes pfiihlíÏí. Poté je pes vypu‰tûn s povelem k pfiinesení. Pes, kter˘ bûhem cca 1 mi-
nuty nezaãne plavat, nesmí b˘t dále z vodních disciplín zkou‰en.
(b) Bûhem doby, po kterou pes ke kachnû plave, vÛdce vystfielí na hladinu smûrem
ke kachnû. Pes musí kachnu samostatnû, tzn. bez dal‰ího ovlivnûní vÛdcem, pfiinést.
(c) Pes, kter˘ selÏe pfii této disciplínû, nesmí b˘t dále ve vodní práci zkou‰en.

(2) dohledávka pohozené kachny v rákosí
(a) Tato disciplína následuje bezprostfiednû po práci po v˘stfielu.
(b) K tomuto úãelu je pohozena ãerstvû stfielená kachna v rákosí tak, aby pes nemo-
hl pohození ani kachnu ze bfiehu sledovat. Kachnu je tfieba v krytinû umístit pokud
moÏno tak, aby musel pes pfii cestû k ní pfiekonat volnou vodní hladinu.
(c) VÛdci je ukázán z místa, které je od kachny min. 30 m vzdáleno, pfiibliÏn˘ smûr,
kter˘m se kachna nachází. Pes má z tohoto místa samostatnû kachnu hledat a své-
mu vÛdci pfiinést.
(d) VÛdce smí svého psa podporovat a usmûrÀovat, pfiiãemÏ v‰ak neustálé ovlivÀo-
vání psa nebo v˘stfiel, resp. hod kamenem sniÏuje známku.
(e) Pes, kter˘ v této disciplínû nedosáhne min. známku dostateãná, nesmí b˘t dále
ve vodní práci zkou‰en.

§ 37 (1) nahánûní Ïivé kachny v rákosí
(a) Îivá kachna se vypustí v krytinû, aniÏ by se oznaãil nástfiel. Tyto pfiípravy pes
nesmí sledovat.
(b) Po vypu‰tûní zavedou rozhodãí vÛdce na místo, které je na vzdálenost brokového
dostfielu od místa vypu‰tûní, resp. místa, kde se kachna nachází, a udají mu smûr.
Z tohoto místa vÛdce vypustí psa k dohledání kachny.
(c) Pes má kachnu samostatnû hledat a najít. VÛdce smí bûhem práce psa podporo-
vat a usmûrÀovat, pfiiãemÏ trvalé ovlivÀování psa sniÏuje známku.
(d) Jakmile pes kachnu z krytiny vytlaãí a na vidûnou pronásleduje, má b˘t vÛdcem
nebo jinou povûfienou osobou kachna stfielena za pfiedpokladu, Ïe v˘stfiel neohroÏu-
je bezpeãnost.
(e) Stfielená kachna musí b˘t psem samostatnû, bez vlivu vÛdce, pfiinesena.
(f) Rozhodãí mají práci psa ukonãit tehdy, jestliÏe nabyli ucelen˘ úsudek o práci psa.
TotéÏ platí v pfiípadû, Ïe kachna pfied psem stfielena nebyla.
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11. Poslu‰nost

§ 41 (1) Na rozdíl od ovladatelnosti, kterou pes dobrovolnû prokazuje svému vÛdci, je
v disciplínû „poslu‰nost“ tato vÛdcem vyÏadována.
(2) Poslu‰nost bez kontaktu se zvûfií se projevuje ovladatelností psa bûhem práce
a tím, jak pes na povely svého vÛdce (volání, pískání, mávání) reaguje. Dále tím, jak
klidnû se pes bûhem práce jin˘ch psÛ projevuje a je dÛkazem toho, Ïe na lovu svého
vÛdce ãi jiné lovce neru‰í.
(3) Poslu‰nost pfii kontaktu se zvûfií se nepoÏaduje. Psi, ktefií se neustále vzdalují
z vlivu svého vÛdce, a tím znemoÏÀují fiádné prozkou‰ení, resp. naru‰ují prÛbûh ce-
l˘ch zkou‰ek, nemohou zkou‰ku obstát a musí b˘t vylouãeni.
(4) Poslu‰nost je posuzována v‰emi skupinami rozhodãích.

ZpÛsob práce – hlasitost

§ 42 Bûhem zkou‰ek je zji‰Èován zpÛsob práce psa (hlasitost na stopû, na vidûnou,
nelze posoudit, nûmost, hlasitost bez zvûfie). Hlasitost na stopû, na vidûnou a nûmost
lze posoudit pouze na zajíci nebo li‰ce. Hlasitost na jiné srstnaté zvûfii se zaná‰í do
tabulek dodateãnû a slouÏí pouze jako podmínka k pfiipu‰tûní na barváfiské zkou‰ky.

Chování po v˘stfielu

§ 43 (1) Zkou‰í se stejnû jako na zkou‰kách vloh.
Poznámka: VÛdce vystfielí bûhem hledání v blízkosti psa (30 – 50 m) min. dva broko-
vé v˘stfiely s odstupem min. 20 sekund. Nelze-li chování psa po v˘stfielu spolehlivû
ohodnotit, lze tuto zkou‰ku nejdfiíve po 30 min. opakovat.
(2) Psi bázliví po v˘stfielu a celkovû silnû bázliví psí nemohou zkou‰ku obstát, mohou
se v‰ak zúãastnit cel˘ch zkou‰ek.

Z dal‰ích pfiedpisÛ je dÛleÏit˘ § 45. Psi mohou u zkou‰ek obstát tehdy, jestliÏe obdrÏí
ve v‰ech disciplínách minimálnû „dostateãnû“ (3 body).

Poznámka pfiekladatele
V pfiekladu nûmeckého zku‰ebního fiádu (VZPO 9. Auflage 2001 JGHV e. V.**)

byly brány v úvahu pouze ty pfiedpisy, t˘kající se bezprostfiednû úãasti vÛdcÛ na
zkou‰kách. Ustanovení zab˘vající se organizaãními pokyny, nominací rozhodãích,
evidencí v˘sledkÛ apod. nebyly do pfiekladu zahrnuty.

Pro úãastníky v‰ech nûmeck˘ch zkou‰ek ohafiÛ, pfii kter˘ch je pouÏívána zvûfi, je
dÛleÏitá okolnost, Ïe si vÛdce mÛÏe pfiinést svoji vlastní zvûfi pfiedepsaného druhu.
Tato okolnost je zajisté zajímavá zejména pfii práci s li‰kou.

 Dále je dÛleÏit˘ fakt, Ïe úãast na jarních a podzimních zkou‰kách ohafiÛ
v Nûmecku je povolena pouze ohafiÛm v prvním poli. V˘jimku tvofií pouze psi naro-
zení v posledních tfiech mûsících roku. Podle tohoto pfiekladu se zkou‰í téÏ v‰echny
speciální chovné podzimní zkou‰ky nûmeck˘ch svazÛ MMO, VMO a DO.

Nûkter˘m ãtenáfiÛm se zajisté budou zdát ãetné pasáÏe zbyteãnû rozvleklé. Sna-
Ïil jsem se v‰ak o co moÏná vyãerpávající pfieklad zejména tûch oddílÛ, ve kter˘ch
vÛdce pfii úãasti na vrcholn˘ch zkou‰kách zbyteãnû ztrácí cenné body.

(13) Pes má kus bez dal‰ího ovlivnûní vÛdcem samostatnû najít, rychle uchopit
a s chutí pfiinést. Pfii této disciplínû se posuzuje práce psa na cestû ke kusu a zpût.
(14) Je posuzováno pouze, jak˘m zpÛsobem se pes k práci staví, jeho chuÈ k nalezení
a pfiinesení kusu.
(15) ZpÛsob pfiiná‰ení jako v˘raz nacviãené schopnosti (uchopení, chvat a odevzdá-
ní) je hodnoceno pod pojmem „zpÛsob pfiiná‰ení“.
(16) UkáÏe-li pes nejprve pfiiná‰ení na vleãce a pozdûji pfii práci na kfiídlovaném kusu
pernaté práci ohodnocenou „dobfie“ nebo „velmi dobfie“, bude psu zapoãtena pou-
ze známka lep‰í.
(17) Pes, kter˘ vleãen˘ kus nebo kus vyloÏen˘ pfied vleãkafiem najde a nepfiinese,
nemÛÏe zkou‰ku obstát. Pes, kter˘ kus nalezl, nesmí b˘t znovu nasazen. Nalezení
jednoho kusu a pfiinesení kusu druhého se nepoãítá jako chyba.
(18) Je-li pes bûhem práce na vleãce nebo pfiiná‰ení kusu ru‰en mimofiádn˘mi okol-
nostmi, je na vÛli rozhodãích poskytnout tomuto psu náhradní práci.

9. Vleãka srstnaté zvûfie

§ 39 (1) Tato vleãka se zakládá s králíkem nebo zajícem, obsahuje dva tupé háky a je
min. 300 m dlouhá (cca 400 krokÛ), pfiiãemÏ první hák se zakládá pfiibliÏnû 100 m od
nástfielu.
(2) Dále platí stejná ustanovení jako pro vleãku se zvûfií pernatou dle § 38 (c).

10. ZpÛsob pfiiná‰ení

§ 40 (1) Pod pojmem zpÛsob pfiiná‰ení je hodnoceno provedení pfiiná‰ení, tj. v˘cvi-
kem získaná vlastnost, jakou pes zvûfi uchopí, nese a svému vÛdci odevzdá.
(2) Korektní uchopení a nesení se vyznaãuje tím, jak˘m zpÛsobem pes pfiizpÛsobí
chvat váze kusu. Chybn˘ je pfiíli‰ siln ,̆ stejnû jako pfiíli‰ opatrn˘ chvat. Maãkání je
povaÏováno za chybu a je zaznamenáváno.
(3) Korektní odevzdání se vyznaãuje tím, jak ochotnû se pes s kusem k vÛdci vrací,
bez povelu nebo na jednoduch ,̆ ne pfiíli‰ hlasit˘ povel pfied vÛdcem sedá a vyãká, aÏ
mu bude kus vÛdcem klidnû na patfiiãn˘ povel odebrán.
(4) Naãínaã a hrobafi, stejnû jako pes s vysok˘m stupnûm
maãkání nemÛÏe u zkou‰ky uspût.
(5) V‰echny disciplíny v pfiiná‰ení (srstnatá, pernatá, kach-
na) se hodnotí jednotlivû, z tûchto bodÛ se vypoãítá prÛmûr,
desetinná místa se zaokrouhlí. Aby pes v disciplínû zpÛ-
sob pfiiná‰ení obstál, je nutn˘ prÛmûr min. „dosta-
teãn˘“ (3 body). KaÏdá jednotlivá práce musí b˘t
ohodnocena min. 1 bodem „chybnû“. V pfiípadû
selhání v jednotlivém pfiiná‰ení s ohodnocením
„nedostateãnû“ (0 bodÛ) nebo je-li zaznamená-
no „nezkou‰en“, obdrÏí pes v celkovém ohod-
nocení disciplíny „zpÛsob pfiiná‰ení“ téÏ pouze
„nedostateãnû“, popfi. „nezkou‰en“.
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DÛleÏitá upozornûní
1. âlensk˘ pfiíspûvek na rok 2006

Vzhledem k tomu, Ïe se blíÏí konec roku a s ním i platby ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na
rok 2006, chtûl bych upozornit na postupy pfii placení.

V tomto Zpravodaji ã. 71 obdrÏí kaÏd˘ ãlen sloÏenku na zaplacení ãlenského
pfiíspûvku, na které budou uvedeny základní symboly platby - variabilní symbol a úãel
platby (variabilní symbol bude uveden i pfied adresou vyti‰tûnou na obalu prosinco-
vého zpravodaje). U plateb uskuteãnûn˘ch prostfiednictvím rozeslan˘ch sloÏenek by
nemûly b˘t problémy s identifikací plátce. Nebudou ani problémy s identifikací plát-
ce pfii platbách pfievodem z úãtu, pokud  plátce uvede variabilní symbol ze sloÏen-
ky, vãetnû úãelu platby. V˘‰e ãlenského pfiíspûvku je 300,- Kã, termín jeho uhra-
zení do 31. bfiezna 2006.

Variabilní symbol a úãel platby uvádûjte rovnûÏ v pfiípadech ostatních plateb,
napfi. doporuãení krytí, v˘stavní poplatky, startovné.

2. Zmûny v úhradách poplatkÛ od 1. 1. 2006
Od 1. 1. 2006 se zvy‰uje poplatek za doporuãení krytí na 200,00 Kã. V poplatku

za doporuãení krytí je zahrnut˘ i poplatek za zvefiejnûní inzerátu na prodej ‰tûÀat
ve Zpravodaji – staãí zaslat znûní inzerátu redakãní radû.

ZároveÀ se ru‰í poplatek za nadpoãetná ‰tûÀata a za krytí psem.
Ladislav Hubata, ekonom klubu

3. Zmûny a doplÀky údajÛ u chovn˘ch psÛ a fen v seznamu KDO
Kopie dokladÛ o dodateãnû získan˘ch v˘stavních ocenûních a titulech, absol-

vování zkou‰ek z v˘konu aj. jsou majitelé chovn˘ch psÛ a fen povinni neprodle-
nû zasílat na adresu hlavního poradce chovu, aby bylo moÏno seznam KDO ak-
tualizovat. Adresa hlavního poradce chovu: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91 Ivanãice. Informace na tel. 546 451 898, e-mail: slapansky@tiscali.cz.

4. Zmûny a doplÀky údajÛ u chovn˘ch psÛ a fen v plemenné knize âMKJ
Pokud chtûjí majitelé chovn˘ch psÛ a fen provést v plemenné knize doplnûní

ocenûní z v˘stav nebo ze zkou‰ek z v˘konu (napfi. aby v rodokmenech ‰tûÀat
byly uvedeny aktualizované údaje rodiãÛ), je tfieba osobnû pfiedloÏit originály
nebo zaslat kopie dokladÛ na adresu: âMKJ, plemenná kniha, Jungmannova 25,
115 25 Praha 1. Informace na tel. 224 948 472, e-mail: bartova@cmkj.info.

5. Informace âeskomoravské kynologické jednoty (âMKJ)
Informace t˘kající se ãinnosti âMKJ, plány v˘stav a zkou‰ek, plemenná kniha,

kontakty, odkazy apod., najdete na internetov˘ch stránkách www.cmkj.info.
Telefonické spojení na âMKJ: tel. 224948470, 224948472.
Úfiední hodiny pondûlí aÏ ãtvrtek 8.00 – 11.00, 12.30 – 15.00.

Poznámka redakãní rady
Redakãní rada plní dávn˘ slib, Ïe v na‰em klubovém zpravodaji budou postupnû

oti‰tûny pfieklady zku‰ebních fiádÛ ze zemí, s kter˘mi stfiídavû pofiádáme mezinárod-
ní zkou‰ky. Prvním poãinem je pfieklad podzimních zkou‰ek chovnosti v SRN. Re-
dakãní rada dûkuje tímto panu Dr. Pavlu Cincibusovi, kter˘ se této nesnadné
a zásluÏné ãinnosti ujal.

*) Herbst Zucht Prüfung
**) 9. vydání 2001, Nûmeck˘ svaz loveck˘ch psÛ
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Na‰i sponzofii

Propagaãní v˘tisk lze objednat zdarma na adrese:
Svût psÛ, ¤íãanská 10, 101 00 Praha 10, tel. 272 742 611

6. Informace âeskomoravské kynologické unie (âMKU)
âMKU nyní sídlí v budovû C, v 5. patfie na adrese Jankovcova 53, 170 00 Praha 7.

Internetová adresa: www.cmku.cz, telefonické spojení: sekretariát tel. 234602278.
Úfiední hodiny: úter˘ 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17, stfieda 7.30 – 12.00 a 12.30 – 15.00.

7. Vyhodnocování DKK
Pro ná‰ klub provádí vyhodnocování dysplazie MVDr. Vítûzslav Novák, Sadová

1158, 738 01 Fr˘dek-Místek. Informace na tel. 558 630 870 v pracovní dny
po 13. hodinû.

Poplatek 350,- Kã za vyhodnocení DKK musí majitel psa uhradit pfiedem sloÏen-
kou na v˘‰e uvedenou adresu.

Ing. Lenka Fialová, jednatelka klubu

Pomáháme si
DO
Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata DO.
Kontakt: MVDr. Miroslav Kalich, tel. 777 887 942

Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata DO
Pravdûpodobn˘ odbûr: bfiezen – duben 2006
Oba rodiãe VZ I. c. MVZ Rakousko 2003 III. c., DKK 0/0, daviãi
Otec: Dun z Dálky, v. d.
Matka: Jaga Argaj Doksy, v˘borná, CAJC, CAC, CACIB, ZV, PZ, LZ, SVP, VZ – v‰e I. c.
Opakované úspû‰né spojení.
Karel Pfeifer, Lidická 610, 472 01 Doksy, tel. 487 872 867

MMO
Zadám ‰tûÀata MMO - jaro 2006
po pracovnû i exteriérovû kvalitních rodiãích
Petr Buba, Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník, tel. 313 517 877
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TREFA DO âERNÉHO - FIRMA NOVOTNÉHO
jméno, které znamená tradici,
tradice, která znamená kvalitu

PRVNÍ PRAÎSKÉ SOUKROMÉ

PU·KA¤STVÍ

NOVOTN¯ V PRAZE

Prodej: lovecké, sportovní, krátké zbranû a repliky. Brokové, kulové, revolverové
a pistolové náboje. Terãe, dalekohledy, pu‰kohledy, noÏe a dal‰í v˘bûr
pomÛcek, doplÀkÛ a potfieb, vãetnû zahraniãního dovozu pro nároãné.

Komisní nákup a prodej: moÏnost prodeje a koupû pouÏit˘ch zbraní, vãetnû
zaji‰tûní Státní zku‰ebny.

SluÏby: rytecké práce, zhotovení koÏen˘ch v˘robkÛ na zakázku, zaji‰tûní Státní
zku‰ebny.

V na‰em servisu provádíme: bûÏné opravy a ãi‰tûní v‰ech zbraní, speciální
opravy a úpravy dle Va‰eho pfiání, opravy replik a historick˘ch zbraní,
v˘mûny kulov˘ch hlavní, zhotovení klapkové a násuvné montáÏe i paÏby
pro Vás pfiesnû na míru. Kompletní obnovy, nástfiely. Opravy jateãn˘ch
pfiístrojÛ, paln˘ch lisÛ. Drobné zámeãnické, frézafiské a soustruÏnické
práce.

VáÏení pfiátelé,
rádi bychom Vás upozornili, Ïe se na‰e firma od 1. ledna 2004

pfiestûhovala na novou adresu

Schnirchova 12
170 00  Praha 7
tel.: 220 809 189
fax: 208 870 702

Prodejní doba (Po - Pá): 8.30 - 12.00
12.30 - 17.00

IâO: 13141473
DIâ: 007-521020066
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V¯BOR  KDO

Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170
tel. +420 376 599 318, +420 731 530 235
e-mail: srni@npsumava.cz

Místopfiedseda: Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel. 313 517 877

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

Jednatel: Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: fialova.lskhnyrsko@tiscali.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, 603 571 273

KRONIKÁ¤ KDO
Josef Melichar, 285 09 Kácov 142

DOZORâÍ  RADA KDO

Pfiedseda: Karel Pfeifer, Lidická 610,
472 01 Doksy, tel. 487 872 867

âlenové: Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, tel. 286 890 368

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

Klubové stránky na Internetu: http://www.pf.jcu.cz/ostatni/ohari

Oprava tiskové chyby ze Zpravodaje ã. 70/2005
V minulém ãísle Zpravodaje byl chybnû uveden popisek u fotografie na tfietí

stranû obálky vpravo dole. Správn˘ popisek je „SoutûÏ o titul BOB“ a nikoliv
„Nejlep‰í chovatelská skupina z Mechova chovatele ing. Kece“.

Za toto nedopatfiení se omlouváme.

POJI·ËOVNA „HALALI“ ZÁRUKA JISTOTY V·ECH MYSLIVCÒ

Halali, v‰eobecná poji‰Èovna, a.s., zaloÏená myslivci sdruÏen˘mi v âeskomoravské myslivecké jednotû, zaji‰Èuje
poji‰tûní v˘konu práva myslivosti a poji‰tûní úrazÛ vznikl˘ch pfii v˘konu práva myslivosti. Dále za velmi pfiízniv˘ch
podmínek je moÏno pojistit lovecké psy, chovná hejna, odchovny a ostatní movit˘ i nemovit˘ majetek, poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu z provozu motorov˘ch vozidel pro poji‰Èovnu Kooperativa, a.s. Po necel˘ch pûti letech pro-
vozu pfiichází na‰e poji‰Èovna s nabídkou novû upraveného poji‰tûní domácnosti pro myslivce sdruÏené v âMMJ.
Pojistnou smlouvu s Vámi uzavfie zástupce „Halali“ na kaÏdém OMS âMMJ nebo centrála poji‰Èovny Halali, a.s.,
Jungmannova 25, PSâ 117 18, Praha 1.

V·EOBECNÁ POJI·ËOVNA,a.s.
PRAHA

telefon:
224 947 375
224 948 475
224 948 461

117 18 Praha 1
 Jungmannova 32/25

IâO: 60192402

myslivost
StráÏ myslivosti

Mûsíãnû 48 stran pro myslivce,
kynology, stfielce a pfiátele pfiírody

KNIHKUPECTVÍ Myslivost, s.r.o.
Seifertova 81, 130 00 Praha 3

Otevfieno ve v‰ední dny 9.00 aÏ 18.00 hod.
tram 5, 9, 26 - v˘stupní stanice Lipanská
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PORADCI CHOVU
Hlavní poradce chovu MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,

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

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

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

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

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

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

340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: fialova.lskhnyrsko@tiscali.cz

Zpravodaj ã. 71/2005 vychází 30. prosince 2005.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 72/2006 je 15. kvûtna 2006.

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