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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
ãinnost na‰eho klubu je náplní pro voln˘ ãas, pro potû‰ení
pfiíznivcÛ a zázemí pro chovatelství. Máme radost
z úspûchÛ pfii zkou‰kách z v˘konu a z propagace exterié-
ru doma i v zahraniãí.

Souãasná vûda  je schopna pomocí dokonal˘ch tech-
nick˘ch zafiízení usnadnit v˘kon lovu pomocí rÛzn˘ch pfií-
strojÛ pro noãní vidûní, termovize pro vyhledání a dohledá-
ní zvûfie... Nenahradí v‰ak ãtyfinohého kamaráda, nemÛÏe-
me se tû‰it z ladnosti pohybu, s jakou znaãí, vystavují
a postupují za zvûfií, z jejich radosti u dohledané zvûfie. Pro
nás  myslivce  je to potû‰ení a „zabrnkání“ na struny dávné
lidské pfiirozenosti. Lovce spjatého  s pfiírodou a jeho pr-
votními pudy k zaji‰tûní obÏivy, které máme v podvûdomí.
Dne‰ním  poÏadavkem na loveckého v‰estranného psa není jen a pouze loveck˘
v˘kon. Nemalou mûrou jsou na‰e nároky kladeny na bezchybn˘ a pohledn˘ exteriér.
Dokladem je trval˘ velk˘ zájem o klubovou v˘stavu. Loveck˘ pes je i dobr˘m spoleã-
níkem a miláãkem celé rodiny.

Radujeme se z v˘sledkÛ na zahraniãních zkou‰kách z v˘konu, podtrÏen˘ch úspû-
chem. Pokud jde o zaãínající mladé kynology, je radost dvojnásobná. V˘bûrem do
reprezentace klubu v zahraniãní úãasti i finanãní podporou je dána dÛvûra KDO vÛd-
cÛm  na propagaci na‰ich svûfiencÛ.

Pfii dne‰ní komunikaci neustále nab˘vají na v˘znamu elektronická média. V˘bor
klubu na své schÛzi odsouhlasil zvefiejnûní na‰eho Zpravodaje KDO v elektronické
podobû na internetov˘ch stránkách. Zviditelnûní klubu a propagace na‰ich plemen
je v tûchto médiích dÛleÏitá. Vidím potfiebné mít vlastní internetovou doménu.

Tû‰í mne spoleãná setkání ãlenÛ KDO a jejich pfiíznivcÛ spojená s pfiedvedením
exteriéru, ukázkou v˘cviku  i  dovedností na‰ich plemen. PrÛkopníkem tûchto zásluÏ-
n˘ch setkání je V˘chodoãeská poboãka KDO, které patfií podûkování. Klubov˘ Ïivot

jsou i setkání znám˘ch, pfiátel a kamarádÛ pfii spoleã-
n˘ch klubov˘ch akcích. Nejen na zkou‰kách

a v˘stavách je ãas a moÏnost si pfiátelsky promlu-
vit o spoleãn˘ch zájmech. Dne‰ní spádové schÛ-

ze jiÏ mají tento charakter - jsou pfiátelsk˘m po-
sezením, a ne kolbi‰tûm slovních v˘padÛ za

úãelem osobního zviditelnûní. Plodná dis-
kuse je pro v˘bor klubu velk˘m pfiínosem

pro zkvalitnûní vlastní ãinnosti. Je i smû-
rem budoucího v˘voje klubu. Dûkuji
ãlenÛm za umoÏnûní klubového Ïivota

i za finanãní podporu, bez  které by ne-
byla moÏná propagace a zkvalitÀování

na‰ich plemen.
Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Na‰i jubilanti
V prÛbûhu leto‰ního roku oslaví svá Ïivotní jubilea následující ãlenové na‰eho

klubu, kter˘m pfiejeme v‰e nejlep‰í, hodnû zdraví a krásn˘ch záÏitkÛ v pfiírodû.

Srdeãnû blahopfiejeme!

85 let

Zeman Václav, Klatovy

80 let

Petrásek Vladimír, Uhlífiské Janovice
JUDr. N˘vlt Karel, Praha 6
Weidinger Karl, Eschenau, SRN

75 let

Pettrich Jaroslav, Tfiebenice

70 let

Mrkviãka Antonín, Chlumec nad Cidlinou
Ing. Polák Milan, Su‰ice
R˘dl Rudolf, âeská Skalice
âtvrteãka Ladislav, Roztoky
Komárek Vít, Písty
Bárta Zdenûk, Ostrava – Poruba
Pokorn˘ Josef, Vlãí Habfiina
Spûvák Manfred, Hradi‰Èany
Kaiser Vladimír, Praha – Modfiany
Matu‰ka Zdenûk, Praha – Modfiany
Mí‰ek Josef, Vy‰ehofiovice
SegeÈa âestmír, Zámrsky
Koula Karel, Pec pod SnûÏkou
·tûpán Josef, Rudoltice
Navrátil Milan, Lutonina

65 let

Vaníãek Josef, Pohofielice
Konopík Karel, Holi‰ov
Ing. NoÏiãka Josef, Chlumec n. Cidlinou
Vrzáãek Josef, Tfiemo‰nice
·Èáva Josef, Jihlava
Tlust˘ Miroslav, Kladno
Kare‰ Stanislav, Paãejov
Prach Josef, Merklín
Komenda Franti‰ek, Jemnice
Ing. Nedbal Miloslav, Pfiímûtice
Jobánek Bohumil, Níhov

60 let

Zajíc Pavel, Dûãín
Polívka Jifií, Hol˘‰ov
VáÀa Edvard, Nechanice
Vostrovsk˘ Josef, HefimanÛv Mûstec
Bambula Drahomír, Ranãífiov
Ing. Bytel Franti‰ek, Samota Pancífi
Vavrek Imrich, âesk˘ Brod
Klein Karel, Most
BroÏek Franti‰ek, Moravûves
Ka‰e Zdenûk, Sadská
Hubata Ladislav, Nová Cerekev
Sobolík Miloslav, Milevsko
·íma Josef, Hofiesedly
Bufival Karel, Sázava
Lager Marianne, Linz, Rakousko
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Blahopfiejeme k 80. narozeninám
V bfieznu tohoto roku se doÏil v plné síle a aktivitû 80 let

ná‰ b˘val˘ dlouholet˘ pfiedseda, hlavní poradce chovu a ãlen
v˘boru KDO pan JUDr. Karel N˘vlt.

Myslím, Ïe mohu mluvit nejen za svoji osobu a redakãní
radu, n˘brÏ i za v‰echny ãleny na‰eho klubu, kdyÏ budu tvrdit,
Ïe pan Dr. N˘vlt patfií nejv˘raznûj‰ím osobnostem na‰eho
klubu po dlouhou fiadu let. Jeho neúnavná a cílevûdomá ãin-
nost ve prospûch KDO jak v âR, tak i v zahraniãí pfiiná‰í své plody i v dobû, kdy jiÏ
není ve vrcholné funkci. Jím vytvofiené stanovy KDO, chovatelsk˘ fiád a dal‰í základní
dokumenty klubu budou mít je‰tû dlouho platnost a pfiinejmen‰ím se stanou dobr˘m
základem pro budoucnost.

Pfii tomto v˘roãí nelze nevzpomenout také úspû‰nou chovatelskou ãinnost pana
Dr. N˘vlta, kter˘ odchoval ve své chovatelské stanici „NYXE“ mnoho vyrovnan˘ch
vrhÛ, pfiedev‰ím VMO. Chov tohoto plemene rovnûÏ v˘raznû ovlivnil jako poradce
chovu. Sv˘m chovatelsk˘m citem a neúnavnou propagací VMO se zaslouÏil o obno-
vení chovu VMO v na‰í republice. Nemalou jeho zásluhou je roz‰ífiení krevní základ-
ny VMO a zavedení liniového chovu, kter˘ umoÏÀuje  pouÏívat v chovu osvûdãené
chovatelské postupy.

Panu Dr. N˘vltovi patfií ná‰ dík za obnovení a transformaci klubov˘ch MVZ, které
patfií ke kaÏdoroãnímu vrcholu v˘cvikové sezóny pro mnoho ãlenÛ KDO. Vytvofiením
dvou samostatn˘ch soutûÏí zv˘‰il atraktivitu tûchto zkou‰ek jak pro zahraniãní, tak
pro domácí úãastníky. Takto pojaté MVZ ukazují kaÏdoroãnû na úroveÀ na‰eho cho-
vatelského úsilí a zcela nekompromisnû odhalují pfiednosti i nedostatky na‰ich cho-
vÛ v oblasti v˘konu a v˘cviku ve srovnání se zahraniãím.

Vût‰ina na‰ich ãlenÛ zná pana Dr. N˘vlta jako aktivního rozhodãího z exteriéru
i v˘konu. Jeho nároãn˘ a pfiitom velmi lidsk˘ pfiístup jak k vÛdcÛm, tak i k jejich
svûfiencÛm dokazuje sílu jeho osobnosti. I negativní hodnocení dovede podat tako-
v˘m zpÛsobem, Ïe je vÛdcem pfiijato a koronou akceptováno bez obvykl˘ch komen-
táfiÛ. Nebojí se nepopulárních rozhodnutí, a naopak dovede dát najevo svÛj obdiv
ke ‰piãkovému v˘konu nebo exteriéru na‰ich pejskÛ.

Co dodat na závûr? Nezb˘vá, neÏ popfiát panu Dr. N˘vltovi mnoho zdraví a elánu
do dal‰ích let, mnoho rado-
sti z na‰ich ãtyfinoh˘ch ka-
marádÛ a doufat, Ïe jeho
nápady a vize padnou na
úrodnou pÛdu. Vûfime, Ïe
ná‰ klub, o kter˘ se tak hlu-
boce zaslouÏil, se bude
zdárnû rozvíjet v intencích,
které pan Dr. N˘vlt vyt˘ãil.

Dr. Jifií Tesafi

Pfiedseda KDO ing. Jifií Kec
oslavil 8. kvûtna 2006 v plném
chovatelském nasazení 50 rokÛ

Od hnûdky Faty z Mechova (vpravo) dostal
k narozeninám sedm ‰tûÀátek, fenku Kisi z Mechova
pfiipravuje na pracovní a v˘stavní akce leto‰ní sezóny.

Ke v‰em gratulantÛm se pfiipojuje a hodnû zdraví,
spokojenosti a chovatelsk˘ch úspûchÛ pfiedsedovi pfieje
redakce Zpravodaje KDO.

Vyznamenání
V˘bor KDO udûlil klubová vyznamenání tûmto ãlenÛm:

20 let ãlenství v KDO – Stfiíbrn˘ klubov˘ odznak

âeãatka Pavel, Brno 20 - Holásky
·erá Marie, MVDr., Ivanãice
Felix Jaromír, StaÀkov
Najnan Jifií, Kdynû
Hortensk˘ Zdenûk, Úhrov
Jurá‰ek Franti‰ek, A‰
Ochodek Jaroslav, Louky nad Ol‰í
Mare‰ Jifií, MVDr., Louny
Burdych Franti‰ek, Náchod
Volejník Petr, ÎehuÀ
Ulrych Pavel, ¤evníãov
·rámek Otakar, Ing., Borohrádek
Brtník Milan, Rousínov u Vy‰kova
Hlinsk˘ Miroslav, Ratibofi

30 let ãlenství v KDO – Zlat˘ klubov˘ odznak

Strnad Václav, âeské Budûjovice
Hubata Ladislav, Nová Cerekev
Koula Karel, Pec pod SnûÏkou
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Zemfiel kronikáfi KDO
Dne 20. bfiezna 2006 ve vûku 64 let pfiedãasnû opustil

na‰e fiady pan Josef Melichar z Kácova.
âlenem klubu byl od r. 1981. V roce 1993 byl zvolen do

v˘boru KDO. Od té doby vedl klubovou kroniku, kterou peã-
livû zpracovával aÏ do souãasnosti. Byl vyznamenán stfiíbr-
n˘m klubov˘m odznakem a na návrh klubu obdrÏel mysli-
vecké vyznamenání âMMJ III. stupnû. Ve své chovatelské
stanici „od Vlachova“ choval malé münsterlandské ohafie,
z nichÏ nejznámûj‰ím byl chovn˘ pes Alan od Vlachova.
Feny z jeho chovu, Arna a Cita od Vlachova, byly na v˘sta-
vách klubov˘mi vítûzkami.

Opustil nás pfiítel, ochotn˘ a vûrn˘ ãlen klubu, peãliv˘ kronikáfi a propagátor MMO.
ZÛstane dlouho v na‰ich srdcích.

âest jeho památce!

Vzpomínka na Jaroslava Hofmanna
V prosinci loÀského roku opustil na‰e fiady ve vûku 75 let

pan Jaroslav Hofmann – pfiítel, kamarád, od roku 1969 ãlen
klubu KDO a zakládající ãlen V˘chodoãeské poboãky. Podílel
se na chovu DO hlavnû jako cviãitel a rozhodãí. Své odborné
zku‰enosti ochotnû pfiedával zaãínajícím myslivcÛm a kyno-
logÛm. Snad právû proto, Ïe byl v˘born˘m vÛdcem, byl velmi
kvalitním rozhodãím z v˘konÛ, coÏ jsme mohli ocenit i na klu-
bov˘ch akcích. Byl rázn ,̆ spravedliv˘ a hlavnû lidsk˘m pfiístu-
pem se zapsal do pamûti nûkolika generací kynologÛ.  Vel-
kou oporou mu byla vÏdy jeho manÏelka Emilka.

Ve vzpomínkách kynologÛ, myslivcÛ a kamarádÛ zÛstane pan Jaroslav Hofmann
jako ãlovûk se stál˘m úsmûvem a nadhledem.

âest jeho památce!

Rozlouãení s pfiítelem
Dne 5. ãervna 2006 jsme se naposledy rozlouãili

v zaplnûném pardubickém krematoriu s panem Jarosla-
vem DoleÏalem. Zemfiel po dlouhé tûÏké nemoci 26. kvût-
na ve vûku 77 let.

âlenem KDO byl od roku 1969. VÏdy byl propagáto-
rem, cviãitelem a chovatelem dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Dlou-
hány pfiedvádûl na v‰ech typech zkou‰ek. Vût‰inou se
umístil v I. cenû a mnohokrát i jako vítûz. PÛsobil také jako
rozhodãí z v˘konu. Nûkolik let byl vrchním delegujícím pro
rozhodãí na zkou‰ky v celém v˘chodoãeském kraji.

Od roku 1964 byl aktivním ãlenem MS Dfiíteã, jehoÏ ãle-
nové stáli u rakve ãestnou stráÏ.

âest jeho památce!
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SchÛze ve spádov˘ch oblastech v r. 2006
(podnûty, návrhy)

Na spádov˘ch schÛzích byly pfiedneseny zprávy ãlenÛ v˘boru KDO, pfiedána ocenû-
ní, stfiíbrné a zlaté klubové odznaky.

JiÏní âechy a Vysoãina dne 4. 3. 2006
SchÛzi fiídil p. Ladislav Hubata, ekonom a matrikáfi KDO.
Závûr a námûty:

- schÛze neshledala jako aktuální potfiebu mûnit strukturu internetov˘ch strá-
nek KDO;

- navrhuje zmûnit organizaci v˘bûru psÛ a fen do chovu;
- ponechat moÏnost vícepoãetného vrhu - pfiijmout opatfiení (kontrola vrhu po-

vûfienou osobou KDO, finanãní zaji‰tûní);
- doporuãuje povûfiit uspofiádáním MVZ v roce 2007 MS Sepekov;
- pfií‰tí spádovou schÛzi uskuteãnit v Sepekovû v uvaÏovaném místû MVZ.

JiÏní Morava dne 26. 2. 2006 v Brnû
SchÛzi fiídil MVDr. ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu.
Z Ïivé diskuse vyplynuly následující váÏné pfiipomínky:

- dbát na jednotné podmínky kvality chrupu u chovn˘ch jedincÛ v zahraniãí;
- zachovat souãasn˘ systém v˘bûru chovn˘ch jedincÛ;
- aktualizovat internetové stránky KDO, pfiípadnû vytvofiit nové tak, aby bylo

moÏné v nich inzerovat.

PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘ kraj 4. 3. 2006
SchÛze byla uskuteãnûna v pfiíjemném prostfiedí restaurace Merlin v Plzni.
SchÛzi fiídil pfiedseda klubu KDO ing. Jifií Kec.
Po aktivní diskusi bylo pfiijato usnesení:

- zprávy jednotliv˘ch funkcionáfiÛ vzaty na vûdomí;
- aktualizovat Ïivû internetové stránky KDO (chovn˘ materiál, zpravodaj, ‰tûÀa-

ta, aktuality);
- v˘bûr do chovu - zavést karty pro v˘bûr do chovu, hodnotící kritéria, provádût

na klubové a speciální v˘stavû, rozmístit rovnomûrnû ãasovû i prostorovû na
území âR, termíny zvefiejnit ve Zpravodaji KDO;

- návrh rozhodãích na MVZ;
- návrh zapisovatelky na v˘stavu;
- návrh na uspofiádání v˘cvikového tábora nebo víkendu spojeného s v˘cvikem

plemen KDO.

Severní Morava 19. 2. 2006
SchÛzi fiídil v˘cvikáfi klubu a poradce chovu DO MVDr. Miroslav Kalich.
Z diskuse vyplynulo:

- zv˘hodÀování zahraniãních soutûÏících na MVZ;
- pozvání na MVZ v okrese Vsetín;
- nebezpeãí nakaÏení psÛ ptaãí chfiipkou.

Usnesení:
- v roce 2006 konání MVZ v okrese Vsetín;
- nabídka na konání MVZ v roce 2008 v okrese Olomouc, MS Grygov;
- zamûfiení na mládeÏ a propagaci plemene.

Praha, Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘ kraj dne 4. 3. 2006
v Praze - restaurace“ Na t˘ louce zelen˘“
SchÛzi fiídili Petr Buba a Karel Pfeifer.
V bohaté diskusi byly projednány následující otázky:

- posuzování a zaji‰tûnost obsluhy pfii MVZ v TouÏimi a chování k zahraniãním
úãastníkÛm, zaji‰tûnost smûrov˘ch ukazatelÛ, ubytování;

- doporuãení, aby informace o klubov˘ch akcích byly prezentovány na internetu;
- kritika Zpravodaje – chybûjící informace o zkou‰kách DO v Rakousku a VMO

– Vorm Walde, informace o nominaci na‰ich psÛ na memoriál RK, k 70. v˘roãí
klubu nebyli vzpomenuti zaslouÏilí ãlenové, ktefií reprezentovali klub na vy‰-
‰ích soutûÏích;

- informace o rozdílech ve zku‰ebních fiádech âR a Nûmecka ãi Rakouska;
- nové zku‰ební fiády;
- návrh, aby pan Hru‰ka posuzoval na na‰ich MVZ;
- placení pfiíspûvkÛ;
- Ïádost ing. Ml˘nka - pfiíspûvky do Zpravodaje zasílat v termínu;
- problém úãasti na‰ich ãlenÛ na zahraniãních akcích – v˘cvikáfi KDO by se mûl

více angaÏovat.

V˘chodní âechy dne 25. 2. 2006 ve Hvozdnici
SchÛzi fiídil ãlen v˘boru KDO a pfiedseda poboãky Josef Jeník.
V diskusi se probíralo:

- placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ - uvést ãíslo úãtu v klubovém zpravodaji;
- nízké trÏby za inzerci ve Zpravodaji – zaujmout opatfiení;
- udrÏovat Ïivou internetovou stránku.

Hlavní poradce chovu KDO MVDr. ·lapansk ,̆ kter˘ byl na schÛzi pfiítomen, vyzval
zúãastnûné ãleny k diskusi na téma v˘bûr do chovu. Hlavní my‰lenky:

- zafiazování podle v˘sledku zkou‰ek lovecké upotfiebitelnosti – kdyÏ pes
nepfiijde do styku se zvûfií, obdrÏí 3, nelze dát niÏ‰í známku;

- zkou‰ky pofiádat v zazvûfien˘ch honitbách - provûfiit jedince k zafiazení
do chovu – pfiíklad SRN;

- odtrÏenost zkou‰ek z v˘konu od myslivecké praxe.



1110

Diskusní pfiíspûvky jednotliv˘ch ãlenÛ jsou uvefiejnûny na základû zápisÛ
z jednotliv˘ch spádov˘ch schÛzí, byly následnû vzneseny pfiíslu‰n˘mi gestory na
schÛzi v˘boru KDO 26. 3. 2006 a projednány.

Dûkuji v‰em ãlenÛm KDO za aktivní úãast, podnûtné pfiipomínky a návrhy
ke zlep‰ení ãinnosti klubu.

Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Informace o ãinnosti V˘chodoãeské poboãky
KDO za minul˘ rok

Mezi v˘roãními schÛzemi fiídil ãinnost poboãky v˘bor. Se‰el se celkem ãtyfiikrát,
vÏdy k pfiípravû a zaji‰tûní na‰ich akcí, které se nám podafiilo splnit tak, jak jsme si
pfiedsevzali. Velice úspû‰nû jsme zorganizovali tfii akce v jednom dni 23. dubna 2005
v Radostovû. A to mini pfiehlídku na‰ich pfiedveden˘ch psÛ, v˘roãní ãlenskou schÛzi
a nácvikovou soutûÏ Petra Valera.

Mini pfiehlídky, kterou pofiádáme jiÏ tradiãnû pfied v˘roãní ãlenkou schÛzí za odbor-
ného vedení nûkterého z rozhodãích, se zúãastnilo celkem 18 psÛ. Velice nás potû‰ila
úãast pfiedsedy klubu ing. Jifiího Kece. Pfiijel i se svou fenou, DO Kisi z Mechova, této
soutûÏe se zúãastnil a zároveÀ i zvítûzil. Odbornost a zodpovûdnost pfii posuzování
padesátiãlenné poroty byla potvrzena o mûsíc pozdûji na VII. Samostatné klubové v˘-
stavû v Praze, kde opût fenka zvítûzila jako nejkrásnûj‰í pes celé v˘stavy.

V˘roãní ãlenská schÛze projednala zprávy o ãinnosti VâP a stanovila úkoly pro
následující období.

Následovala nácviková soutûÏ Petra Valera, které se zúãastnilo celkem 12 vÛdcÛ
se sv˘mi dlouhány. Dobfie pfiipravené jednotlivé disciplíny zvládl nejlépe Fil Laval,
veden˘ panem JeÏkem mlad‰ím, vnukem zku‰eného vÛdce a rozhodãího.

Vítûzové obou soutûÏí obdrÏeli pohár V˘chodoãeské poboãky. Ostatní úãastníci
obdrÏeli diplomy a hodnotné vûcné ceny vûnované na‰imi sponzory, kter˘m patfií
podûkování.

V prÛbûhu roku jsme sledovali dlouhosrsté ohafie v okresech na jednotliv˘ch
zkou‰kách a podle na‰ich pravidel je odmûÀovali vûcnou cenou a diplomem. Tímto
propagujeme ãinnost na‰í poboãky a na‰ich plen u ostatní kynologické vefiejnosti.
Velice dobrou spolupráci máme s OMS Hradec Králové, s tajemnicí pí Koláfiovou,
a s OMS Pardubice, tajemníkem p. Kurãou.

Vydáváním na‰eho obûÏníku informujeme ãleny jak o akcích VâP, tak i celého
klubu KDO.

V˘borem klubu byla kladnû hodnocena na‰e pomoc pfii zaji‰tûní zvûfie na Mezi-
národní v‰estranné zkou‰ky dne 16. záfií 2005 v TouÏimi. Poskytli jsme 7 zajícÛ a li‰ku
pro plnûní zkou‰en˘ch disciplín. Podíleli jsme se na zaji‰tûní spádové schÛze KDO
v na‰em regionu. Konala se jiÏ tradiãnû ve Hvozdnici a mûla jednu z nejvût‰ích úãastí.
V souãasné dobû má VâP 51 fiádn˘ch ãlenÛ, coÏ je zhruba 50 % organizovanosti ze
v‰ech ãlenÛ KDO v na‰em kraji.

Dlouhosrst˘m ohafiÛm zdar!
Josef Jeník, pfiedseda VâP

Hospodafiení Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
za rok 2005
Hospodafiení klubu v roce 2005 skonãilo ziskem ............................... 90 537,00 Kã
Ve srovnání s rokem 2004 se celkovû zv˘‰ily v˘nosy zhruba ......... o 37 000,00 Kã
Naopak poklesly náklady zhruba ......................................................o 23 000,00 Kã

DosaÏen˘ zisk pfiíznivû ovlivnil pfiedev‰ím v˘sledek MVZ DO a KS MVZ. Díky plné-
mu obsazení zkou‰ek a vy‰‰í úãasti zahraniãních vÛdcÛ na tûchto zkou‰kách bylo ve
srovnání s pfiedchozím rokem vybráno na startovném o 14 tis. Kã více. Naopak
poklesly o 15 tis. Kã náklady na tyto zkou‰ky, a to pfiedev‰ím díky poskytnutí honit-
by pro konání zkou‰ek a zaji‰tûní cen zdarma.

V roce 2005 získal klub o 12 tis. Kã více prostfiedkÛ od âMKJ.
Zvlá‰È kladnû hodnotíme pfiíjem pfiíspûvkÛ a darÛ od ãlenÛ klubu - MVDr. ·lapan-

ského, MVDr. Mare‰e a pana Shejbala, ktefií poskytli celkem 12 tis. Kã nad rámec
urãen˘ch pfiíspûvkÛ.

Ladislav Hubata
ekonom KDO
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Sdûlení ekonoma klubu
Chybná sloÏenka na zaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2006, rozeslaná se Zpra-

vodajem KDO ã. 71/2005, nadûlala problémÛ víc neÏ dost. Pro ty, ke kter˘m se vysvût-
lení této chyby je‰tû nedostalo pouze uvedu, Ïe chybu udûlala pracovnice zasílací
firmy pfii tisku sloÏenek. Tûm, ktefií mûli problémy se zaplacením ãlenského pfiíspûv-
ku se je‰tû jednou omlouvám. Vûfiím, Ïe podobná situace se jiÏ nebude opakovat,
neboÈ se podafiilo zajistit novou firmu na rozesílání ZpravodajÛ i na tisk sloÏenek.

Dále uvádím bankovní spojení na Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Tyto údaje pouÏí-
vejte jak pfii platbách sloÏenkou, tak pfii pfievodech z úãtu na úãet u jak˘chkoliv plateb:

- ãíslo úãtu KDO: 0165240379
- kód banky: 0800
- konstantní symbol: 379
- variabilní symbol: ãíslo uvedené pfied adresou ãlena na pfiebalu

Zpravodaje!

Souãástí tohoto Zpravodaje je sloÏenka urãená hlavnû pro ty ãleny, ktefií je‰tû
nezaplatili ãlensk˘ pfiíspûvek na rok 2006, ale i pro jakoukoliv jinou platbu na úãet
klubu (doporuãení krytí, startovné, reklamu apod.). Upomínky na zaplacení ãlenské-
ho pfiíspûvku jiÏ nebudou rozesílány.  Na sloÏenku doplÀte svoji adresu, ãástku Kã
a úãel platby.

Znovu pfiipomínám - poplatek za doporuãení krytí od 1. 1. 2006 ãiní 200,- Kã.
V ãástce je mimo doporuãení za psa i poplatek za nadpoãetná ‰tûÀata a za inzerát
na prodej ‰tûÀat ve Zpravodaji. Znûní inzerátu za‰lete nûkterému z ãlenÛ re-
dakãní rady (adresy najdete na konci Zpravodaje).

Pro informaci uvádím seznam ãlenÛ, od kter˘ch nebyl doruãen ãlensk˘ pfií-
spûvek na rok 2006. V pfiípadû, Ïe jste v seznamu uvedeni neoprávnûnû, tj. ãlen-
sk˘ pfiíspûvek jste zaplatili, máte doklad o zaplacení, po‰ta nebo banka neavizovala
vrácení platby a na sloÏence ãi na pfiíkazu k platbû je správn˘ úãet,  kontaktujte mû
a domluvíme dal‰í postup.

Pokud se rozhodnete k ukonãení ãlenství, podejte klubu zprávu. Tûm ãlenÛm,
ktefií nezaplatí pfiíspûvek na rok 2006 do 14 dnÛ po rozeslání tohoto vydání Zpravo-
daje, bude ukonãeno ãlenství.

Ladislav Hubata
ekonom

Klubové zkou‰ky v roce 2006
X. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO
a  XXXVII. CACIT Klubová soutûÏ – MVZ DO, VMO a MMO
(MMO pokud nestartují na X. CACIT MVZ MMO)

Na obojích zkou‰kách budou zadány tituly CACIT pro vítûze obou zkou‰ek, CACT
nejlep‰ímu psovi kaÏdého plemene a „V‰estrann˘ klubov˘ vítûz roku 2006“ nejlep‰í-
mu psovi z obou soutûÏí. Ze soutûÏí lze nominovat na Memoriál Richarda Knolla a na
mezinárodní soutûÏe v Rakousku a Nûmecku.

datum konání: 9. – 10. záfií 2006
místo konání: pod patronací OMS Vsetín – v honitbách MS „Doubrava“

Kladeruby-Nûmetice a MS „Pobeãví“ Hustopeãe nad Beãvou
podmínka: absolvování VZ nebo alespoÀ PZ a LZ

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
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Zahraniãní akce ve 2. pololetí 2006
XXXVIII. Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO v Rakousku
(za úãasti ãtyfiãlenn˘ch druÏstev z âR, Nûmecka a Rakouska)
datum konání: 23. – 24. záfií 2006
místo konání: Rakousko

BliÏ‰í informace podá a pfiihlá‰ky pfiijímá:

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

VGP (Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky) MMO
pofiádané Zemskou skupinou JiÏní Bavorsko Klubu MMO v SRN
datum konání: 19. – 20. fiíjna 2006
místo konání: Fraunberg u Mnichova

Jubilejní HZP-PZ
Zkou‰ky pofiádané severobavorsk˘m spolkem MMO
datum konání: 15. – 17. fiíjna 2006
místo konání: Wolframs – Eschenbach u Norimberka
uzávûrka pfiihlá‰ek: 21. srpna 2006
startovné: 60 Euro

BliÏ‰í informace podá a pfiihlá‰ky na obû akce pfiíjímá:

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

Klub VMO v Nûmecku - bavorská skupina VGM
(Verbandes Großer Münsterländer) zve na tyto akce:

HZP (Podzimní zkou‰ky chovnosti)
datum konání: 23. záfií 2006
místo konání: u mûsta Salching
sraz: restaurace Linde v Salchingu
uzávûrka pfiihlá‰ek: 1. záfií 2006

VGP (Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky)
datum konání: 14. a 15. fiíjna 2006
místo konání: u mûsta Langquaid
sraz: restaurace Ottilienhof v Hellringu (Langquaid)
startovné: 80 Euro
uzávûrka pfiihlá‰ek: 23. záfií 2006
Barvy kapané se srnãí barvou, dle pfiihlá‰ky 4 hodiny nebo pfies 12 hodin staré.

59. Mezinárodní VORM – WALDE – HZP pro VMO
ve Spolkové zemi Por˘ní
datum konání: 15. – 16. záfií 2006
místo konání: v revírech kolem Hückelhoven-Doveren
startovné: 65 Euro

• BliÏ‰í údaje podá ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110,
602 134 057, e-mail: fialova.lskhnyrsko@tiscali.cz

• Úãastnit se mohou psi roãníku 2005 a z posledních tfií mûsícÛ roku 2004, u kte-
r˘ch do doby podání pfiihlá‰ky nebyla zji‰tûna Ïádná vada vyluãující z chovu.

• Psi musí mít vyhodnocenou dysplazii s v˘sledkem A nebo B (tzn. do 1/1).
• Dal‰í podmínkou jsou absolvované zkou‰ky vloh v Nûmecku nebo v zemi nomi-

nující.
• Zkou‰í se podle zku‰ebního fiádu zvefiejnûném ve Zpravodaji KDO ã. 71/2005.
• První den probûhne zároveÀ chovná v˘stava psÛ, která je pro kaÏdého úãastníka

zkou‰ek povinná.

KDO hradí na v‰echny akce startovné a 2000 Kã cestovné.
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Pozvánka
JelikoÏ nám leÏí na srdci v˘konnost na‰ich psÛ a nejsou nám lhostejné

záleÏitosti klubu, domluvili jsme se, Ïe svoláme

seniory Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ

 na schÛzi dne 28. 10. 2006 v 10.00 hodin

na Madûrovce v Sepekovû.

Je to ãas po v˘stavní a zkou‰kové sezónû a závûry a pfiipomínky vze‰lé od seni-
orÛ se mohou odeslat redakci do termínu uzávûrky Zpravodaje ã. 73/2006, tj. do
15. listopadu 2006.

Vladimír Kaiser a Karel Kakos

PS: Srdeãnû zveme v‰echny seniory klubu na tuto schÛzi. Zavzpomínáme a vymûní-
me si zku‰enosti...

Hot˘lek a restaurace Ml˘n MADùROVKA
398 51 SEPEKOV 66
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30 let chovu VMO v âechách
Dovolte mi touto cestou pfiipome-

nout 30 let od vzkfií‰ení chovu VMO
v âechách. Poãátky chovu VMO sice
sahají aÏ k roku 1935, kdy byli chováni
hrabûnkou Pavlou Kinskou
v chovatelské stanici „Stradina“.
V první polovinû padesát˘ch let bylo za-
psáno je‰tû asi 10 vrhÛ, poslední v roce
1957 v chovatelské stanici „z Vy‰‰ího
Brodu“. Dal‰ích dvacet let pfiedstavova-
lo dlouhou mezeru v chovu velk˘ch
münsterlandÛ u nás.

Teprve v roce 1976 pfiivezl pan ing.
Jifií Zíka ze zemû pÛvodu fenku Ferru
vom Hochholz. Tato fenka znamenala obnovení chovu VMO. Ferra byla nûkolikrát
kryta kvalitními chovn˘mi psy. Z této populace vznikl základ chovu v âechách. Celou
historii chovu VMO jsem podrobnû popsala ve Zpravodaji ã. 70/2005, kter˘ byl vydán
k 70. letÛm zaloÏení KDO.

V souãasné dobû se chov VMO u nás ustálil. Poãet chovn˘ch fen se s mal˘mi
v˘kyvy pohybuje okolo 35, poãet chovn˘ch psÛ okolo dvaceti. Roãnû je zapisováno
prÛmûrnû 70 ‰tûÀat.

Ráda bych podûkovala v‰em, ktefií se o rozvoj plemene zaslouÏili, jak ve v˘cviku,
na v˘stavách i v chovatelské ãinnosti.

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi si za 30 let chovu získal sv˘mi vlastnostmi mnoho
pfiíznivcÛ v fiadách myslivecké vefiejnosti. V poslední dobû si v‰ak získává své pfiíz-
nivce i mezi „nemyslivci“, lidmi, ktefií si ho pofiizují pro jeho elegantní exteriér i dobré
povahové vlastnosti.

Nejvíce velk˘ch münsterlandÛ pohromadû lze tradiãnû zhlédnout na samostatné
klubové v˘stavû v Praze. Rekordní poãet 26 jedincÛ byl pfiedveden v roce 2005. Na
té leto‰ní jich bylo pfiedvedeno 17.

KaÏdé tfii roky se opakují Mezi-
národní v‰estranné zkou‰ky velk˘ch
münsterlandsk˘ch ohafiÛ. Termín
nejbliÏ‰ích MVZ VMO bude v roce
2007. Dovolte mi pozvat vás na tuto
vrcholnou akci KDO a vyzvat vás
k úãasti s va‰imi „velk˘mi münster-
landy“.

Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO

VMO Asta ze Semtínsk˘ch potokÛ
pfii práci

·tûÀátka VMO

Vy‰el nov˘ zku‰ební fiád pro lovecké psy
Dûkuji ãlenÛm KDO za vstfiícnost ke schválení barváfisk˘ch zkou‰ek (BZ) v novém

„Zku‰ebním fiádu pro ohafie“ platném od 1. 6. 2006. Inicioval jsem tuto zmûnu s va‰í
podporou odsouhlasenou na spádov˘ch schÛzích i v˘borem klubu. Majitelé na‰ich
plemen mají tak moÏnost získat loveckou upotfiebitelnost pro lov a dosled spárkaté
zvûfie. Barváfiské zkou‰ky se zkou‰í podle zku‰ebního fiádu pro jezevãíky a teriéry
nebo lovecké slídiãe.

                            Ing. Jifií Kec
                           pfiedseda KDO

(Publikaci zku‰ebních fiádÛ pro lovecké psy s názvem „Pes a lov“ pro âMMJ
vydalo nakladatelství a vydavatelství Jifií Flégl – VEGA, Praha 5 v roce 2006. Pro-
dej: Myslivost – knihkupectví, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, PO – PÁ 9 – 18 hod.,
tel. 222 783 003, e-mail: knihkupectví@myslivost.cz. Pozn. red.)
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DoplÀky a opravy seznamu chovn˘ch psÛ
pro chovnou sezónu 2006

MMO

II. linie

Jas z Grygovsk˘ch skal
oprava telefonního ãísla majitele Jifiího Hanzelky: 556 852 213

IV. linie

Cedr z Hamru, âLP/MMO/8505/05
zmûna majitele:  Bohuslav Mare‰, Buková 20, 589 01 Tfie‰È, tel. 724 172 033

VI. linie

Cent Eben–Ezer, âLP/MMO/8801/06, vr. 15. 12. 2003, DKK 2/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, SVP, PZ, LZ, MVZ I. c., CACT, nos 4
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Stela Eben–Ezer, âLP/MMO/8316/03
majite:  Bedfiich Darda, Pozorka 12, 362 21 Nejdek

Cyr z Rasetova dvora, âLP/MMO/8700/06, vr. 20. 3. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, MVZ I. c., R.CACT, nos 4
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Hera z KníÏecího lesa, âLP/MMO/7811/00
majitel: Michal Bene‰, LumiérÛ 12, 152 00 Praha, tel. 251 811 573, 721 636 028

VII. linie

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, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice

tel. 544 223 278, 724 209 718

Sir Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8737/06, vr. 10. 5. 2003, DKK 1/1
exterier:    hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: PZ, SVP, LZ I. c., MVZ III. c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Kety od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/7867/03
majitel: Petr Topka, 270 64 M‰ec

Redakãní rada se tímto omlouvá za nezvefiejnûní rodokmenu tohoto psa ve Zpravodaji
ã. 71/2005, k ãemuÏ do‰lo technick˘m nedopatfiením v tiskárnû.

Aran z Bílé Telãe, âLP/MMO/8260/06, vr. 24. 5. 2000, DKK 0/1
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, SVP, PZ, LZ, VZ I. c., nos 4
otec: Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
matka: Mery z Otmického polesí, âLP/MMO/7604/00
majitel: Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice, tel. 544 223 278,

724 209 718

DO

V. linie

Din z Dálky, âLP/DO/7775/06, vr. 8. 12. 2000, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: SVP, PZ, LZ I. c., nos 4
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Dasty z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7489/00
majitel: Petr Daniel, Zahradní 353, 382 32 Vele‰ín, tel. 380 332 539, 606 121 396

Sendy LH od Hanusky, 7983/06, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0
exterier: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, Klubov˘ vítûz,

BOB
v˘kon: PZ, SVP, LZ, VZ I. c., CACT, nos 4
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
majitel: Jaroslav Hajník, Zalánská 405, 262 42 RoÏmitál pod Tfiem‰ínem

VMO

I. linie

Car z T̆ necké kovárny
V˘stavní ocenûní – v˘born ,̆ CAC
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Feny novû zafiazené do chovu
DO
Kety z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/7804, vr. 5. 2. 2001, DKK 0/1 (110/102)
tm. bûlka, VD, oko H, 63 cm, PZ I. c., nos 4
O: Andy z Mechova M: Peggy z Ka-Mir
Maj.: Horensk˘ Zdenûk, Úhrov 28, 582 82, GolãÛv Jeníkov

Brony z Ol‰ové rokle, âLP/DO/7951, vr. 22. 3. 2002, DKK 0/0 (106/109)
hnûdka, VD, oko H, 60 cm, PZ I. c., nos 4
O: Avar z Tureãkovny M: Andy z Ol‰ové rokle
Maj.: Bou‰e Michal, Bukovec 77, 312 15 PlzeÀ – Zábûlá

Kity z Mechova, âLP/DO/8012, vr. 11. 11. 2003, DKK 1/1 (103/104)
bûlka, V, Res. CAC, oko SH, 60 cm, PZ I. c., nos 4
O: Dyk ze Zlatého kouta M: Faty z Mechova
Maj.: Stanûk Jaromír, Brtnice 66, 251 69 Velké Popovice

Iris od Devíti lip, âLP/DO/8080, vr. 12. 7. 2004, DKK 0/0 (115/115)
bûlka, V, CAJC, oko SH, 59 cm, PZ I. c., nos 4
O: Dun z Dálky M: Dája ze Zlatého kouta
Maj.: Konopík Pavel, ·kolní 179, 345 62 Hol˘‰ov

MMO
Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741, vr. 10. 5. 2003, DKK 0/0
hnûd˘ bûlou‰, V, CAC, CACIB, oko H, 51 cm, SVP, PZ, LZ I. c., MVZ II. c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Kety od PstruÏí fiíãky
Maj.: Ing.Vladimír Dejmek, U Hfibitova 56, 362 63 Dalovice

Tora Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8783, vr. 19. 7. 2003, DKK 1/0
hnûdobílá, VD, oko H, 51 cm, PZ, SVP II. c., LZ III. c., nos 3
O: Eros von der Mooshex M: Iris Andûlsk˘ hrad
Maj.: Milan Brtník, Npr. Krále 28, 682 01 Rousínov

Tery z Florianova dvora, âLP/MMO/8357, vr. 5. 11. 2000, DKK 0/0
hnûd˘ bûlou‰, V, oko H, 51 cm, PZ II. c., nos 4
O: Brit ze Skalné plánû M: Kara z Florianova dvora
Maj.: Antonín Los, Drahotínská 267, 155 00 Praha 5 – ¤eporyje

Bessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8617, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 49 cm, ZV, SVP, LZ, PZ I. c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Asta od Oupofiského potoka
Maj.: Zbynûk Kougl, 273 63 Bratronice 182



4342

Dora od Lovenky, âLP/MMO/8650/06, vr. 15. 9. 2002, DKK 0/0
hnûdobílá, V, oko H, 52 cm, PZ II. c., nos 4
O: Bojar z Hanina M: Petra z Borové zahrady
Maj.: Karla Tkáãová, 790 65 Îulová 3

Gábina z Vlasteckého vrchu, âLP/MMO/8786/06, vr. 18. 7. 2003, DKK 0/0
hnûdobílá, V, oko H, 53 cm, LZ, PZ I. c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Diana Buremi
Maj.: Miroslav Kohout, 267 42 Broumy 211

VMO
Îofka z Tou‰kovsk˘ch polí, âLP/VMO/1215, vr. 18. 4. 2004, DKK 0/0
VD,V, CAC, R.CACIB, oko H, 59 cm, PZ I. c., nos 4
O: Yves v. Hubertus Bründl M: Juna ze Dzbele
Maj.: Václav Havlíãek, Ves Tou‰kov 34, 333 01 Stod

Bessy ·vejborka, âLP/VMO/959, vr. 9. 5. 2000, DKK 1/1
VD, oko SH, 59 cm, PZ I. c., nos 4,
O: Lord z Dianina revíru M: Dina z Prohofiel
Maj.: Jan Nezbeda, Barandov 419, 378 04 Chlum u Tfiebonû

Ola od Nezdického potoka, âLP/VMO/870, vr. 12. 4. 1999, DKK 1/1
V, 2x CAJC, oko H, 61 cm
O: Dexter Ciperro M: Gary ze Selmického revíru
Maj.: Josef Radûj, Kfienovy 35, 345 61 StaÀkov

Fanny z Mar‰ov˘ch dvorÛ, âLP/VMO/1170, vr. 9. 9. 2003, DKK 0/0
VD, oko H, PZ I. c., nos 4
O: Omar od Nezdického potoka M: Terka z Tou‰kovsk˘ch polí
Maj.: Jaromír Pokorn ,̆ Vnorovice 8, 380 01 Daãice

Frida z Mar‰ov˘ch dvorÛ, âLP/VMO/1171, vr. 9. 9. 2003, DKK 0/0
V, âesk˘ ‰ampion, 5x CAC, 4x CACIB, 4x BOB, oko TH, 60 cm, PZ I. c., SVP I. c., nos 4
O: Omar od Nezdického potoka M: Terka z Tou‰kovsk˘ch polí
Maj.: Josef Soukup, Jiráskova 12, 664 64 Dolní Kounice

Arga Ranzern Wald, âLP/VMO/1077, vr. 22. 3. 2002, DKK 0/0
VD, oko H, 62 cm, ZV, PZ – I. c., nos 4
O: Gonzo vom Freihof M: Asta ·vejborka
Maj.: Jaroslav Záloha, 671 22 ·atov 184

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Hubert z Pfiedních hájÛ          8072 1/1 103/105
Kery Argaj Doksy          8087 0/0 110/111
Din z Dálky          7775 0/0 109/107
Olaf od Smolenské pfiehrady          8119 2/2 105/102
Ora od Smolenské pfiehrady          8124 0/0 108/110
Ivo‰ od Devíti lip          8079 0/0 114/114
Kety z Ka–Mir Bohemia          7804 0/1 110/102

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Aran z Bílé Telãe         8260 0/1 110/103
Bessy z Lhotecké ka‰tanky         8618 0/0 108/110
Don z Rasetova dvora         8961 0/0 111/113

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Dar od Nezdického potoka         1194 0/0 108/108
Dar z Mûstce         1249 0/0 106/106
Dita z Mûstce         1259 0/0 104/106
Arka z Lhoteckého zámku         1214 0/0 108/112

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hl. poradce chovu



4544

Pravidla zahraniãních chovatelsk˘ch
kontaktÛ

MoÏnosti volného cestování umoÏÀují aktivní chovatelsk˘ styk pro mnoho na‰ich
chovatelÛ. Staãí nahlédnout do rodokmenÛ mlad‰ích psÛ a je zfiejmé, Ïe krytí
v zahraniãí není nic neobvyklého. Legislativnû je tato problematika o‰etfiena Meziná-
rodním chovatelsk˘m fiádem FCI (Federation cynologique internationale), se kter˘m
koresponduje chovatelsk˘ fiád âMKU.

Jak tedy konkrétnû postupovat pfii krytí feny v zahraniãí? Chovatel feny kontaktu-
je majitele chovného psa v zahraniãí, dohodne s ním podmínky krytí, ovûfií, zda je
pes ve své zemi registrován jako chovn˘ a je zapsán v plemenné knize FCI. Pfiíslu‰-
ného poradce chovu v âR poÏádá o vystavení doporuãení ke krytí a jako pod-
klad pfiiloÏí kopii prÛkazu pÛvodu vybraného chovného psa. Majitel psa, kter˘ fenu
kryl, tento fakt potvrdí sv˘m podpisem na doporuãení ke krytí: originál se pfiikládá
k pfiihlá‰ce k zápisu ‰tûÀat (k té se pfiiloÏí také kopie prÛkazu pÛvodu chovného
psa), kopii doporuãení zasílá chovatel poradci chovu, kter˘ doporuãení vystavil.

Pfii krytí zahraniãní feny v âR postupuje majitel chovného psa obdobnû.
Poradci chovu pro pfiíslu‰né plemeno v âR oznámí nacionále kryté feny, nejlépe
zasláním kopie prÛkazu pÛvodu.

V souãasné dobû nehrozí na‰im chovÛm deprese z pfiíbuzenské plemenitby, a tak
jedin˘m motivem krytí v zahraniãí je vyuÏití kvalitnûj‰ích plemeníkÛ, neÏ jsou
k dispozici doma.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Pfiedstavujeme chovatelskou stanici
Vlastnû ji ani moc pfiedstavovat nemusíme. Kdo nûco ví

o nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiích v âeské republice, dal-
‰í vysvûtlování nepotfiebuje. Jen sly‰et ãi pfieãíst název „LH
od Hanusky“. Je spojená s jejím majitelem panem Ladisla-
vem Hubatou. Vznikla bezmála pfied ãtyfiiceti lety na chovné
fenû, tmavé bûlou‰ce Britû z Hubafie âLP 4028/77.

Jen velice tûÏko se hledá v âechách dlouhosrst˘ ohafi,
kter˘ nemá v rodokmenu potomka z této chovatelské stani-
ce. Odchovanci od Hanusky byli vÏdy v˘born˘m chovn˘m ma-
teriálem, mnohdy i základem novû vznikl˘ch chovatelsk˘ch
stanic DO - napfi. od Rychliãek, od Smolenské pfiehrady nebo
z LÛckého bofií. Byli pfiínosem i v zahraniãí – na Slovensku,
v Dánsku.

Cílen˘ chov je zamûfien na kvalitní lovecké vlastnosti, ze-
jména na rychlé a prostorné hledání spojené s v˘bornou no-
sovou prací. Toto zamûfiení bylo nadãasové i v kontextu no-
vého zku‰ebního fiádu. Zapojením odchovan˘ch jedincÛ do
chovu (Dan od Hanusky, KáÈa od Hanusky) a oÏivením krve
importy dostáváme pracovnû a exteriérovû vynikající jedince
(Birko z TiscÛ, Sendy LH od Hanusky).

Dovolte mi na závûr popfiát Láìovi Hubatovi k jeho
60. narozeninám jménem klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ hod-
nû zdraví, mnoho osobních a chovatelsk˘ch úspûchÛ a co
nejménû starostí s klubov˘mi financemi, matrikou a posuzováním na v˘stavách.

Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Ladislav Hubata

Fena DO Orka LH od Hanusky Pes DO Reno LH od Hanusky



4746

VIII. Samostatná klubová v˘stava KDO Praha
27. kvûtna 2006

Na‰e klubová v˘stava, na kterou se mnozí z nás velmi tû‰í, byla letos pfiedzna-
menána urãit˘m napûtím. Dva pfiede‰lé dny vytrvale pr‰elo takfika na celém území
âeské republiky. A pfiedpovûì? Mûlo pr‰et i v sobotu 27. kvûtna. A pokud vytrvale
pr‰í a je‰tû je zima, stane se takováto “show” utrpením pro vystavovatele i rozhodãí.
Pro ty první pak ãasto rozãarováním. Nic takového se nekonalo. Slunce sice nesvíti-
lo, ale nepr‰elo, nebylo zima, ba bylo docela pfiíjemnû.

V pûkném prostfiedí praÏské zahradní restaurace “Na t˘ louce zelen˘” se ráno
se‰li vystavovatelé 70 MMO, DO a VMO a mnoho dal‰ích pfiíznivcÛ tûchto krásn˘ch
dlouhosrst˘ch loveck˘ch plemen. Po zahajovací fanfáfie pfiivítal v‰echny pfiítomné
pfiedseda KDO ing. Jifií Kec. Hlavním hostem byla skupina ze SRN v ãele s tiskov˘m
referentem celonûmeckého klubu MMO Hansem-Jürgenem Heuserem a mezinárod-
ním rozhodãím pro malé münsterlandské ohafie Richardem Heinzem. Nûmecké dlou-
hosrsté ohafie posuzoval JUDr. Karel N˘vlt a velké münsterlandské ohafie Ladislav
Hubata. ¤editel v˘stavy MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ nastínil program v˘stavy a upozornil
pfiítomné na dal‰í klubové akce roku 2006. Celkem bylo na v˘stavu pfiihlá‰eno
25 MMO, 28 DO a 17 VMO.

Podle posouzení jednotliv˘mi rozhodãími se zdálo, Ïe nejkrásnûj‰ím plemenem
byli tentokrát VMO. Z 16 VMO bylo 9 v˘born˘ch, tj. 56,2 %, 6 velmi dobr˘ch, tj. 37,5 %,
a dobrou nedostal Ïádn˘ VMO. Titul CAJC získal pes BRIT ze Semtínsk˘ch potokÛ
majitele M. Nechvátala, CAJC fena byla GABRIELA od Nezdického potoka majitelky
Z. Fialové. Titul CAC, klubov˘ vítûz 2006 a BOB získal pes KIRKI Ciperro rovnûÏ mladé
a zapálené vÛdkynû Zuzky Fialové. Z fen nejkrásnûj‰í s tituly CAC a klubov˘ vítûz
2006 byla FRÍDA z Mar‰ov˘ch dvorÛ majitele J. Soukupa. Titul CAC získala je‰tû fena
DENY z Mûstce M. Kovandy.

Krásn˘ch bylo i 25 dlouhosrst˘ch ohafiÛ - 11 z nich bylo v˘born˘ch, tj. 44 %,
13 velmi dobr˘ch, tj. 52 %, a jedna dobrá. CAJC získala jen fena ASTA z Horákova
dvora majitele Z. Horáka. Klubovou vítûzkou 2006 a CAC se stala fena GIRA
z Mechova J. ¤íhy. CAC získaly i feny KISI z Mechova majitele ing. J. Kece a KAJ-
KA Argaj Doksy majitele ing. B. Brtka. Nejkrásnûj‰ím psem DO s tituly CAC, BOB
a klubov˘ vítûz byl vyhlá‰en SENDY LH od Hanusky majitele J. Hajníka. CAC ve
tfiídû otevfiené získal pes KIM z Mechova Vl. Li‰ky. CAC ve tfiídû vítûzÛ nebyl udûlen.

V‰ichni jsme byli zvûdavi na posuzování MMO panem Richardem Heinzem, kte-
r˘ posuzoval pfiísnû podle novû vydaného standardu FCI. Jeho posouzení bylo
vyváÏené a korektní. Bez váhání v‰ak penalizoval nestandardní v˘‰ky, svûtle hnû-
dou barvu oka (coÏ se u nás stále toleruje), slab‰í osrstûní a hlavnû kosterní vady.
Posuzoval tak, jak je v zemi pÛvodu zvykem. V˘bornou v SRN dostanou opravdu
jen 2 - 3 nejlep‰í jedinci splÀující plnû standard plemene. Ocenûní VD si v zemi
pÛvodu MMO velmi cení. Z 22 MMO bylo 5 v˘born˘ch, tj. 22,8 %, 13 velmi dob-
r˘ch, tj. 59 %, a 4 dobré, tj. 18,2 %. Îádn˘ z pfiedveden˘ch psÛ nezískal ocenûní
v˘born˘! Na psa by mûl b˘t vÏdy metr o nûco pfiísnûj‰í neÏ na fenu. Nejvíce se líbila
panu rozhodãímu mladá fenka DARA z Florianova dvora majitele Dr. L. ·lapan-

ského, která získala tituly CAJC, BOB a nakonec i nejkrásnûj‰í jedinec celé v˘stavy
– BIS. Fenka získala téÏ krásnou cenu, kterou daroval klub MMO SRN. Klubovou
vítûzkou s titulem CAC se stala krásná fena AMBRA z Horomyslic majitelky
L. Drbohlavové. Mezi dal‰ími tfiemi v˘born˘mi fenami byly ADRA z Florianova
Dvora a DIANA a CASSA Eben–Ezer.

V závûru posuzoval L. Hubata na‰e mladé a nadûjné vystavovatele v soutûÏi
“Dítû a pes”. V‰ichni pfiedvádûli své pejsky velmi pûknû. V kategorii mlad‰ích se
nejvíce líbila copatá Marcelka Kindlová a ze star‰ích Martin Melichar.

Dr. N˘vlt a R. Heinz vybrali nejkrásnûj‰ího psa v˘stavy (BIS) – jiÏ zmínûnou mla-
dou fenu MMO DARU z Florianova dvora MVDr. L. ·lapanského.

Poté se pfiedstavily chovatelské skupiny. Jednotlivá plemena reprezentovali
na‰i dlouholetí chovatelé. Byla pfiedvedena chovatelská stanice DO “z Mechova”
ing. Jifiího Kece ze Srní na ·umavû, chovatelská stanice VMO “od Nezdického
potoka” ing. Milana Poláka ze Su‰ice a chovatelská stanice MMO “Eben-Ezer”
Petra Buby z Rakovníka. KaÏd˘ z chovatelÛ obdrÏel pohár za dlouholetou cho-
vatelskou a propagaãní ãinnost.

Za zdárn˘ prÛbûh v˘stavy je nutno podûkovat celému realizaãnímu t˘mu. Nejvût-
‰í bfiemeno starostí a zafiizování nesla jednatelka ing. Lenka Fialová. Vfielé díky. TéÏ
dûkujeme manÏelÛm Macháãkov˘ch za poskytnutí areálu restaurace a celodenní péãi.
Trochu stinnou stránkou byl moÏná nevhodn˘ v˘bûr místa k závûreãnému setkání
a poho‰tûní delegace ze SRN. Myslím, Ïe na pfií‰tû by se mûla zvolit dÛstojnûj‰í
forma. Díky v‰em rozhodãím za jejich korektní posuzování. V neposlední fiadû je
nutno podûkovat v‰em majitelÛm, ktefií své pejsky pfiedvedli a reprezentovali tak ne-
jen svou péãi a starost o svûfience, ale mnohdy i nelehké úsilí chovatele. V‰em upfiím-
nû blahopfiejeme k dosaÏen˘m v˘sledkÛm. Myslím, Ïe se bylo na co dívat a z ãeho
radovat. Vûfiím, Ïe i v pfií‰tím roce se zde sejdeme, a snad v je‰tû hojnûj‰ím poãtu.

Dlouhosrst˘m zdar!
Petr Buba
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Zahájení v˘stavy

Fenka DO Kajka Argaj Doksy
CAC

o: Dun z Dálky
m: Jaga Argaj Doksy

chov.: Karel Pfeifer
maj.: ing. Bedfiich Brtek

Vpravo dole:
Pes VMO
Brit ze Semtínsk˘ch potokÛ
CAJC
o: Adan od Hofienické tvrze
m: Kiki Svatoborsk˘ revír
chov.: Milo‰ Hauzar
maj.: Milan Nechvátal

Vlevo dole:
Fena MMO Ambra z Horomyslic
CAC, KV
o: Sandor Eben-Ezer
m: Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ
chov.: ing. Marek KÛs
maj.: Lenka Drbohlavová

Fena VMO
Frída z Mar‰ov˘ch dvorÛ
CAC, BOB, KV
o: Omar od Nezdického potoka
m: Terka z Tou‰kovsk˘ch polí
chov.: Vlastimil Vlãek
maj.: Josef Soukup

Fena VMO Gabriela od Nezdického potoka, CAJC
o: Dexter Ciperro, m: Yasmina von Hubertus Bründl
chov.: ing. Milan Polák, maj.: Zuzana Fialová

Fenka DO Gira z Mechova, CAC, KV
o: Avar z Tureãkovny
m: Arka z Mechova
chov.: ing. Jifií Kec
maj.: Josef ¤íha

Fena MMO Dara z Florianova dvora, CAJC, BOB, BIS
o: Jas z Grygovsk˘ch skal, m: Zara z Florianova dvora
chov.: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
Zleva stojí: Richard Heinz, tlumoãník J. ZadraÏil a majitel
Dr. ·lapansk˘
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice 22. – 23. dubna 2006

Tradiãní jarní mezinárodní v˘stava probûhla jako obvykle v pfiíjemném prostfiedí
ãeskobudûjovického v˘stavi‰tû za pfiíznivého poãasí a pfiátelské atmosféry v‰ech
pfiíznivcÛ na‰ich plemen.

Podobnû jako na podzimní v˘stavû opût do‰lo k oddûlení posuzovaní na‰ich ple-
men, tj. po posouzení ãesk˘ch fouskÛ se v kruhu vystfiídali rozhodãí. Pan Ladislav
Hubata provedl ocenûní mal˘ch a velk˘ch münsterlandÛ, dlouhosrsté ohafie posuzo-
val v jiném kruhu spoleãnû s dal‰ími ménû poãetn˘mi ohafii ing. Václav Vlasák.

V‰ech 10 pfiihlá‰en˘ch MMO se dostavilo a byli ocenûni následovnû: 4x v˘borná,
5x velmi dobrá a 1x dobrá. Tradiãnû si ocenûní v˘born˘ a vítûze tfiídy veteránÛ
a ‰ampiónÛ odnesli svûfienci paní Jany ·mídové – chovn˘ pes CH. Mond od Pstru-
Ïí fiíãky a fena Grey Andûlsk˘ hrad. Vítûzkou tfiídy pracovní a tituly CAC a CACIB si
odnesla fena pana Josefa Tfiísky Rina Buremi (po Argo z Rasetova dvora x Meggy
Buremi). Vítûzem tfiídy mlad˘ch se stal a titul CAJC obdrÏel pes Don z Rasetova
dvora (po Kosta v. d. Hagenauerbucht x Hera z KníÏecího lesa). Tento pejsek pana
Du‰ana Kindla se nakonec také stal vítûzem plemene a získal titul BOB.

Ze ãtyfi pfiihlá‰en˘ch DO se dostavili pouze 3 jedinci, pfiiãemÏ v‰ichni byli ohod-
noceni známkou v˘borná. V nejlep‰ím svûtle se pfiedvedl a po zásluze tituly CAC,
CACIB a BOB byl ocenûn  chovn˘ pes Sendy LH od Hanusky (po Olaf
z KromûfiíÏské x Nyka od Hanusky) pana Jaroslava Hajníka.

Do kruhu k posouzení se dostavilo v‰ech 5 pfiihlá‰en˘ch VMO a odnesli si
1x ocenûní dobrá, 2x velmi dobrá a 2x v˘borná. V˘bornou ve tfiídû mlad˘ch a zároveÀ
titul CAJC získala Gabriela od Nezdického potoka (po Dexter Ciperro x ICH Yasmina
v. Hubertus Bründl). Ve tfiídû mlad˘ch mezi psy byl stejnû ocenûn Kirki Ciperro (po
Aron v. Grinzing x Paula v. Anzenthal), kter˘ navíc získal ocenûní BOB za nejlep‰ího
jedince mezi VMO. Oba svûfienci patfií mladé vystavovatelce Zuzanû Fialové.

Doufejme, Ïe i na v‰ech dal‰ích v˘stavách se sejde tak kvalitní materiál na‰ich
plemen, aby se podobnû jako na této v˘stavû nûkter˘ z jejich zástupcÛ probojoval
do uÏ‰ího finále o vítûze VII. skupiny FCI – ohafii. V této odpolední soutûÏi se skvûle
prezentoval VMO Kirki Ciperro, kter˘ se umístil na krásném 5. místû. I tento v˘sle-
dek dokazuje, Ïe na‰e plemena mohou získat své obdivovatele nejenom perfektním
v˘konem, ale i sv˘m atraktivním exteriérem.

Dr. Jifií Tesafi

MMO Don z Rasetova dvora
(CAJC, BOB), maj. Du‰an Kindl

VMO Kirki Ciperro
(CAJC, BOB,

5. místo v VII. skupinû FCI),
maj. Zuzana Fialová

DO Sendy LH od Hanusky (CAC, CACIB, BOB),
maj. Jaroslav Hajník

MMO Rina Buremi (CAC, CACIB),
maj. Josef Tfiíska
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Mezinárodní v˘stava psÛ Litomûfiice
20. – 21. kvûtna 2006

MVP v Litomûfiicích b˘vá tradiãnû velmi dobfie zaji‰tûná. Velké prostorné kruhy
umoÏÀují bezvadné pfiedvádûní psÛ. PfiestoÏe se tato MVP konala t˘den pfied Klubo-
vou v˘stavou KDO v Praze, na‰la si i tato v˘stava své pfiíznivce. Bylo pfiihlá‰eno 6 ma-
l˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, 4 nûmeãtí dlouhosrstí ohafii a 2 velcí münsterland‰tí
ohafii. Na‰e plemena posuzoval rozhodãí Pavel Navrátil.

Nejlépe ocenûní jedinci
MMO
Pes tfiída mlad˘ch Questr od PstruÏí fiíãky – v˘born ,̆ CAJC

tfiída ‰ampionÛ Mond od PstruÏí fiíãky – v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
DO
Fena tfiída mlad˘ch Kery Argaj Doksy – v˘borná
VMO
Pes tfiída mlad˘ch Kirki Ciperro – v˘born˘
Fena tfiída mlad˘ch Gabriela od Nezdického potoka - v˘borná, CAJC, BOB

 Ing. Lenka Fialová

Oblastní v˘stava – Plasy 13. kvûtna 2006
Po nûkolika letech se vrátila oblastní v˘stava loveck˘ch psÛ do PlzeÀského kraje,

tentokrát do Plas nedaleko Plznû. Jediné, co ubíralo této v˘stavû na kráse, byla ne-
pfiízeÀ poãasí. Dé‰È nás provázel témûfi celé dopoledne.

Na v˘stavû bylo pfiedvedeno 5 MMO, 4 DO a  4 VMO.

Umístûní vystavovan˘ch psÛ plemen KDO:
MMO
Fena tfiída mlad˘ch Diana z Bílé Telãe – v˘borná, vítûz tfiídy
Pes tfiída mlad˘ch Don z Rasetova dvora – v˘borná, vítûz tfiídy
DO
Pes tfiída mlad˘ch Max z Mechova – v˘borná, vítûz tfiídy
Pes tfiída otevfiená Kim z Mechova – v˘borná, vítûz tfiídy, oblastní vítûz
VMO
Fena tfiída otevfiená Sendy z Otmického polesí – v˘borná, vítûz tfiídy,

oblastní vítûz
Ing. Lenka Fialová

rozhodãí

Oblastní v˘stava Kaãina u Kutné Hory
6. kvûtna 2006

Uspofiádáním Oblastní v˘stavy psÛ byl povûfien V˘stavní v˘bor âMKJ v Kutné
Hofie, kter˘ registroval 350 pfiihlá‰ek psÛ 44 rÛzn˘ch plemen. V˘stava se uskuteãnila
v zámeckém parku na Kaãinû u Kutné Hory 6. kvûtna. Souãasnû probíhaly klubové
v˘stavy Klubu chovatelÛ NKO Praha a Klubu chovatelÛ ‰v˘carsk˘ch honiãÛ, na kte-
r˘ch byly zadávány tituly od CAJC aÏ po BOB. Na v‰echny ostatní psy ãekala ocenû-
ní od Vítûze tfiídy mlad˘ch aÏ po titul Vítûz tfiídy veteránÛ.

Tfii plemena na‰eho Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ posuzoval ing. Václav Vlasák
a rozhodl takto:

DO
pes Or od Smolenské pfiehrady V1, Vítûz tfiídy otevfiené, Oblastní vítûz
maj. Jaroslav Vanãura

fena Afra z Chvatelsk˘ch stádel V1, Vítûz tfiídy mlad˘ch
maj. ing. Jaromír Michálek

fena Sandy z Ka-Mir Bohemia V1
maj. Václav Skalick˘

fena Axa z Chvatelsk˘ch stádel V2
maj. Petr Stárek

MMO
pes Dar z Florianova Dvora V1, Vítûz tfiídy mlad˘ch
maj. Jifií Vácha

VMO
fena Cessy z JabloÀové VD1
maj. Petr Kulhánek

Z dostupn˘ch materiálÛ zpracovala
Mgr. Zdena Ml˘nková.
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51. Polabské derby ohafiÛ o putovní cenu
Karla Kr˘zy, Kolín 21. kvûtna 2006

V nedûli dne 21. kvûtna uspofiádal Okresní
mysliveck˘ spolek v Kolínû z povûfiení âMMJ Pra-
ha, OMS Kutná Hora, Mladá Boleslav a Nymburk
v honitbách MS Veltruby, „Pûtidubí“ Velk˘ Osek
a Ovãáry jiÏ 51. Polabské derby ohafiÛ o putovní
cenu Karla Kr˘zy s udûlením titulÛ CACT
a Res. CACT. Zkou‰elo se podle platného zku‰eb-
ního fiádu pro ZV ohafiÛ, rozhodãí byli delegováni
z OMS Kolín a Kutná Hora.

Z 24 soutûÏících psÛ 3 neobstáli. Vítûzem der-
by se stal pes NKO Cesar Boleslavské Písãiny Jo-
sefa Jarolíma s 208 body a titulem CACT. Za OMS
Kutná Hora se z na‰eho Klubu dlouhosrst˘ch oha-
fiÛ zkou‰ek zúãastnili dva DO. Na celkovém 5. mís-
tû úspû‰nû skonãil pes Or od Smolenské pfiehrady
Jaroslava Vanãury v 1. cenû s 206 body a titulem
CACT. Titul Res. CACT si odváÏela fenka Axa
z Chvatelsk˘ch stádel Petra Stárka, která v 1. cenû
s 202 body obsadila 11. místo.

Titul Vítûzné druÏstvo PDO získalo druÏstvo OMS Kolín s 622 body.
Na‰im dlouhosrst˘m ohafiÛm dûkujeme za úspû‰nou reprezentaci klubu a v‰em

vítûzÛm blahopfiejeme.
Z dostupn˘ch materiálÛ zpracovala

Mgr. Zdena Ml˘nková.

DO Or od Smolenské pfiehrady
majitele Jaroslava Vanãury

Zkou‰ky vloh – VJP - 29. dubna 2006 
Riedling, Nûmecko

Zkou‰ky vloh v Nûmecku mají daleko vût‰í v˘znam neÏ v âR. Disciplíny, které se
zkou‰í jsou obdobné jako pfii na‰ich ZV. Zkou‰í se zájem o stopu zajíce, kvalita nosu,
hledání, vystavování a poslu‰nost neboli spolupráce s vÛdcem. Dále se hodnotí cho-
vání po v˘stfielu, kdy se v krátkém ãasovém intervalu vystfielí dvû rány. Nejvût‰í dÛraz
se klade právû na zájem o stopu zajíce a kvalitu nosu. Hodnocení disciplín je od nuly
do dvanácti, pfiiãemÏ 12 se zadává jen za opravdu mimofiádné v˘kony. Hodnocení
mezi 9 -11 je velmi dobré, mezi 6 - 8 pak jako dobré.

Dne 29. dubna se konaly VJP v Bavorsku v Riedlingu nedaleko Straubingu. Klub
dlouhosrst˘ch ohafiÛ pozvání k úãasti na tûchto zkou‰kách pfiijal. VJP se mohou
zúãastnit pouze psi narození v pfiedchozím roce nebo v posledních tfiech mûsících
roku pfiedcházejícího. Povedlo se dát dohromady skupinku ãtyfi na‰ich mlad˘ch VMO
a jejich majitelÛ, ktefií se zkou‰ek zúãastnili. Celkem na zkou‰kách startovalo 24 psÛ,
z toho jeden z Rakouska a ãtyfii z âR.

Zahájení probûhlo jiÏ v 7.30. Psi byli pfiedem rozdûleni do skupin po tfiech, maxi-
málnû ãtyfiech, ke kaÏdé skupinû byli pfiifiazeni tfii rozhodãí. Na‰i zástupci byli pone-
cháni tfii v jedné skupinû, a to pan Novák s Andym z Egeranu, Zuzka Fialová
s Gabrielou od Nezdického potoka a já s Kirkim Ciperro. Do jiné skupiny byl
zafiazen pouze pan Andrle s Astorem z Egeranu.

Po zahájení a pfiedstavení psÛ se jednotlivé skupiny rozjely do revírÛ. Na‰i „ães-
kou“ skupinu doprovázela paní Iva Cincibusová, která nám v‰e tlumoãila a byla nám
i nápomocná pfii chápání odli‰ností nûmeckého zku‰ebního fiádu. Jako první disciplí-
na bylo zkou‰eno chování po v˘stfielu. V této disciplínû v‰ichni na‰i psi obstáli. Pak
se pfiejelo do jiné ãásti honitby, která byla skuteãnû v˘bornû zazvûfiená. Zkou‰ky
pokraãovaly dal‰í disciplínou, a to ovûfiením vloh pro vystavování. KaÏd˘ pes mûl
moÏnost opakovanû pfiijít do kontaktu s pernatou zvûfií. Pokud se vystavení napopr-
vé nepovedlo, mûl pes dal‰í moÏnost. Pokud vystavil, byl stejnû pou‰tûn znovu
k potvrzení jeho v˘konu. To znamená, Ïe kaÏd˘ pes mûl moÏnost pfiijít do styku
s pernatou zvûfií minimálnû tfiikrát aÏ ãtyfiikrát.

Poté následovalo zkou‰ení stopy zajíce. Psi jsou pfii zkou‰ení této disciplíny uvá-
záni, vÛdci, rozhodãí i pfiihlíÏející korona jdou v fiadû. Pfii spatfiení zajíce se fiada za-
staví, zajíc je vypíchnut, ale pes ho nesmí vidût. Teprve kdyÏ zajíc odbûhne, je pes
nasazen na stopu. Hodnotí se s jakou chutí, zájmem, na jakou vzdálenost a v jakém
terénu pes stopu sleduje. I v tomto pfiípadû je pes vypou‰tûn na stopu zajíce nûkoli-
krát, takÏe se nemÛÏe jednat o náhodn˘ v˘kon, ale pes musí vlohy prokázat opako-
vanû, stejnû jako pfii vystavování.

Po dÛkladném prozkou‰ení v‰ech psÛ nás na‰i rozhodãí seznámili s návrhem
známek za jednotlivé v˘kony. Jejich hodnocení bylo velmi objektivní a podle skuteã-
nû pfiedveden˘ch v˘konÛ. Poté co jsme byli seznámeni se známkami, jsme se mohli
rozhodnout, zda si budeme chtít je‰tû jednotlivé disciplíny opravit a pokraãovat, nebo
ne. Zuzka i já jsme byly s hodnocením spokojeny. Pan Novák mûl vynikající hodno-
cení  3 x 11, jednou 10, pouze z hledání byl ohodnocen jen známkou 7 pro mal˘
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systém v hledání. Proto poÏádal roz-
hodãí o opûtovné prozkou‰ení této
disciplíny. Byl ochotnû vyslechnut a
mûl moÏnost si disciplínu opravit. Ale
bohuÏel se u mladého jedenáctimû-
síãního Andyho projevila jiÏ znaãná
únava a známku si nevylep‰il. Pfiesto
se v koneãném hodnocení v˘bornû
umístil.

Ukonãení zkou‰ek probûhlo
v pohostinství v Riedlingu. Jako prv-
ní s umístila fenka Luna von der Lan-
gen Weide s poãtem bodÛ 76. Druhá
byla fenka Kathi von der Langen Wei-
de s poãtem bodÛ 75. Na tfietím mís-
tû se umístila Gabriela od Nezdického potoka vedená Zuzkou Fialovou s poãtem
bodÛ 74. Tato teprve devítimûsíãní fenka pfiedvádûla opravdu vynikající v˘kony.

I ostatní na‰i vÛdci obstáli. Pan Novák s Andym byl pát˘ s poãtem bodÛ 72. Kirki
Ciperro získal 63 bodÛ a Astor z Egeranu veden˘ panem Andrlem získal 62 bodÛ.
Rakousk˘ pes Baron von Grinzing se umístil jako 13. s poãtem bodÛ 68.

Dovolte mi podûkovat na‰im zahraniãním ãlenÛm – paní Ivû Cincibusové
a Dr. Cincibusovi, ktefií se nám v prÛbûhu zkou‰ek maximálnû vûnovali. Paní Cinci-
busová nám v‰e opravdu pfiesnû dokázala tlumoãit a její rada, jako zku‰ené vÛdky-
nû, byla v prÛbûhu zkou‰ek „nad zlato“.

Závûrem mi dovolte apelovat na úãast mlad˘ch psÛ na na‰ich zkou‰kách vloh,
a tak prokazovat vlohy pro vystavování, zájem o stopu zvûfie, nos, chování po v˘stfie-
lu dokud pes je‰tû není usmûrnûn dal‰ím v˘cvikem.

Ing. Lenka Fialová

Zleva:

M. Westermeier a Kathi v. d.
Langen Weide - II. místo - 75 b.

Zuzka Fialová a Gabriela
od Nezdického potoka -
III. místo - 74 b.

vítûz F. Loderer a Luna v. d.
Langen Weide - I. místo - 76 b.

âeská delegace a manÏelé Cincibusovi

Dítû a pes na KV v Praze 2006

Marcelka Kindlová Martin Melichar

Dlouhosrstí ohafii s rozhodãím L. Hubatou
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¤ád ochrany zvífiat pfii chovu psÛ
UpozorÀuji v‰echny ãleny KDO na zmûnu základní chovatelské smûrnice, kterou

byl Chovatelsk˘ a zápisní fiád âMKU platn˘ od 20. 9. 2000. Ode dne 23. 2. 2006 platí
pfiedpis - ¤ád ochrany zvífiat pfii chovu psÛ - a v‰echny chovatelské kluby, chovate-
lé a drÏitelé psÛ jsou povinni ho respektovat.

Chovatelsk˘ fiád KDO, kter˘ byl schválen klubovou konferencí v roce 2004 není
s tímto nov˘m fiádem v rozporu, jen v ãlánku 8, odstavec f) KDO pfiipou‰tí jen jeden
vrh roãnû a v souladu s ãlánkem 3, odstavec 4 budeme kandidáty chovu vybírat od
15 mûsícÛ stáfií.

Úplné znûní dokumentu pfiiná‰íme v tomto ãísle Zpravodaje KDO.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

¤ÁD OCHRANY ZVÍ¤AT P¤I CHOVU PSÒ
âeskomoravské kynologické unie

âlánek 1
Název a sídlo Ïadatele

(1) Tento fiád ochrany zvífiat pfii chovu byl zpracován a je urãen pro âeskomoravskou
kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, Iâ 69781621,
zastoupenou pfiedsedou (kter˘m je volen˘ funkcionáfi), tel. 234 602 275,
fax 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz (dále jen „âMKU“).

(2) âMKU je sdruÏením právnick˘ch osob. Její ãinnost je zamûfiena v˘hradnû na zá-
jmovou, obecnû prospû‰nou kynologickou ãinnost. Seznam právnick˘ch osob -
ãlenÛ âMKU je uveden v Pfiíloze ã. 1 tohoto fiádu ochrany zvífiat pfii chovu.

(3) Tento ¤ád je platn˘ pro v‰echny ãleny âMKU a jejich ãleny - fyzické osoby. âleno-
vé klubÛ jsou povinni se s tímto ¤ádem seznámit a fiídit se jím.

(4) Îadatel uveden˘ v odstavci (1) vydává v souladu s ustanoveními zákona
ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
po projednání a schválení Ústfiední komisí pro ochranu zvífiat tento ,,¤ád ochra-
ny zvífiat pfii chovu psÛ âeskomoravské kynologické unie (dále jen ,,¤ád“).

âlánek 2
Úãel a cíle ¤ádu

(1) Úãelem ¤ádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psÛ
podle souãasn˘ch poÏadavkÛ na ochranu zvífiat a péãi o jejich pohodu. Cílem
¤ádu je zabezpeãení ochrany psÛ pfii chovu a zaji‰tûní jejich pohody, dále infor-
movanost chovatelÛ a drÏitelÛ psÛ o podmínkách ochrany zvífiat, aby mohli za-

DÛleÏitá upozornûní
1. Zmûny a doplÀky údajÛ u chovn˘ch psÛ a fen v seznamu KDO
Kopie dokladÛ o dodateãnû získan˘ch v˘stavních ocenûních a titulech, absolvování
zkou‰ek z v˘konu aj. jsou majitelé chovn˘ch psÛ a fen povinni neprodlenû zasílat
na adresu hlavního poradce chovu, aby bylo moÏno seznam KDO aktualizovat.
Adresa hlavního poradce chovu:
MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice
Informace na tel. 546 451 898, e-mail: slapansky@tiscali.cz

2. 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 oce-
nûní z v˘stav nebo ze zkou‰ek z v˘konu (napfi. aby v rodokmenech ‰tûÀat byly uve-
deny aktualizované údaje rodiãÛ), je tfieba osobnû pfiedloÏit originály nebo zaslat
kopie dokladÛ na adresu: âMKJ, plemenná kniha, Jungmannova 25, 115 25 Pra-
ha 1. Informace na tel. 224 948 472, e-mail: bartova@cmkj.info. Úfiední hodiny:
pondûlí aÏ ãtvrtek 8.00 – 11.00, 12.30 – 15.00.

3. Informace âeskomoravské kynologické jednoty (âMKJ)
Informace t˘kající se ãinnosti âMKJ, plány v˘stav a zkou‰ek, plemenná kniha, kon-
takty, odkazy apod. najdete na internetov˘ch stránkách: www.cmkj.info. Telefonické
spojení na âMKJ:  224 948 470, 224 948 472. Úfiední hodiny: pondûlí aÏ ãtvrtek
8.00 – 11.00, 12.30 – 15.00.

4. Informace âeskomoravské kynologické unie (âMKU)
âMKU sídlí v budovû C, v 5. patfie na adrese Jankovcova 53, 170 00 Praha 7. Interne-
tová adresa: www.cmku.cz. Telefonické spojení: sekretariát tel. 234 602 275. Úfiední
hodiny: úter˘  9.00 – 12.00 a 12.30 – 17, stfieda 7.30 – 12.00 a 12.30 – 15.00.

5. 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 sloÏenkou
na v˘‰e uvedenou adresu.

Ing. Lenka Fialová
jednatelka KDO
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(2) Základní biologická charakteristika:
Pes je savec, masoÏravá ‰elma.
Smysly psa: vynikající ãich, velmi dobr˘ sluch, zrak je ménû v˘znamn˘ - slab‰í,
pes vnímá barvy ne zcela shodnû s ãlovûkem.
Potrava psa: pfieváÏnû, ale nikoliv v˘hradnû masitá.
Sociální vztahy a chování: pes je smeãkové zvífie s rozvinut˘m sociálním chová-
ním. Smeãky jsou zaloÏeny na  hierarchickém rodinném principu s pfiirozenou
dominancí rodiãovského páru, coÏ je pfii správné v˘chovû dobfie vyuÏitelné pro
souÏití s ãlovûkem. Pes je teritoriální zvífie, pfiedev‰ím hlídaã. Pro psa je pfiirozené
lovecké chování a je pro nûj typická spolupráce pfii lovu. Lovecké chování je
u nûkter˘ch plemen  utlumeno.
Vztah k lidem: pes je vynikající spoleãník, pomocník ãlovûka pfii rÛzn˘ch ãinnos-
tech.
Kontakt psa se smeãkou (i lidskou v pfieneseném slova smyslu) je naprosto ne-
zbytn .̆

(3) Fyziologické a etologické nároky podle vûkové kategorie psÛ s pfiihlédnutím ke
kohoutkové v˘‰ce a váze dosaÏené v dospûlosti:
Nároky jednotliv˘ch plemen psÛ jsou rÛzné.
Základní dûlení psÛ podle kohoutkové v˘‰ky dosaÏené v dospûlosti je na malá
plemena do kohoutkové v˘‰ky 50 cm  a velká plemena nad 50 cm. Podle tohoto
základního dûlení se zafiazují psi a feny do chovu viz ãl. 8 tohoto ¤ádu.
Podle váhy dosaÏené v dospûlosti je základní dûlení plemen následující:
- trpasliãí plemena (v dospûlosti do 5 kg), ‰tûnû do 6 - 7 mûsícÛ vûku
- stfiední plemena ( v dospûlosti  do 25 kg), ‰tûnû do 12 mûsícÛ vûku
- velká plemena (v dospûlosti do 40 kg), ‰tûnû do 18 mûsícÛ vûku
- obfií plemena (v dospûlosti nad 40 kg), ‰tûnû do 24 mûsícÛ vûku
V˘‰e uvedenému schématu odpovídají nároky na ãastûj‰í krmení (aÏ 6x dennû)
a druh potravy pro ‰tûÀata. V˘Ïiva rostoucího psa zvlá‰tû velk˘ch a obfiích ple-
men by mûla zohledÀovat prevenci nadmûrnû rychlého rÛstu a prevenci nadbyt-
ku vápníku v krmné dávce.
Dospûlí psi mal˘ch a trpasliãích plemen jsou zpravidla velice Ïiví, aktivní a potfie-
bují velké mnoÏství energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou dávkou dennû,
coÏ platí i pro plemena velká a obfií, u kter˘ch je ale v dospûlosti energetická
nároãnost niÏ‰í.
Pro psy pracovní a ve sportovním v˘cviku je vhodn˘ vy‰‰í poãet krmn˘ch dávek
dennû, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárokÛm kladen˘m na psa.
Bfiezí a kojící feny je také nutno krmit ãastûji, krmná dávka se zvy‰uje aÏ na dvoj-
násobek. Fenu v poslední tfietinû bfiezosti a fenu kojící je vhodné krmit potravou
odpovídající ‰tûnûãí.
Stafií psi - psi zaãínají stárnout v závislosti na plemenu v rÛzném vûku. Obecnû
platí, Ïe délka Ïivota u psÛ velk˘ch plemen je krat‰í neÏ u plemen mal˘ch. U velk˘ch
a obfiích plemen se za seniora povaÏuje pes ve vûku od 7 let, u mal˘ch a trpasli-
ãích plemen aÏ ve vûku od 10 - 12 let. Stárnutím organismus slábne, bûÏné fyzio-
logické pochody jsou zpomalené. Tomu odpovídá nutriãní skladba potravy, 2 krmné
dávky dennû se doporuãují.

bezpeãit stanovené podmínky a zlep‰ování ochrany psÛ a ãinností chovatelÛ.
Cílem chovu psÛ v rámci âMKU je chov ãistokrevn˘ch plemen psÛ s prÛkazem
pÛvodu, pfii zachování biologického zdraví kaÏdého jedince, charakteristick˘ch
vloh a vlastností specifick˘ch pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána stan-
dardy Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique Internationa-
le (dále jen „FCI“), nebo národními standardy v pfiípadû plemen FCI dosud neu-
znan˘ch.
¤ád je základní normou pro zájmov˘ chov plemen psÛ zaãlenûn˘ch do âMKU.

(2) ¤ád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními pfiedpisy, zejména
zákonem ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, zákonem ã. 166/1999 Sb., o veterinární péãi a o zmûnû nûkter˘ch souvisejí-
cích zákonÛ (veterinární zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (napfi. doklad
o provedení stanoven˘ch vy‰etfiení zvífiat, kontrola zdravotního stavu zvífiat).

âlánek 3
Druh chovan˘ch zvífiat, biologická charakteristika, fyziologické

a etologické nároky zvífiat

(1) Druh chovan˘ch zvífiat:
Pes domácí (lat. Canis familiaris), fiád ‰elmy (Carnivora), ãeleì psovití – psovité
‰elmy (Canidae).
Chována jsou v‰echna  plemena psÛ popsaná jednotlivû standardy FCI nebo
národními standardy v pfiípadû plemen FCI dosud neuznan˘ch (tzv. národní ple-
mena). Jedná se pouze o psy s prÛkazem pÛvodu. Seznam plemen a jejich zafia-
zení do skupin FCI  i seznam národních plemen je uveden v Pfiíloze ã. 2 k tomuto
¤ádu.
Podle vlastností je základní dûlení plemen psÛ do celkem 10 skupin FCI následu-
jící:
Skupina I. Pasteveãtí a honáãtí psi kromû ‰v˘carsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ
Skupina II. Pinãové, kníraãi, molosové a ‰v˘car‰tí sala‰niãtí psi
Skupina III. Teriéfii
Skupina IV. Jezevãíci
Skupina V. ·picové a primitivní plemena
Skupina VI. Honiãi, barváfii a pfiíbuzná plemena
Skupina VII. Ohafii
Skupina VIII. Retrívfii, slídiãi a vodní psi
Skupina IX. Spoleãen‰tí a doprovodní psi
Skupina X. Chrti
Úpln˘ seznam plemen FCI je zvefiejnûn na adrese www.fci.be pod ikonou „stan-
dardy“.
Plemena dosud neuznaná FCI, jinak zvaná národní plemena, tvofií samostatnou
skupinu.
Úpln˘ seznam národních plemen zastfie‰en˘ch âMKU je moÏno najít na adrese
www.cmku.cz pod odkazem „plemena“.
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âlánek 4
Objekty, zafiízení a vybavení pro chov psÛ

Chovatel je povinen udrÏovat co nejlep‰í úroveÀ chovu psÛ. Je povinen psÛm
zajistit odpovídající ustájení, krmení, o‰etfiování a zejména socializaci prostfiednic-
tvím kontaktu s lidmi, jin˘mi psy, jin˘m prostfiedím. Mûl by mít v drÏení pouze takov˘
poãet psÛ, o které je schopen se fiádnû starat, zajistit jim individuální péãi a dostatek
pohybu. Star˘m a nemocn˘m psÛm musí zajistit zv˘‰enou péãi a pozornost, stejnû
tak bfiezím a kojícím fenám a ‰tûÀatÛm. Pro chov a drÏení psÛ je nutné vytvofiit pod-
mínky v souladu s platnou legislativou.
(1) Zásady pro budování a provoz objektÛ, zafiízení a vybavení pro chov psÛ a péãe

o nû jsou následující:
DrÏení a chov psÛ v bytû.

Tento ¤ád pojednává o psech v zájmov˘ch chovech. Tito psi jsou pfiedev‰ím
spoleãníci lidí a jsou zpravidla chováni v bytû chovatele, drÏeni v  bytû drÏite-
le. Takto drÏení psi nesmí b˘t trvale umístûni v uzavfiené kleci. To je pfiípustné
pouze v mimofiádn˘ch pfiípadech a na dobu nezbytnû nutnou (napfi. onemoc-
nûní, zranûní psa, nutnost udrÏet jej v klidu). PsÛm musí b˘t dána moÏnost
volného pohybu mimo jimi ob˘vané prostory alespoÀ 1x dennû. PsÛm je nut-
no umoÏnit základní potfiebu vymû‰ování nûkolikrát dennû. Plochy urãené pro
pobyt v bytû musí b˘t tak velké, aby se pes mohl volnû pohybovat. Prostory
musí b˘t ãisté a suché. Denní svûtlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajis-
tit vûtrání a vhodnou teplotu (ideální 18 - 20 C). PsÛm musí b˘t vyhrazeno
neru‰ené místo pro odpoãinek  Psi musí mít trvale zaji‰tûn pfiístup k pitné
vodû. Pro bfiezí, rodící a kojící feny je bezpodmíneãnû nutné zajistit neru‰ené
místo. Zfiízení porodního boxu a boxu pro fenu se ‰tûÀaty se doporuãuje. ·tû-
ÀatÛm, která dosud nemají termoregulaãní schopnost, je nutno zajistit odchov
v místnosti s teplotou 25 - 30 C bez prÛvanu.

DrÏení a chov psÛ mimo byt.
Psy je dále moÏno drÏet ve vhodn˘ch uzavfien˘ch prostorách mimo byt, napfi.
v psincích a nebo v ãásteãnû otevfien˘ch prostorách - v boxech a kotcích.

a) velikost prostor je následující:
DrÏení a chov psÛ v klecích – minimální rozmûry zafiízení
v˘‰ka psa v kohoutku v cm     min. plocha podlahy klece na 1 psa v m2    min. v˘‰ka klece v cm

30 0,75 60
40 1,00 80
70 1,75 140
DrÏení a chov psÛ v boxech – minimální rozmûry zafiízení
hmotnost psa v kg       min. plocha podlahy boxu pro 1 psa v m       min. plocha pfiilehlého v˘bûhu na 1 psa v m

do 3 psÛ více neÏ 3 psi
do 6 0,5 0,5 0,5
6 - 10 0,7 1,4 1,2
10 - 20 1,2 1,6 1,4
20 -30 1,7 1,9 1,6
nad 30 2,0 2,0 1,8

PsÛm v kaÏdém vûku je nutné zajistit voln˘ pfiístup k pitné vodû, dostatek volného
pohybu a kontakt se smeãkou (viz ãl. 3 (2) tohoto ¤ádu).

(4) Chovem sledované vlastnosti nebo znaky psÛ jsou následující:
Chovem se rozumí cílevûdomá plemenitba ãistokrevn˘ch psÛ s prÛkazem pÛvo-
du, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Informace
o kontrole zdraví a dûdiãn˘ch vlastností jsou popsány v ãl. 5 (3) tohoto ¤ádu.
Chovem je sledováno zachování biologického zdraví kaÏdého jedince a charak-
teristick˘ch vloh a vlastností specifick˘ch pro jednotlivá plemena. Toho lze do-
sáhnout pouze cílen˘m v˘bûrem biologicky i geneticky zdrav˘ch jedincÛ do cho-
vu. Pfii v˘bûru do chovu rozhoduje v prvé fiadû co nejvût‰í shoda jedince
s poÏadavky, které na nûj klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen
FCI zpravidla obsahují klausuli: „Diskvalifikován musí b˘t kaÏd˘ pes, u kterého se
zfietelnû projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování“). V˘bûr do chovu
mÛÏe b˘t proveden nejdfiíve ve vûku od 12 mûsícÛ u mal˘ch plemen do kohout-
kové v˘‰ky 50 cm a ve vûku  od 15 mûsícÛ u velk˘ch plemen s kohoutkovou
v˘‰kou nad 50 cm. Podmínky pro chovné jedince viz ãl. 8 tohoto ¤ádu. O zafiaze-
ní jedince do chovu rozhodují odborníci z fiad chovatelÛ a rozhodãích exteriéru
psÛ, a to jak na v˘stavách, tak na svodech mlad˘ch, bonitacích ãi popisn˘ch
pfiehlídkách. Pfii zafiazování jedince do chovu musí b˘t pfiihlédnuto ke stanovisku
veterinárního lékafie, pfii posuzování eventuálních dûdiãn˘ch vad, které mohou
ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva.
âistokrevn˘ pes je dûdiãnû zdrav˘ tehdy, jestliÏe zdûdí standardní znaky, ple-
menn˘ typ a povahu, jeÏ jsou pro plemeno typické, nezdûdí v‰ak dûdiãné vady,
které by mohly nepfiíznivû ovlivnit funkãní zdraví jeho potomkÛ. Je tfieba dbát na
to, aby nedocházelo ke zveliãování a pfiehánûní plemenn˘ch znakÛ, které by ná-
slednû mohlo nepfiíznivû ovlivnit funkãní zdraví psÛ. Do chovu nejsou pfiipu‰tûni
zejména psi, ktefií mají vady, jeÏ je z chovu vyluãují. Jedná se napfi. o slabé pova-
hy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zajeãí pysk, roz‰tûp patra, znaãné vady chru-
pu a anomálie ãelistí, oãní choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monor-
chismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakoÏ i zji‰tûné tûÏké dysplazie kyãel-
ních a loketních kloubÛ, eventuálnû luxace pately (ãé‰ky). Chov na tûchto jedin-
cích lze povaÏovat za t˘rání chovem, ke kterému nesmí dojít.
Psi, ktefií nejsou zcela dûdiãnû zdraví, nemohou b˘t zafiazováni do chovu. Pokud
tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou vyuÏíváni pfiedev‰ím jako spoleãníci lidí
a nemohou b˘t utráceni. Viz ãl. 5 (4).

(5) Chovatel musí b˘t schopen:
a) rozpoznat zjevné pfiíznaky zhor‰eného zdravotního stavu psÛ,
b) zjistit zmûny v chování psÛ,
c) urãit, zda celkové prostfiedí je vhodné k zachování zdraví a pohody psÛ.
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u ménû kvalitních prÛmyslov˘ch krmiv. V pfiípadû podávání superprémio-
v˘ch krmiv jsou vitamínové doplÀky nevhodné. Dávkování doporuãuje v˘-
robce prÛmyslového krmiva.

(2) Psi mají k dispozici tato zafiízení:
Vhodn˘ box ãi klec, vyhrazené místo na ochranu pfied nepfiízniv˘mi vlivy poãasí,
místo na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelsk˘ch zafiízeních,
kde je ustájeno více jedincÛ se musí zfiídit porodní boxy a oddûlená místa pro
kojící feny se ‰tûÀaty. V tûchto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30 °C pro malá
‰tûÀata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí b˘t svûtlé (denní svûtlo),
ãisté, suché a bez prÛvanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která umoÏ-
Àuje bezproblémov˘ odchov ‰tûÀat. Rozmûry se fiídí velikostí plemene. Bedna
musí b˘t opatfiena vhodn˘m, snadno dezinfikovateln˘m a ãistiteln˘m povrchem
a snadno mûnitelnou podest˘lkou (látka, sláma,...). Fena musí mít dostatek mís-
ta na leÏení. Boky porodní bedny je vhodné opatfiit zaráÏkou (podle velikosti ‰tû-
Àat), pod kterou se mohou ‰tûÀata schovat a ochránit se tak proti zalehnutí fenou.

(3) Zamezení úniku psÛ z chovatelského zafiízení:
Chovatelské zafiízení musí b˘t konstruováno tak, aby bylo moÏné pfiedejít nechtû-
nému úniku psÛ mimo vyhrazené prostory. Vstupy do klecí, boxÛ a chovatelsk˘ch
zafiízení je nutno zajistit proti nechtûnému otevfiení zevnitfi. V˘bûhy je nutno oplotit
tak, aby se psi o oplocení nezranili, ale nepfiekonali je. Majitel chovatelského zafií-
zení je povinen pravidelnû kontrolovat kvalitu zafiízení a zajistit vãas opravy tak,
aby úniku psÛ pfiede‰el.

(4) K dezinfekci a ãi‰tûní jsou pouÏívány nedráÏdivé látky a prostfiedky. V dobû prová-
dûní dezinfekce nemají zvífiata pfiístup do prostoru, kde je dezinfekce provádûna.

(5) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby:
a) se psy bylo zacházeno klidnû a rozhodnû a mûli zabezpeãenou pohodu, ne-

byli dráÏdûni nebo t˘ráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranûní;
b) osoby manipulující se psy pfiistupovaly k nemocnému ãi poranûnému psu

vÏdy se zv˘‰enou opatrností a aby zvlá‰tní pozornost vûnovaly pfiístupu ke
psÛm, ktefií se projevují jako nebezpeãní a pfii zacházení s nimi byly ji‰tûny
dal‰í osobou;

c) pfii provádûní speciálních úkonÛ, napfi. veterinárních zákrokÛ, které provádí
odbornû zpÛsobilá osoba, byl na místû, kde se zákrok provádí, potfiebn˘ po-
ãet dal‰ích pouãen˘ch osob;

d) pfii provádûní zvlá‰tních úkonÛ u neklidn˘ch psÛ byly pouÏity vhodné pro-
stfiedky k fixaci psa nebo podán zklidÀující preparát veterinárním lékafiem;

e) osoby manipulující se psy vûnovaly zv˘‰enou pozornost zvífiatÛm v situacích
doprovázen˘ch hlukem nebo jin˘mi negativními podnûty,

f) osoby manipulující se psy byly informovány o opatfieních v pfiípadû mimofiád-
n˘ch opatfiení (napfi. útûk psa mimo vyhrazené prostory, poÏár) a zabezpeãily
ochranu psÛ pfied utrpením a vznikem nebezpeãn˘ch situací,

g) chovatel zabezpeãí hygienu, v˘Ïivu a bezvadn˘ zdravotní stav psÛ, u seniorÛ
a hendikepovan˘ch psÛ co nejlep‰í zdravotní stav,

h) chovatel zajistí odborné sluÏby veterinárního lékafie, zejména pravidelné pro-
hlídky a oãkování drÏen˘ch psÛ.

b) vybavení a zabezpeãení pro ochranu a pohodu zvífiat je následující:
DrÏen˘m psÛm musí b˘t poskytnuta alespoÀ jedenkrát dennû moÏnost vol-
ného pohybu mimo klec ãi box, pokud moÏno na volném prostranství
v exteriéru. Pohyb v kryt˘ch prostorách napfi. pfii nepfiíznivém poãasí je moÏ-
n .̆ Plochy urãené pro v˘bûh musí b˘t tak velké, aby se pes mohl volnû
pohybovat. PsÛm musí b˘t umoÏnûna základní biologická potfieba vymû-
‰ování nûkolikrát dennû. Jejich v˘kaly musí b˘t z klecí a boxÛ pravidelnû
odstraÀovány. Boxy a klece musí b˘t udrÏovány ãisté, suché a bez parazi-
tÛ. Psi nesmí b˘t v klecích a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drÏeni
v uzavfien˘ch prostorách, musí zde b˘t zaji‰tûn pfiístup denního svûtla, musí
b˘t zamezeno vlhkosti a prÛvanu. PoÏadovaná teplota 18 - 20 C. KaÏd˘ pes
musí mít zaji‰tûn tepelnû izolovan˘ prostor na odpoãinek. V kleci ãi boxu
musí b˘t napájeãka nebo miska s pitnou vodou.

c) povrch pouÏit˘ch prostor je následující:
Podlahy klecí a boxÛ nesmí b˘t mfiíÏové, pokud jsou takové, celá plocha
musí b˘t pokryta vhodn˘m materiálem, kter˘ zamezí propadnutí tlapky (napfi.
koberec, vhodné materiály ze dfieva, papíru a kombinací obou, zdravotnû
nezávadné). Dûlící stûny mezi boxy musí b˘t utváfieny tak, aby se psi ne-
mohli vzájemnû poranit. Snadné ãi‰tûní a moÏnost dezinfekce povrchÛ je
nutná. Chovatelská zafiízení musí b˘t konstruována tak, aby bylo zabránû-
no zranûní a utrpení zvífiat.

d) prostor je zabezpeãen pfied nepfiízniv˘mi klimatick˘mi vlivy a je zaji‰tûno
zastínûní, a to takto (t˘ká se zejména boxÛ):
Psi musí mít moÏnost volného pfiístupu k chránûnému místu, kde najdou
útoãi‰tû pfied extrémními teplotami a dal‰ími vlivy poãasí. V boxu je umístû-
na vhodná, pokud moÏno izolovaná bouda jako místo pro neru‰en˘ odpo-
ãinek. Velikost boudy odpovídá tûlesn˘m rozmûrÛm psa. Pes musí mít moÏ-
nost si v boudû pohodlnû lehnout a postavit se.

e) zpÛsob a ãetnost denního krmení a napájení je následující:
Psi musí mít trvale voln˘ pfiístup k ãisté pitné vodû. âetnost krmení odpoví-
dá plemenu a vûku. Základní schéma: ‰tûÀata do vûku 1/2 roku cca 6x
dennû, mladí psi ve v˘voji, psi v pracovním v˘cviku a bfiezí feny cca 2x
dennû, dospûlí jedinci 1x dennû, stafií psi cca 2 x dennû. Podrobnûj‰í sché-
ma krmení viz ãlánek 3. (3). âastûj‰í krmení - rozloÏení denních krmn˘ch
dávek je moÏné.

f) nároky na zabezpeãení potfiebn˘ch krmiv a jejich nezbytné zásoby jsou
následující:
Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro masoÏravce v mnoÏství dle ple-
mene, kde základním kriteriem je velikost psa. Základní sloÏení tvofií cca
60 % masa a 40 % pfiílohy. Krmení je moÏno pfiipravovat individuálnû, jako
vafienou stravu, kdy základem je ãerstvé maso, zmrazené masové poloto-
vary a pfiíloha jako r˘Ïe, ovesné vloãky ãi tûstoviny. Doporuãuje se tuto
stravu doplÀovat krmn˘mi a vitamínov˘mi doplÀky. Dále je moÏné krmit
vhodn˘mi prÛmyslov˘mi krmivy (granule pro psy, psí konzervy), které tvofií
kompletní, vyváÏenou stravu. Podávání vitamínov˘ch doplÀkÛ je nutné
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d) oãkování - ze zákona je povinná kaÏdoroãní opakovaná vakcinace proti vztek-
linû, dal‰í oãkování dle dané nákazové situace a doporuãení o‰etfiujícího vete-
rinárního lékafie,

e) pravidelná odãervení profylaktická 2 - 4x roãnû, léãebná pfii v˘skytu vnitfiních
parazitÛ.

(6) Oznaãování psÛ provádí pouze veterinární lékafi nebo osoba odbornû zpÛsobilá
podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou oznaãováni tetováním (ucho nebo sla-
bina) nebo ãipováním. Obojí oznaãení je moÏné. Zda bude pes oznaãen ãipem
nebo tetováním a lokalizaci tetování urãí ãlensk˘ subjekt âMKU - chovatelsk˘ klub,
kter˘ fiídí chov plemene. Umístûní ãipu je jednotné, na krku z levé strany.

(7) Kupírováním u‰í se rozumí kosmetick˘ zákrok na obou stranách hlavy zvífiete,
v jehoÏ dÛsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátû u‰ního boltce, a tím ke
zmûnû vzhledu zvífiete. Kupírování u‰í se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g)
zákona ã. 246/1992 Sb. na ochranu zvífiat proti t˘rání povaÏuje v˘slovnû za t˘rání.
Zákon na ochranu zvífiat proti t˘rání zakazuje propagaci t˘rání. Za propagaci
t˘rání se podle § 4a povaÏuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo
pfiedvádûní zvífiete, na kterém byl proveden zákrok uveden˘ v § 4 odst. 1
písm. g), na vefiejném vystoupení nebo svodu zvífiat. Toto ustanovení pova-
Ïuje za propagaci t˘rání zvífiat pfiedvedení kupírovaného jedince na jakékoliv
vefiejné akci. Na akcích âMKU je zakázáno pfiedvádûní psÛ s kupírovan˘ma
u‰ima.

âlánek 6
Povolené zpÛsoby usmrcení nebo zákroky k regulace populace

(1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární lékafi.
(2) Usmrtit psa mÛÏe pouze veterinární lékafi po posouzení jeho zdravotního stavu,

a to v souladu se zákonem ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. DÛvodem k usmrcení mÛÏe b˘t pouze:
- slabost,
- nevyléãitelná nemoc,
- tûÏké poranûní,
- genetická nebo vrozená vada,
- celkové vyãerpání nebo stáfií zvífiete,
jsou-li pro dal‰í pfieÏívání spojeny s trval˘m utrpením.

(3) V Ïádném pfiípadû není povoleno utrácet tzv. nadpoãetná ‰tûÀata, nebo ‰tûÀata,
která vykazují neÏádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (napfi. nestandard-
ní zbarvení).

âlánek 5
Zákroky spojené s ochranou psÛ, zaji‰tûní jejich zdraví a pohody

(1) K ochranû psÛ, zaji‰tûní jejich zdraví a pohody se provádûjí tyto zákroky:
kromû zaji‰tûní vhodného prostoru a krmení viz ãl. 4 je povinností chovatele zajis-
tit psu povinné kaÏdoroãní oãkování proti vzteklinû a dal‰í vakcinaci dle doporu-
ãení pfiíslu‰ného veterinárního lékafie s pfiihlédnutím k nákazové situaci v místû
bydli‰tû. Dále je nutné zajistit pravidelné odãervování psÛ dle vûku, nákazové
situace a doporuãení veterinárního lékafie. Chovatel - drÏitel psa je povinen pravi-
delnû kontrolovat:
- ãistotu a zdravotní stav u‰í a oãí,
- kÛÏi a srst na v˘skyt vnûj‰ích parazitÛ,
- chrup a dásnû s ohledem na jeho stav (zlomen˘ zub, zánût, zubní kámen...)
- délku drápkÛ,
- pfiípadnû stav análních Ïlázek.

(2) Péãe o feny ve stadiu rozmnoÏování a o feny a ‰tûÀata po narození je zaji‰Èována
takto:
- zv˘‰en˘m dozorem nad bfiezí, rodící a kojící fenou,
- zv˘‰enou kvalitou a ãetností denních dávek krmiva,
- zv˘‰ením dodrÏování hygieny jak u feny, tak u chovatele,
- pokud to vyÏaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na poãet ‰tûÀat, zaji‰tûním
kojné feny nebo umûlé v˘Ïivy pro ‰tûÀata,

- zaji‰tûním pohody feny a vrhu viz ãl. 4. (2) tohoto ¤ádu.
(3) Zásady sledování dûdiãnosti zdraví a sledovan˘ch genetick˘ch znakÛ:

Prostfiednictvím kontrol ãi pfiejímek vrhÛ, kontrolou mlad˘ch jedincÛ na svodech
a kontrolou dospûl˘ch jedincÛ pfii zafiazování do chovu jsou kontrolovány základ-
ní zdravotní parametry a plemenné znaky.
Prostfiednictvím veterinárních lékafiÛ, zejména specialistÛ na jednotlivá onemoc-
nûní psÛ jsou kontrolována zdravotní kritéria, jako je:
- stupeÀ dysplazie kyãelního kloubu (DKK) a lokte (DKL),
- stupeÀ luxace ãé‰ky (LP),
- kontrola dûdiãn˘ch oãních chorob (napfi. PRA),
- kontrola srdeãních onemocnûní,
a dal‰í dle problematiky jednotliv˘ch plemen.

(4) Psi, ktefií nevykazují v‰echny vlastnosti poÏadované standardem, aÈ uÏ se t˘kají zdraví
nebo exteriéru a nejsou zafiazeni do chovu, pÛsobí zpravidla jako spoleãníci lidí. Zpra-
vidla nejsou vyuÏíváni ani k práci ãi lovu. Nároky na nû kladené musí b˘t pfiizpÛsobe-
ny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci nemohou b˘t utráceni.

(5) V chovu chovatel zajistí:
a) veterinární péãi a prevenci formou zabezpeãení pravideln˘ch veterinárních pro-

hlídek, které provádí veterinární lékafi,
b) udrÏování ideálního v˘Ïivného stavu psÛ pouÏíváním kvalitního krmiva,
c) pohodu psÛ vhodn˘m ustájením, kontaktem s ãlovûkem a jin˘mi psy, neru‰e-

n˘m  odpoãinkem, zaji‰tûní kontaktu s ostatními zvífiaty,
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Délka boxu odpovídá délce psa mûfiené od ãenichu po nasazení ocasu.
V˘‰ka boxu nesmí b˘t niÏ‰í neÏ, je v˘‰ka pfiirozenû stojícího psa vãetnû
u‰í, pokud jsou postaveny. ·ífika boxu je dvojnásobkem ‰ífiky tûla psa,
mûfiené v nej‰ir‰ím místû tûla. Pokud jsou boxy plastové z houÏevnatého
materiálu,  musí b˘t opatfieny dvífiky z kovu, se zámkem, kter˘ znemoÏÀu-
je otevfiení zevnitfi.

(3) V prostorech pfiepravních prostfiedkÛ, v nichÏ jsou pfiepravováni psi, se nesmí
manipulovat s voln˘m ohnûm, nesmí b˘t souãasnû pfiepravovány pfiedmûty, kte-
ré by mohly nepfiíznivû ovlivnit pohodu psÛ nebo po‰kodit jejich zdraví, zejména
látky dráÏdivé a hofilaviny.

(4) Osoby, které se psy manipulují, jsou pouãeny zejména v oblasti zacházení se
psy.

âlánek 8
Podmínky pro chovné psy a feny

Základní podmínky pro chov psÛ jsou následující:
a) vûkové omezení chovn˘ch zvífiat, které je

- u mal˘ch plemen do 50 cm kohoutkové v˘‰ky 15 mûsícÛ aÏ 8 let u fen,
15 mûsícÛ aÏ neomezenû u psÛ (do dosaÏení vûku 8 let je moÏno fenu
nakr˘t),

- u velk˘ch plemen nad 50 cm kohoutkové v˘‰ky 18 mûsícÛ aÏ 8 let u fen,
18 mûsícÛ aÏ neomezenû u psÛ (do dosaÏení vûku 8 let je moÏno fenu
nakr˘t),

b) u fen star‰ích 8 let lze povolit jedno v˘jimeãné zabfieznutí, pokud chovatel
pfiedloÏí potvrzení veterinárního lékafie o vy‰etfiení zvífiete pfiibliÏnû jeden mû-
síc pfied pfiedpokládanou fiíjí s dobrozdáním, Ïe zdravotní stav bfiezost umoÏ-
Àuje bez nadmûrn˘ch rizik,

c) umûlá inseminace, kterou mÛÏe provést pouze osoba odbornû zpÛsobilá podle
veterinárního zákona nebo plemenáfiského zákona (zákon ã. 154/2000 a ã. 166/
1999), se nesmí pouÏívat mezi jedinci, ktefií se jiÏ pfiedtím nereprodukovali
pfiirozen˘m zpÛsobem,

d) bûhem jednoho kalendáfiního dne smí chovn˘ pes kr˘t jen jednu fenu,
e) fena kojí pouze takov˘ poãet ‰tûÀat, kter˘ odpovídá její zdravotní kondici pod-

le posouzení veterinárním lékafiem, pokud fena nemÛÏe kojit v‰echna ‰tûÀata,
je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umûlou v˘Ïivu pro ‰tû-
Àata,

f) maximální poãet vrhÛ u chovné feny je 3 za období dvou kalendáfiních let,
ideální poãet je 1 vrh roãnû; vrh, kdy fena porodí pouze jedno ‰tûnû, je zapo-
ãítáván jako regulérní vrh,

g) minimální vûk pro odbûr ‰tûÀat od feny je 50 dnÛ.

âlánek 7
Pfieprava zvífiat

(1) Pfieprava psÛ musí b˘t provádûna v souladu se zákonem ã. 246/1992 Sb., na
ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, s vyhlá‰kou ã. 193/2004
Sb., o ochranû zvífiat pfii pfiepravû.

(2) Psy lze pfiepravovat pouze v dopravních prostfiedcích, které jsou konstruovány
tak, aby technicky zabezpeãily pohodu psÛ, minimalizovaly moÏnost jejich zranû-
ní pfii pfiepravû, umoÏÀovaly pravidelnou kontrolu stavu zvífiat a jejich pohody
a splÀovaly technické poÏadavky a mûly stanovené vybavení.
a) Pfieprava autem.

Psi musí mít zaji‰tûn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout pfiirozenou polo-
hu, která jim umoÏní korigovat pohyby vozidla. Psi musí b˘t umístûni ve vozi-
dle tak, aby neohrozili ani fiidiãe ani sebe. Psy není dovoleno pfiepravovat
v uzavfien˘ch prostorách aut bez dostateãného pfiístupu svûtla. Pfiepravní pro-
stor musí b˘t také dostateãnû vûtrateln .̆  Pfii pfiepravû musí b˘t psi pod dohle-
dem ãlovûka. V pfiípadû del‰í pfiepravy musí b˘t psi krmeni a napájeni ãastûji,
krmeni minimálnû 1x za 12 hodin, napájeni minimálnû 1x za 4 - 6 hodin dle
klimatick˘ch podmínek. PsÛm musí b˘t umoÏnûno pravidelné venãení a musí
mít moÏnost venãení alespoÀ v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

b) Pfieprava v pfiívûsn˘ch vozících aut.
Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálnû uzpÛsobeny pfiepravû
zvífiat dle technického osvûdãení. Podmínky obdobné jako v ãl. 7 (2) a).

c) Pfieprava dopravním prostfiedkem, kdy pes je umístûn v pfiepravním boxu.
Rozmûry pfiepravního boxu musí psu umoÏnit alespoÀ pohodlné leÏení. Dvífi-
ka boxu musí b˘t zaji‰tûna proti samovolnému otevfiení zevnitfi. Pokud je pes
pfiepravován v boxu, kter˘ mu umoÏÀuje pouze pohodlné leÏení, mÛÏe b˘t
takto pfiepravován po dobu maximálnû 6 hodin. Pokud  cesta pfiesáhne tuto
dobu, mÛÏe b˘t pes pfiepravován pouze v boxu, kter˘ je popsán v ãl. 7 (2) f).
Ostatní podmínky obdobné jako v ãl. 7 (2) a).

d) Pfieprava hromadnou dopravou.
Podmínky umístûní psa urãuje dopravce, za pohodu psa odpovídá drÏitel, resp.
doprovod psa.

e) Ponechání psa v uzavfieném dopravním prostfiedku bez dozoru ãlovûka.
Toto je povoleno pouze v˘jimeãnû a krátkodobû. Psu musí b˘t v takovém
pfiípadû zaji‰tûn dostatek vzduchu, prostoru, pfiípadnû svûtla a dále vhodná
teplota prostfiedí (napfi. funkãní klimatizace v létû a topení v zimû). Del‰í
ponechání psa v uzavfieném prostoru dopravního prostfiedku mÛÏe b˘t
povaÏováno za t˘rání.

f) Letecká pfieprava.
Podmínky pfiepravy psÛ urãuje dopravce. DrÏitel psa v‰ak musí zajistit,
aby pes byl pfii pfiepravû ochránûn. Pfiepravní kontejnery musí mít takové
rozmûry, aby pes mohl pfiirozenû stát, snadno se otoãit a bez problémÛ si
lehat a vstávat. Rozmûry pfiepravních boxÛ se odvozují od velikosti psa.
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Certifikáty pro lovecká plemena psÛ
Platí pro zafiazení jedince do tfiídy pracovní na v‰ech v˘stavách vãetnû meziná-

rodních a pro Ïádost o âesk˘ ‰ampionát krásy. K Ïádosti o titul Inter‰ampion se
vydává certifikát pouze na zkou‰ku, kde se zadává titul CACT.

Certifikáty budou vystaveny pouze na níÏe uvedené zkou‰ky. Jiná zkou‰ka
není platná.

âlánek 9
Platnost a úãinnost ¤ádu

(1) Tento ¤ád je platn˘ pouze ve znûní schváleném Ústfiední komisí pro ochranu
zvífiat; zmûny tohoto ¤ádu musí b˘t projednány s Ústfiední komisí pro ochranu
zvífiat a b˘t schváleny.

(2) Tento ¤ád nab˘vá platnosti a úãinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení
Ústfiední komisí pro ochranu zvífiat.

(3) Tento ¤ád nahrazuje a ru‰í Chovatelsk˘ a zápisní fiád âMKU schválen˘ rozhodnu-
tím Ústfiední komise pro ochranu zvífiat ze dne 20. 09. 2000 pod ã.j. 1020/459/¤/
00.

(4) Poru‰ením v˘‰e uveden˘ch ustanovení tohoto ¤ádu se chovatelsk˘ klub, chova-
tel nebo majitel (drÏitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany âMKU.

Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 ã.j. 3523/2005-11020.

Plemeno:
kontinentální ohafii:
nûmeck ,̆ maìarsk ,̆ münsterlandsk ,̆
pudlpointer, v˘marsk ,̆ slov. hrubosrst ,̆
ãesk˘ fousek a dal‰í

epagneul breton

nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi

angliãtí ohafii:
anglick ,̆ gordon, irsk˘ setr, pointer

Certifikáty vydává âeskomoravská kynologická jednota
Jungmannova 25
115 25 Praha 1

Certifikát se vydává na základû Ïádosti a pfiiloÏené kopie PP a soudcovské ta-
bulky.

Certifikát nezamûÀovat s Potvrzením o vykonané zkou‰ce (Ïlutá kartiãka), kterou
vydává âeskomoravská myslivecká jednota.

Ing. Lenka Fialová

(¤ády pro udûlování titulÛ âesk˘ junior ‰ampion, âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion
a ·ampion práce âR najdete na internetové adrese www.cmku.cz v rubrice ¤ády
âMKU – ¤ády pro udûlování ‰ampionátÛ. Pozn. red.)

uznávaná zkou‰ka

ZV - zkou‰ka vloh
PZ - podzimní zkou‰ka
VZ – v‰estranná zkou‰ka
FT - Field Trials

v˘‰e uvedené + BICP

v˘‰e uvedené + Memoriál M. Novotného

ZV - zkou‰ka vloh
PZ - podzimní zkou‰ka
VZ – v‰estranná zkou‰ka
FT - Field Trials
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Redakãní rada Zpravodaje KDO
Po skonãení VIII. Samostatné klubové v˘stavy KDO zasedala redakãní rada klu-

bového zpravodaje, aby projednala poslední otázky obsahu a tvorby Zpravodaje
KDO ã. 72/2006.

Redakãní rada si dovoluje poÏádat v‰echny ãleny KDO, aby se podíleli na nápl-
ni klubového zpravodaje a posílali k publikování svoje písemné i obrazové materiá-
ly a doplÀovali tak fiady vÛdcÛ a vystavovatelÛ, ktefií prezentují úspûchy sv˘ch pejs-
kÛ z pracovních i v˘stavních kynologick˘ch akcí doma i v zahraniãí. ZároveÀ mají
také moÏnost sdûlovat hlavnû mlad˘m ãlenÛm klubu své zku‰enosti z v˘cviku
a chovatelství. Dosavadním spolupracovníkÛm vfielé díky.

Pfiíspûvky mÛÏete zasílat kterémukoliv ze tfií ãlenÛ redakãní rady (jejich ad-
resy jsou uvedeny v závûru tohoto Zpravodaje) a jak˘mkoliv zpÛsobem a formou
– obyãejnou po‰tou, faxem, na CD nebo e-mailem .

Na spolupráci se tû‰í Dr. Jifií Tesafi (zleva), Petr Buba a Mgr. Zdena Ml˘nková.

Základní pravidla
pro soutûÏ âesk˘ ‰ampión ‰ampiónÛ
Usnesení 05/32/06 P âMKU ze dne 23. 2. 2006:

P âMKU schvaluje základní pravidla pro soutûÏ âesk˘ ‰ampión ‰ampiónÛ 2006:

a) Pofiadatelem akce bude P âMKU.
b) SoutûÏ bude mít dvû ãásti. SoutûÏ âesk˘ ‰ampión ‰ampiónÛ 2006 a vyhlá‰ení

Nejúspû‰nûj‰ích jedincÛ v˘stavní sezóny 2006.
c) Základní pravidla pro soutûÏ â·· 2006:

- budou vydány propozice
- úãastnit se mohou psi a feny s titulem âesk˘ ‰ampión, titul musí b˘t pfiiznán

do konce roku 2006. NezáleÏí na bydli‰ti majitele psa a na plemenné knize,
kde je pes zapsán.

- Úãast na základû pfiihlá‰ky a poplatku.
- PrÛbûh soutûÏe – základní kolo, budou soutûÏit psi stejného plemene mezi

sebou. Pokud se zúãastní pouze jeden zástupce, postupuje automaticky. Po-
suzují rozhodãí s aprobacemi pro daná plemena.  V˘bûr ve skupinû FCI –
postoupí nejlep‰í jedinci v plemeni, posuzují 3 skupinoví rozhodãí. Vyberou
z kaÏdé skupiny FCI pouze jednoho nejlep‰ího jedince. Finále – nastoupí vítû-
zové skupin FCI, posuzují all-round rozhodãí. Vyberou vítûze – âeského ‰am-
pióna ‰ampiónÛ 2006.

- Uzávûrka pfiihlá‰ek 10. 01. 2007.
- Pfiedpokládan˘ termín konání soutûÏe: leden - únor 2007 v Praze.

d) Pravidla pro vyhlá‰ení nejúspû‰nûj‰ích jedincÛ v˘stavní sezóny 2006. Budou vy-
dány bodovací tabulky. Bodování stejné jako v leto‰ním roce, bez pfiipoãítané-
ho 1/4 bodu za psy ve tfiídû. Podklady a podmínky stejné jako v roce 2005. Uzá-
vûrka soutûÏe 30. 11. 2006.
Na základû celoroãní bodovací soutûÏe budou za  kaÏdou skupinu FCI (i za sku-
pinu neuznan˘ch plemen) vyhlá‰eni nejúspû‰nûj‰í jedinci, ktefií získali nejvy‰‰í
poãet bodÛ (pouze jeden za skupinu). Vyhlá‰ení se uskuteãní pfii pfiíleÏitosti ko-
nání soutûÏe â·· 2006. V˘sledky budou zvefiejnûny na Internetu a vítûzové sku-
pin budou  písemnû pozváni na slavnostní vyhlá‰ení.

e) Pfii pfiíleÏitosti konání této soutûÏe budou rovnûÏ vyhlá‰eni nejlep‰í mladí vystavo-
vatelé za rok 2006.

(Podrobnûj‰í informace a vzor bodovací tabulky najdete na internetové adrese
www.sampion-sampionu.cz/popis.html - pozn. red.)
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Pomáháme si
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Prodám ‰tûÀata DO
Otec: Edgar z Ka-Mir, DKK 1/1, VD, ZV, LZ, PZ, SVP, KS - MVZ I. c., nos 4
Matka: Ora LH od Hanusky, DKK 0/0, VD, ZV, PZ, LZ - I. c., nos 4
Jaroslav Dvofiáãek, Hliníky 515, 679 63 Velké Opatovice, tel. 516 477 437,
mobil 775 227 988

Prodám ‰tûÀata DO
Otec: Dyk ze Zlatého kouta, V, CAC, R. CACIB, ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ, MVZ – I. c.,

R. CACT, R. CACIT, ZO 4
Matka: Faty z Mechova, V, 3x KV, 3x CACIB, âesk˘ ‰ampion, PZ, LZ, VZ – I. c.,

MVZ –  Vítûz vody
Ing. Jifií Kec, 341 92 Srní 170, tel. 376 599 318, mobil 731 530 235

Prodám ‰tûÀata DO
Otec: Andy z Mechova, V1, 3x CAC, 3x CACIB, 3x BOB, ICH, PZ, VZ - I. c., ZO 4
Matka: Orka od Hanusky, V1,  2x CAC, vítûz spec. v˘stavy, ZV, PZ - I. c., VZ - II. c.,

nos 4
Odbûr: ãervenec 2006
Michal Popeláfi, Îerotínova 476, 763 61 Napajedla, tel. 577 9442 77, mobil 739 513 311
e-mail: m.popelar@tiscali.cz

Prodám ‰tûnû DO – fenku
strako‰ka, pûkná, silná, naroz. 12. 4. 2006, rodiãe pracovnû vynikající – hlasití
Otec: Alan z Chotutického údolí
Matka: Oxa z Ka-Mir
Jan H˘bner, Smetanova 1208, 294 21 Bûlá pod Bezdûzem, tel. 326 701 957,
mobil 723 163 130

Prodám ‰tûÀata DO – hnûdáky
Otec: Reno LH od Hanusky, DKK 0/0, oko hnûdé, ZV, PZ, LZ, VP – v‰e I. c., nos 4
Matka:  Brony z Ol‰ové rokle, DKK 0/0, oko hnûdé, PZ - I. c., nos 4
Odbûr: ihned
Michal Bou‰e, Bukovec 77, 312 15 PlzeÀ, tel. byt. 377 461 145, mobil 603 253 758

Prodám ‰tûÀata – dvû fenky DO
Otec: Dyk ze Zlatého kouta, V, CAC, R. CACIB

ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ, MVZ – I. c., R. CACT, R. CACIT, ZO 4, nos 4
Matka: Dina z Dálky, DKK 0/0, V,  PZ – I. c., nos 4
Odbûr: ihned
Ing. Pavel Bfiezina, Chabrovice 13, 392 01 Sobûslav, tel.  381 592 215 (veãer),
mob. 607 253 220,

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi

Chovatelská stanice „Ulja Morava“ zadá ‰tûÀata MMO z ãervnového vrhu
Otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, DKK 0/0, v˘born ,̆ R. CAC, ZV, PZ, LZ, MR· – I. c.
Matka: Nancy Buremi, DKK 0/0, velmi dobrá, PZ - I. c.
Jan Ulrich, Jubilejní 8, 620 00 Brno, tel. 545 229 478, mobil 737 409 263

Zadám ‰tûÀata MMO po pracovnû v˘bornû veden˘ch rodiãích
Otec: Asko z Rasetova dvora, CACT, CACIT, PZ, VP, LZ, KS MVZ - I. c.
Matka: Elis ze Sezemsk˘ch boreãkÛ
Odbûr: srpen 2006
Josef Jeník, Nerudova 618, 533 04 Sezemice, mob. 603 571 273, tel. veãer 466 931 195

Prodám ‰tûÀata MMO
Otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, DKK 0/0, v˘born ,̆ R. CAC, CAC, BOB

ZV, PZ, VP, LZ I. c., nos 4
Matka: Dora od Lovenky, DKK 0/0, v˘borná, PZ II. c., nos 4
Odbûr: od poloviny ãervna 2006
Karla Tkáãová, 790 65 Îulová 3, mobil 732 465 988

Prodám ‰tûÀata MMO
Otec: Bojar z Hanina, oko hnûdé, v˘born ,̆ Oblastní vítûz

ZV, PZ, LZ, SZVP, MVZ – I. c.
Matka: Gábina z Vlasteckého vrchu, tmav˘ bûlou‰, DKK 0/0, oko hnûdé, CAJC,

2x v˘borná, CAC, R. CACIB, PZ, LZ – I. c.
Odbûr: konec ãervna 2006
Miroslav Kohout, 267 42 Broumy 211, tel. 311 585 346, mob.: 723 675 214

Zadám zimní vrh MMO
Otec: Dino v. Waltra – Rakousko, VZ, v˘b., DKK 0/0
Matka: Diana Eben-Ezer – v˘b., PZ + LZ, ZV, I. c., DKK 0/0
Prodám 11t˘denní ‰tûnû MMO – psa – kvalitní rodiãe
Petr Buba, 269 01 Ole‰ná u Rakovníka 183, tel. 313 517 877

Prodám ‰tûÀata MMO po v‰estrann˘ch rodiãích
Matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky
Otec: Sir Eben-Ezer
Odbûr: konec srpna
Chovatel: Zbynûk Kougl, mobil 607 790 333
tel. 312 659 341
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 Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi

Prodám ‰tûÀata VMO – pejsky
Otec: Omar od Nezdického potoka, v˘born ,̆ CH. âR, CAC, CACIB, BOB, Kl. vítûz

PZ, LZ, SZVP, MVZ - I. c., CACT,  ZO 4, nos 4
Matka: Îofka z Tou‰kovsk˘ch polí, v˘borná, CAC, R. CACIB

PZ –  I. c. - vítûz
Odbûr: ihned
Václav Havlíãek, Ves Tou‰kov 34, 333 01 Stod

Prodám ‰tûÀata VMO - voln˘ poslední pejsek
Otec: Cisko v. d. Langen Weide, v˘born ,̆ 2x CAC, CACIB, R. CACIB, BOB,

ZV, VJP, PZ, LZ, VP - v‰e I. c.
Matka: Yasmina vom Hubertus Bründl, 2x CAJC, 6x R. CAC, 5x CACIB, R. CACIB,

BOB, Klubov˘ vítûz, âesk˘ junior ‰ampión, âesk˘ ‰ampión, Inter‰ampión,
ZV, PZ, LZ, VZ, 2x MVZ - vÏdy I. c.

Ing. Milan Polák, Osvobození 922, 340 22 Su‰ice, tel. 376 522 842, mobil 607 511 775

Prodám ‰tûÀata VMO - volná jedna fenka
Otec: Andy od Funbergu, Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz

ZV, PZ, LZ, VP, MVZ, CACIT, CACT
Matka: Vanda od Nezdického potoka, Klubov˘ vítûz, âesk˘ junior ‰ampión,

âesk˘ ‰ampión, Inter‰ampión, PZ, LZ, MVZ, CACT, ZV, VJP
Ing. Milan Polák, Osvobození 922, 340 22 Su‰ice, tel. 376 522 842, mobil 607 511 775

Prodám ‰tûÀata VMO
Otec: Car z T̆ necké kovárny, PZ, SZVP, VZ, LZ
Matka: Hanka Ciperro (import), PZ, LZ, MVZ, HZP, VGP
Jaroslav Mare‰, ·imonkova 342, 538 03 HefimanÛv Mûstec, tel. 737 930 822

Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata VMO
Otec: Yves vom Hubertus Bründl, DKK 0/0

ãern˘ bûlou‰, v˘born ,̆ CAC - Klubov˘ vítûz 2000, PZ, LZ, SVP, VZ – I. c., nos 4
Matka: Fany z Mar‰ov˘ch dvorÛ, DKK 0/0, ãern˘ bûlou‰, VD, PZ – I. c. vítûz, nos 4
Odbûr: zaãátek srpna 2006
Jaromír Pokorn ,̆ Vnorovice 8, 380 01 Daãice, mobil 608 225 260

Na‰i sponzofii

Propagaãní v˘tisk lze objednat zdarma na adrese:
Svût psÛ, ¤íãanská 10, 101 00 Praha 10, tel. 272 742 611
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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
Iâ 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
e-mail: petr.buba@atlas.cz

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

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

Kronikáfi KDO Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, tel. 286 890 368

DOZORâÍ RADA KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

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

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

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

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

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
provozu 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. 72/2006 vychází 30. ãervna 2006.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 73/2006 je 15. listopadu 2006.

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