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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
v roce 2006 Ïil Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ plodnou ãin-

ností. Byla uspofiádána jiÏ VIII. Samostatná klubová v˘sta-
va v Praze, tentokrát ve znamení MMO a jejich posuzování
rozhodãím ze zemû pÛvodu. Speciální v˘stava probûhla jiÏ
tradiãnû na Moravû v Námû‰ti na Hané. Na‰e pozornost
se soustfiedila na MVZ ve Vsetínû. Organizátofii i v˘bor klu-
bu mûli s touto akcí mnoho starostí. Nedostatkem byl vel-
mi nízk˘ poãet pfiihlá‰en˘ch pejskÛ. Mrzí mû zahraniãní
absence mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, pfiestoÏe tyto
zkou‰ky byly inzerovány i v klubovém zpravodaji MMO
v SRN.

Naopak pozitivní byla poãetná úãast na‰ich plemen na
kynologick˘ch akcích v zahraniãí. Vítûzem pole na MVZ
v Rakousku se stal DO Kar z Mechova mladého vÛdce ing.
Luìka JirkÛ. Spoleãnû s DO Ebenem z Mechova ing. Ladislava Ml˘nka úspû‰nû
absolvovali MVZ v Rakousku. Mal˘mi i velk˘mi münsterlandy byly zastoupeny oboje
HZP v Nûmecku. Na‰i ohafii byli pfiihlá‰eni na v˘stavu chovn˘ch psÛ v Nûmecku,
mezinárodní v˘stavu v Bratislavû a dokonce na Svûtovou v˘stavu psÛ v Poznani.

V˘znamn˘ch úspûchÛ v leto‰ním roce dosáhl Vladimír Kaiser s DO Alanem
z Chotutického údolí, kter˘ po absolvování memoriálÛ získal cenn˘ titul ·ampion
práce. K mimofiádnému úspûchu tomuto dlouholetému a zku‰enému vÛdci blaho-
pfieji. Potû‰ilo mû úspû‰né absolvování Jaroslava Veãefii ml. s DO Endym
z Budi‰ovské doliny a Jaroslava Vofií‰ka s MMO Belou z Bílé Telãe Memoriálu Ri-
charda Knolla. Mlad˘ vÛdce Jaroslav Veãefia se sv˘m DO zdárnû reprezentoval klub
i na Memoriálu Karla Podhajského. Podûkování patfií v‰em propagátorÛm na‰ich ple-
men na zahraniãních i domácích akcích. Podrobnosti o jejich aktivitách najdete na
stránkách tohoto Zpravodaje.

 Îádám ãleny klubu, aby oslovili pfiípadné sponzory - jejich finanãní podpora je
k propagaci na‰ich plemen velice potfiebná, pfiedev‰ím pro úãast na zahraniãních
akcích.

V Sepekovû se uskuteãnilo setkání seniorÛ Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Pfiíno-
sem setkání je prezentování dlouholet˘ch zku‰eností s v˘cvikem na‰ich plemen, které
uvefiejníme ve Zpravodaji i na internetov˘ch stránkách. Pfiátelské setkání seniorÛ bylo
pozitivní právû v my‰lence pfiedávání dlouholet˘ch zku‰eností a dohledem nad zaãí-
najícími kynology. DÛleÏité je i pÛsobení seniorÛ na mladé vÛdce k úãasti na MVZ.
Vhodn˘m prostfiedím je podpora pfii spádov˘ch schÛzích s úãastí chovatelÛ, ktefií
mají o sv˘ch odchovancích jistû pfiehled.

Dûkuji tvÛrcÛm nov˘ch internetov˘ch stránek za hezk˘ vánoãní dárek pro ná‰
klub - Mgr. Zdenû Ml˘nkové za koncepci a v˘bûr textové i obrazové náplnû stránek
a grafikovi a správci stránek Miroslavu Martinkovi za grafické zpracování materiálÛ.
Za jejich prací se skr˘vá mnoho hodin obûtavé práce. Adresa stránek, na které dnes
najdete ãinnost na‰eho klubu a kam mÛÏete posílat své pfiipomínky, námûty i úspû-

chy pejskÛ je www.ohardlouhosrsty.ic.cz. Stránky jsou vefiejnou vizitkou ãinnosti klu-
bu, proto Ïádám v‰echny ãleny, aby se aktivnû na náplni a prÛbûÏné a nezbytné
aktualizaci stránek podíleli. ZároveÀ dûkuji Dr. Jifiímu Tesafiovi za dlouholetou nezi‰t-
nou práci na dosavadních webov˘ch stránkách klubu. Chápu jeho ãasovou zane-
prázdnûnost univerzitního pedagoga a rozhodnutí poÏádat o ukonãení správcovství
webov˘ch stránek klubu. Vy‰el nám vstfiíc v dobách, kdy je‰tû internet nebyl tak
samozfiejmou záleÏitostí a jeho prostfiednictvím jsme mohli jako klub své klubové
stránky otvírat.

Dûkuji v‰em vÛdcÛm, vystavovatelÛm, organizátorÛm akcí i rozhodãím, v˘boru,
dozorãí radû, redakãní radû i ostatním spolupracovníkÛm za jejich dobrovolnou práci
pro klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ. V‰em pfiíznivcÛm a ãlenÛm KDO pfieji hezké proÏití
vánoãních svátkÛ, mnoho osobních i kynologick˘ch úspûchÛ a pevné zdraví v roce
2007.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO
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Úmrtí Dagmar Polákové
Dne 7. fiíjna 2006 opustila na‰e fiady dlouholetá pracovnice plemenné knihy

loveck˘ch psÛ, mezinárodní rozhodãí pro v‰echna plemena psÛ a velk˘ pfiízni-
vec ohafiÛ Dagmar Poláková. Je tûÏké se smífiit s my‰lenkou, Ïe se jiÏ na Ïádné
kynologické akci nepotkáme. Její dlouhou nemocí oslabené srdce dotlouklo pfiímo
symbolicky v den konání v˘stavy, kterou vÏdy pomáhala organizovat, v den, kdy na
této v˘stavû zvítûzil americk˘ kokr‰panûl, zástupce plemene, o jehoÏ poãátky chovu
u nás se tak v˘znamnû zaslouÏila.

Její profesní dráha úspû‰nû zaãala v kynologickém oddûlení myslivecké organi-
zace, kde, aã v poãátku ne ve vedoucí funkci, vÏdy byla motorem i mozkem ve‰keré-
ho dûní. Rád vzpomínám na spoleãné v˘jezdy na kynologické akce, na zasedání
kynologick˘ch komisí a v˘stavní v˘bory. Dagmara mûla vÏdy v‰e peãlivû pfiipravené
a dopfiedu aÏ puntiãkáfisky promy‰lené. Nûkdy moÏná brala vûci aÏ pfiíli‰ váÏnû, ale
byla pfiesvûdãená, Ïe tak je to pro kynologii správné. A za sv˘mi názory si stála.
Mnohé jsme spoleãnû proÏili i v praÏské myslivecké organizaci na Praze 2, od pofiá-
dání zkou‰ek myslivosti po pofiádání v‰ech akcí, vãetnû mysliveck˘ch plesÛ.

Jako rozhodãí pro v‰echna plemena psÛ ji kluby ohafiÛ ãasto navrhovali na posu-
zování v‰ech typÛ v˘stav, vãetnû klubov˘ch. Urãitû to nebylo jen bohatou zku‰eností
pfii posuzování psÛ, ale Dagmara mûla, jak se fiíká, na psy oko. Jako dobr˘ Ïák sv˘ch
kynologick˘ch uãitelÛ kladla dÛraz na mechaniku pohybu, pfiedev‰ím u loveck˘ch
psÛ. ProtoÏe ãasto posuzovala i v zahraniãí, dokázala zhodnotit úroveÀ na‰eho cho-
vu v kontextu mezinárodního v˘voje plemene.

Dagmaro, za sebe a v‰echny pejskafie, dûkuji!
Dr. Petr Dvofiák

I

SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
v roce 2007
V˘bor KDO svolává schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
s programem:

1. Zpráva o ãinnosti KDO – chovatelství, v˘cvik, ãinnost v˘boru, klubov˘ Zpravo-
daj, nové internetové stránky klubu

2. Zpráva dozorãí rady
3. Diskuse
4. RÛzné
5. Usnesení

Mimo program bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu. Nutno s sebou mít psa,
prÛkaz pÛvodu a v˘stavní posudek.

Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘)
- v sobotu 24. února 2007 v 10.00 hodin v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“
v Praze 4 – Kunratick˘ les. Gestofii Petr Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích
IX. Samostatné klubové v˘stavy v tomto Zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina) - v nedûli 25. února
2007 v 10.00 hodin v Sepekovû, v restauraci Obecní dÛm. Restaurace bude
v provozu od 9 hodin.  Jednání se zúãastní pfiedseda klubu ing. Kec a jednatelka
ing. Fialová. Gestor Ladislav Hubata.

Po schÛzi, tj. od 14 hodin, probûhne jednání se zástupci MS Sepekov k pfiípravû
MVZ KDO 2007.

Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘) - v sobotu 10. bfiezna 2007 v 9.00
hodin v restauraci „Merlin“ v Plzni, ·pálova ulice. Restaurace se nachází na staré
v˘padovce z Plznû na Karlovy Vary proti ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.

V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj) - v sobotu 24. února 2007
v 10.00 hodin v „Pohostinství“ ve Hvozdnici u Hradce Králové. Gestor Josef Jeník.

JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina) - v nedûli
11. února 2007 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v Brnû - Komáro-
vû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆

Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘) - v nedûli
18. února 2007 v 10.00 hod. v restauraci „U Jelena“ v Olomouci, Hodolanská
28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.

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

I. V‰eobecná ustanovení
A V˘bor klubu, ve snaze ocenit dlouhodobou vûrnost ãlenÛ k na‰emu chovatelské-

mu klubu, obûtavou funkcionáfiskou ãinnost i zásluhy o chov a v˘cvik psÛ na‰ich
plemen, bude udûlovat zlaté a stfiíbrné klubové odznaky.

B Zlaté a stfiíbrné odznaky mohou b˘t téÏ udûleny pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatel-
sk˘ch klubÛ.

C Zlaté a stfiíbrné odznaky mohou b˘t téÏ udûleny cizím státním pfiíslu‰níkÛm a za-
hraniãním chovatelsk˘m klubÛm.

II. Stfiíbrn˘ klubov˘ odznak
1. MÛÏe b˘t udûlen tûm ãlenÛm:

a) jejichÏ ãlenství v klubu trvá nepfietrÏitû 20 let
b) ktefií se zúãastní s jedním psem na‰eho plemene  Memoriálu Richarda Knolla

nebo zvítûzí na  klubov˘ch v‰estrann˘ch zkou‰kách  KDO
c) ktefií úspû‰nû pfiedvedou na v‰estrann˘ch zkou‰kách tfii psy na‰ich plemen
d) chovatelÛm na‰ich plemen, ktefií dlouhodobou a cílevûdomou plemenitbou

pfiispûli k roz‰ífiení psÛ na‰ich plemen
e) ktefií po 10 letech nepfietrÏitého ãlenství aktivnû a dlouhodobû pracovali nebo pra-

cují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanoven˘ch poboãkách klubu KDO
2. MÛÏe b˘t udûlen pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ, ktefií svou dlouhole-

tou ãinností pfiispûli v˘znamnou mûrou k rozvoji lovecké kynologie
3. MÛÏe b˘t udûlen cizím státním pfiíslu‰níkÛm, a to zásadnû na základû dlouhodo-

bé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve v˘cvikové ãinnosti a pfiispívají k upevnûní
navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO

III. Zlat˘ klubov˘ odznak
1. MÛÏe b˘t udûlen tûm ãlenÛm:

a) jejichÏ ãlenství v klubu trvá nepfietrÏitû 30 let
b) ktefií úspû‰nû pfiedvedou dva psy na‰eho plemene na Memoriálu Richarda Knolla

nebo dvakrát zvítûzí na V‰estrann˘ch klubov˘ch zkou‰kách KDO a ti, ktefií se
zúãastní s jedním psem na‰eho plemene memoriálu Karla Podhajského

c) ktefií úspû‰nû pfiedvedou na v‰estrann˘ch zkou‰kách pût  psÛ na‰ich plemen
d) chovatelÛm na‰ich plemen, ktefií dlouhodobou a cílevûdomou plemenitbou

pfiispûli k roz‰ífiení psÛ na‰ich plemen
e)   ktefií po 15 letech nepfietrÏitého ãlenství aktivnû a dlouhodobû pracovali nebo

pracují ve funkcích klubu nebo ve funkcích v ustanoven˘ch poboãkách klubu
KDO

2. MÛÏe b˘t udûlen pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ, ktefií svou dlouhole-
tou ãinností pfiispûli v˘znamnou mûrou k rozvoji lovecké kynologie

3. MÛÏe b˘t udûlen cizím státním pfiíslu‰níkÛm, a to zásadnû na základû dlouhodo-
bé spolupráce jak na úseku chovu, tak ve v˘cvikové ãinnosti a pfiispívají k upevnûní
navázan˘ch kontaktÛ s klubem KDO

Závûreãná ustanovení
1. V‰em ãlenÛm klubu, pfiedstavitelÛm jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ i pfiedstavitelÛm

zahraniãních klubÛ, kter˘m budou stfiíbrné a zlaté odznaky udûleny, bude záro-
veÀ pfiedáno ãestné uznání.

2. ¤ádnou a úplnou evidencí uveden˘ch vyznamenání bude povûfien ãlen v˘boru.
ZároveÀ bude povûfien úschovou klubov˘ch odznakÛ.

3. Udûlení odznakÛ projednává a schvaluje v˘bor KDO. V bodech b) je ãlen povi-
nen doloÏit úãast pfiíslu‰n˘mi tabulkami.

Tato smûrnice byla projednána s schválena v˘borem klubu na zasedání dne
26. 11. 2006 v Praze – PrÛhonicích.

Pozvání na Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
KDO v r. 2007 v Sepekovû

Vrcholná akce Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ v r. 2007 V. CACIT MVZ VMO a XXXVIII.
CACIT Klubová soutûÏ - MVZ DO, VMO a MMO se bude konat v obci Sepekov na
okrese Písek, v honitbû Mysliveckého sdruÏení CHLUM SEPEKOV.

Toto sdruÏení pÛsobí v obci jiÏ od pováleãn˘ch let. âlenové hospodafií ve dvou
honitbách. V honitbû CHLUM o celkové v˘mûfie 550 ha – pfievaÏuje lesní pÛda -
a v honitbû SEPEKOV o v˘mûfie 2100 ha, ve které pfievaÏuje zemûdûlská pÛda.
V obou honitbách se nacházejí vodní plochy o v˘mûfie 50 ha (rybníky Chobot, Farka
a Vopr‰ál).

MnoÏství zvûfie (drobné i spárkaté) v obou honitbách odpovídá celorepubliko-
v˘m prÛmûrÛm. Pravidelnû odchováváme a vypou‰tíme baÏantí zvûfi a ve vût‰ím
mnoÏství kachnu divokou.

Pfiíprava vrcholné akce KDO byla zahájena s roãním pfiedstihem za v˘znaãné
podpory Obecního úfiadu Sepekov.

Myslivecké sdruÏení srdeãnû zve v‰echny ãleny KDO a pfiátele lovecké kynologie
na tuto vrcholnou mezinárodní akci a pfieje v‰em cviãitelÛm mnoho úspûchÛ v pfiípravû
jejich ohafiÛ. Tû‰íme se na pfiátelské setkání ve dnech konání MVZ jak v revíru, tak
i pfii spoleãenském veãeru.

Ing. Ladislav Kotalík
pfiedseda MS Chlum Sepekov
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Hospodafiení KDO za III. ãtvrtletí roku 2006
Hospodafiení klubu k 30. 9. 2006 zaznamenalo zisk 118 977,53 Kã.
Zisk k 30. 9. je docílen pfiedev‰ím platbami ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2006

v I. polovinû roku, dále platbami chovatelsk˘ch poplatkÛ. Naopak v posledním ãtvrt-
letí roku dojde k nákladÛm, které v koneãném v˘sledku zásadnû ovlivní v˘sledek
hospodafiení, jako napfi.  koneãné vyúãtování pfiíspûvkÛ úãastníkÛm zkou‰ek
v zahraniãí, dále náklady na vydání  klubového Zpravodaje ã. 73/2006.

Na v˘sledku hospodafiení se pfiíznivû projevují finanãní pfiíspûvky od sponzorÛ,
kter˘m bych chtûl touto cestou podûkovat. Jsou to:

MVDr. Vlastimil Îìársk˘
V‰eobecná poji‰Èovna a. s. - poji‰Èovna Halali
AGP Beroun – Agropodnik a. s.
ZEFA Volary
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

Hodnocení v˘sledku hospodafiení za rok 2006 probûhne na spádov˘ch schÛzích
klubu.

âlenská základna klubu
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ registruje k 31. 10. 2006 685 ãlenÛ, z tohoto poãtu je

14 ãestn˘ch ãlenÛ.
Novû od 1. 1. 2006 bylo zaregistrováno 48 ãlenÛ, naopak pro nezaplacení ãlen-

sk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2006 bylo k 31. 10. 2006 vyfiazeno 50 ãlenÛ, na vlastní Ïá-
dost ukonãili ãlenství 3 ãlenové, 3 ãlenové zemfieli.

Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
V pfiíloze tohoto Zpravodaje je uveden seznam ãlenÛ, u kter˘ch registrujeme platby

ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ pro rok 2007. Jde o pfieplatky z minul˘ch let a pfiedev‰ím z tohoto
roku, kdy po rozeslání sloÏenek se Zpravodajem ã. 72  nûktefií ãlenové zaplatili  pfií-
spûvek podruhé.

I v tomto Zpravodaji jsou v‰em ãlenÛm zaslány sloÏenky a Ïádám tímto ty ãleny,
ktefií jsou na seznamu ãlenÛ se zaplacen˘mi pfiíspûvky na rok 2007, aby ãlensk˘
pfiíspûvek neplatili.

 Termín pro zaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2007 je 15. 3. 2007.  Pfií-
spûvky lze rovnûÏ zaplatit hotovû na spádové schÛzi. âlen v˘boru, kter˘ finanãní
ãástku pfievezme, podepí‰e útrÏek sloÏenky, která je doruãena kaÏdému ãlenu
KDO. Pfii platbách  je rovnûÏ moÏné vyuÏít pfievodÛ z úãtu na úãet. â. úãtu KDO je
000000 0165240379/0800.

Ladislav Hubata
ekonom klubu

Plán v˘stav psÛ v âR na rok 2007
Mezinárodní v˘stavy
10. - 11. 02., Brno
MVP, p.o.box 67, 638 00 Brno, telefon: 548 522 129
web: http://www.vystavypsu.cz

http://www.intercanis.cz

21. - 22. 04., âeské Budûjovice
MVP, âeskobudûjovick˘ kynologick˘ klub
Klostermannova 7, 370 04 âeské Budûjovice, telefon: 387 330 454
web: http://www.intercanis.cz
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz

28. - 29. 04., Praha
MVP, âesk˘ kynologick˘ svaz
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, telefon: 266 722 235
    web: http://www.kynologie.cz
e-mail: vystava@kynologie.cz

19. - 20. 05., Litomûfiice
MVP, Nord Bohemia Canis
p.o.box 178, 412 01 Litomûfiice, telefon:416 734 059
e-mail: nord-bohemia-canis@seznam.cz

23. - 24. 06., Brno
MVP Intercanis, V‰etiãkova 5, 638 00 Brno, telefon: 543 211 558
web: http://www.intercanis.cz
e-mail: info@intercanis.cz

01. - 02. 09., Mladá Boleslav
MVP, Interdog Bohemia
Luãní 286, 293 01 Mladá Boleslav, telefon: 326 327 220
web: http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

06. - 07. 10., âeské Budûjovice
MVP, âeskobudûjovick˘ kynologick˘ klub
p.o.box 238, Klostermannova 7, 370 04 âeské Budûjovice, telefon: 387 330 454
web: http://www.intercanis.cz
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz

17. - 18. 11., Praha
MVP, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, telefon: 266 722 235
web: http://www.kynologie.cz
e-mail: vystava@kynologie.cz
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Národní v˘stavy
12. - 14. 01., Olomouc
NVP, Moravskoslezsk˘ kynologick˘ svaz
Tfiída kpt. Jaro‰e 35, 602 00 Brno

14. - 15. 04., Ostrava
NVP - Kynologická organizace ã.1
P.O.Box 130, 709 00 Ostrava, telefon: 597 488 192 (9.00-16.00hod.)

21. - 22. 07., Mladá Boleslav
NVP, Interdog Bohemia
Luãní 286, 293 01 Mladá Boleslav, telefon: 326 327 220
web: http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

08. - 09. 09., Brno
NVP, V‰etiãkova 5, 602 00 Brno, telefon: 543 211 558
web: http://www.intercanis.cz
e-mail: info@.intercanis.cz

Oblastní v˘stavy
09. 06., Uherské Hradi‰tû - Buchlovice
V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
Palackého námûstí 293, 686 11 UH, telefon: 572 552 676

16. 06., Praha 4 - Kunratice
V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
Papírníkova 618/5, 142 00 Praha 4, telefon: 261 710 894, 603 911 317

Klubové v˘stavy a zkou‰ky z v˘konu 2007
IX. Samostatná klubová v˘stava KDO
termín: sobota 26. kvûtna 2007
místo: Praha 4 – Kunratice, areál restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
termín odeslání pfiihlá‰ek: 30. dubna 2007
pfiihlá‰ky pfiijímá: Ing. Lenka Fialová

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

Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v propozicích k v˘stavû v tomto Zpravo-
daji, pfiihlá‰ky najdete na jeho konci.

V roce 2007 bude otevfiena na klubové v˘stavû poprvé tfiída „ãestná“. Tato
tfiída není omezena vûkem, sloÏen˘mi zkou‰kami ani v˘stavním ohodnocením. Lze
v ní pfiedvést psy bez nároku na ocenûní, kvalifikaci a pofiadí. Je zvlá‰tû vhodná pro
pfiedstavení chovn˘ch psÛ i fen ‰iroké kynologické vefiejnosti. Její otevfiení nahrazuje
konání svodu chovn˘ch psÛ.

Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû
termín: sobota 9. ãervna 2007
místo: Uherské Hradi‰tû – Buchlovice
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy
pfiihlá‰ky zasílejte: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor

Palackého nám. 293, 686 11 Uherské Hradi‰tû
tel. 572 552 676

Na v˘stavû bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu.

V. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky VMO
a XXXVIII. CACIT Klubová soutûÏ – MVZ DO, MMO a VMO
(VMO pokud se nezúãastní V. CACIT MVZ VMO)
termín: 22. aÏ 23. záfií 2007
místo: Sepekov, okres Písek
termín odeslání pfiihlá‰ek: 31. srpna 2007
pfiihlá‰ky pfiijímá: 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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âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají

IX. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 26. kvûtna 2007

v Praze 4, Kunratick˘ les - restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
se zadáním titulÛ:

CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2007 a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy

V˘stavní poplatek: za 1. psa ........................................................ 350,- Kã
za 2. psa ........................................................ 300,- Kã
tfiída dorostu .................................................. 100,- Kã
tfiída veteránÛ ................................................ 100,- Kã
tfiída  „ãestná“ (vysvûtlení viz níÏe) ............... 100,- Kã

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 30. dubna 2007

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

v˘stavy
Na v˘stavû bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu.

Tfiídy: tfiída dorostu stáfií 6 – 9 mûsícÛ
tfiída mlad˘ch stáfií 9 – 18 mûsícÛ
mezitfiída stáfií 15 – 24 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu

na vykonané zkou‰ky a získaná ocenûní
tfiída otevfiená od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu na vyko-

nané zkou‰ky a získaná ocenûní
tfiída pracovní od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy s uznanou zkou‰kou z v˘-

konu doloÏenou pfiedepsan˘m  certifikátem âMKJ
tfiída vítûzÛ od 15 mûsícÛ pro psy a feny s uznan˘m titulem meziná-

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

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

fikaci a pofiadí – vhodné pro pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ.
Tfiída není omezena vûkem.

SoutûÏe:
Chovatelské skupiny – do této soutûÏe nastupují minimálnû tfii jedinci z vlastního
chovu, ktefií pocházejí z rÛzn˘ch spojení (minimálnû od dvou rÛzn˘ch otcÛ nebo
matek) a jsou uvedení v katalogu. Psi nemusí b˘t v majetku chovatele. Pfiihlá‰ky se
pfiijímají v den v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii od 10.00 do 11.00 hodin.
SoutûÏ „Dítû a pes“ 1. skupina – dûti do 10 let

2. skupina – dûti od 10 do 15 let
se psy uveden˘mi v katalogu

Pfiihlá‰ky se pfiijímají v den v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii od 10.00 do 11.00 hodin.
Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy – do této soutûÏe nastupují drÏitelé titulÛ BOB.

Pfiihlá‰ka a pfiílohy
Pro zafiazení psa do tfiídy je rozhodující jeho vûk 1 den pfied konáním v˘stavy.

Ostatní podmínky musí b˘t splnûny v den podání pfiihlá‰ky. Pro zafiazení do tfiídy
pracovní je nutné k pfiihlá‰ce pfiiloÏit certifikát o vykonané zkou‰ce (vydává âMKJ,
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). K zafiazení do tfiídy pracovní staãí u ohafiÛ absol-
vování zkou‰ek vloh (ZV).

Pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ pfiiloÏte kopii diplomu Mezinárodního nebo Národ-
ního ‰ampiona. Tituly Klubov˘ vítûz, Národní vítûz nebo Vítûz speciální v˘stavy do-
loÏte kopií PP s ãiteln˘m zápisem nebo v˘stavním posudkem. Ke kaÏdé pfiihlá‰ce je
nutné pfiiloÏit fotokopii celého prÛkazu pÛvodu.

Doklady v den úãasti na v˘stavû
PrÛkaz pÛvodu psa nebo potvrzení plemenné knihy, Ïe prÛkaz bude vydán,

oãkovací prÛkaz a veterinární osvûdãení.

Z úãasti na v˘stavû budou vylouãeni:
a) psi, ktefií nejsou uvedeni ve v˘stavním katalogu;
b) psi nemocní, podezfielí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovinû bfiezosti, feny

háravé a feny kojící;
c) psi v majetku osob, kter˘m bylo odÀato právo vystavovat;
d) psi nebezpeãní – kousaví a agresivní vÛãi lidem a psÛm.

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

veterinárním lékafiem.
2) Psi musí mít platné oãkování proti vzteklinû a psinkovému komplexu v ãasovém

rozmezí ne dfiíve neÏ jeden mûsíc a ne déle neÏ jeden rok pfied v˘stavou.

V‰eobecná ustanovení:
1) Pro v˘stavu platí V˘stavní fiád a ¤ád ochrany zvífiat pfii vefiejném vystoupení nebo

svodu zvífiat a pfii chovu (¤ád pro pofiádání kynologick˘ch akcí) âMKU.
2) Pofiadatel neodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem, ani za

úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.
3) Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do deseti dnÛ pfied v˘stavou.
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4) V˘stavní poplatek
- nejlépe bankovním pfievodem na úãet KDO ã. 000000 0165240379/0800,

variabilní symbol nesmí chybût – uvádûjte 260507!!!
- nebo za‰lete penûÏní poukázkou typu C (k dostání na po‰tû) nejpozdûji do

30. dubna 2007 na adresu: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187.
5) Pfiihlá‰ku, kterou najdete na konci tohoto Zpravodaje (vãetnû v‰ech pfiíloh uve-

den˘ch v˘‰e) a kopii potvrzení o úhradû v˘stavního poplatku za‰lete nejpozdûji
do 30. dubna 2007 na adresu: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Rozhodãí na v˘stavû:
DO MVDr. Miroslav Kalich
MMO Petr Buba
VMO Karl Wichmann (SRN)

Restaurace „Na t˘ louce zelen˘“ je
situována na Praze 4, v blízkosti zadní-
ho traktu Thomayerovy nemocnice a are-
álu IKEM na bfiehu Kunratického potoka
v okraji Kunratického lesa.

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

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

XXXVII. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO
Vsetín, 9. a 10. záfií 2006

Pofiadatelem tûchto vrcholn˘ch klubov˘ch zkou‰ek z v˘konu byl Klub dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ a âMMJ OMS Vsetín. ¤editelem zkou‰ek byl ustanoven MVDr. Miroslav
Kalich, za OMS Vsetín nesl odpovûdnost jeho pfiedseda ing. Vojtûch Bure‰.

Tyto, pro dlouhosrsté ohafie v˘znamné zkou‰ky probûhly ve dnech 9. a 10. záfií.
PÛvodnû byly plánovány i X. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky mal˘ch mün-
sterlandsk˘ch ohafiÛ, bohuÏel pro nízk˘ poãet pfiihlá‰en˘ch MMO a Ïádného zahra-
niãního úãastníka se konat nemohly. Aby smÛly nebylo málo, ani pfiedpovûì poãasí
neznûla pfiíznivû. Dále se vyskytly problémy s pfiíjezdem úãastníkÛ - na trase je ãeka-
ly opravy vozovek a nepfiíjemné objíÏìky.

Pfiesto se v‰e nakonec vydafiilo. Poãasí se umoudfiilo jiÏ k pÛsobivému zahajova-
címu nástupu úãastníkÛ, nechybûly ani koÀské koãáry, i slavnostní fanfáry zaznûly
pfied zámkem v centru Vala‰ského Mezifiíãí. Poté se v‰ichni odebrali na polní disciplí-
ny, které probíhaly v malebnû kopcovitém terénu Vala‰ska.

Vodní disciplíny se uskuteãnily v pfiekrásné nivû fieky Odry, nechybûly ani
hojnû kvetoucí ocúny. Hluboká voda a rákos nebyly daleko od sebe, disciplíny
malého pole jsme mûli moÏnost pozorovat na nedalek˘ch lukách. Po organi-
zaãní stránce není pofiadatelÛm co vytknout. Na vynikající úrovni bylo zaji‰tûno
v‰e, vãetnû stravování. Sobotní spoleãensk˘ veãer probûhl v druÏné zábavû -
nemusím pfiipomínat, Ïe k dobré náladû jistû pfiispûla opravdu „domácí“ vala‰-
ská slivovice.

Îe zkou‰ky byly mezinárodní, dokreslovala pfiítomnost dlouholetého nûmeckého
vÛdce Hanse Sämmra a jeho tradiãnû kamarádské vystupování. V leto‰ním roce
úspû‰nû pfiedvedl sourozeneck˘ pár DO. K odpoãinku i pfiátelsk˘m posezením slou-
Ïila chata s v˘bornû zaji‰tûn˘m obãerstvením na vstupu k lesním disciplínám.

Pfiihlá‰eno bylo 5 DO, 6 MMO a 1 VMO. Nenastoupil 1 DO a 1 MMO. Zkou‰ky
dokonãilo v cenû 6 pejskÛ - 3 DO, 2 MMO a 1 VMO. Nejúspû‰nûj‰í a celkov˘m vítû-
zem v I .cenû se 484 body, udûlen˘mi tituly CACIT a CACT a Vítûzem vody se stal
MMO Dor Ulja-Morava veden˘ panem Jaroslavem ·limarem. Kromû hodnotn˘ch
cen se bude cel˘ rok tû‰it z putovního poháru Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Na dru-
hém místû v I. cenû se 473 body se umístila fenka DO Tessi z Ka–Mir Bohemia
vÛdce Romana Vale‰e. Tato temperamentní svûtlá bûlou‰ka obdrÏela tituly CACT
a Vítûz pole. Rodina Mare‰Û pfiivezla na soutûÏ fenku VMO Dinu z Mûstce, která
pod vedením Jaroslava Mare‰e juniora pfiedvedla kvalitní v˘kon v I. cenû. Se 439
body se dostala na 3. místo a obdrÏela titul CACT. Dal‰ími úspû‰n˘mi byli Hans Säm-
mer s obûma dlouhány (jeho pes DO Balou v. d. Schorlemerschen Rentei se stal
Vítûzem lesa) a pes MMO Nero z Bijadel Du‰ana Kindla.

Díky zku‰en˘m organizátorÛm a profesionálnímu pfiístupu sboru rozhodãích bylo
vyhodnocení i vyhlá‰ení v˘sledkÛ dobfie zvládnuto. Jedin˘m zahraniãním rozhodãím
byl ing. Milan Kanda ze Slovenska.
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V‰em, i tûm kter˘m soutûÏ nevy‰la podle jejich pfiedstav, patfií podûkování za
pfiedvedení dlouhosrst˘ch ohafiÛ na tûchto vrcholn˘ch klubov˘ch XXXVII. CACIT KS -
Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰kách. Tû‰íme se na dal‰í kynologickou pfiíleÏitost
a doufejme v poãetnûj‰í startující skupiny psÛ na klubov˘ch Mezinárodních v‰estran-
n˘ch zkou‰kách v Sepekovû u Písku v roce 2007.

                                                                         Ing. Jifií Kec

XXXVII. CACIT Klubová soutûÏ
MVZ DO, MMO a VMO
Vsetín, 9. a 10. záfií 2006

VÛdci losovali neobvyklá,
elegantní a vkusná startovní
ãísla velikosti 20 cm
v temnû zeleném provede-
ní plsti s bohatou hnûdou a
zlatou v˘‰ivkou

Zahajovací nástup na zámku

Slavnostní fanfáry

VÛdci s ohafii 1. ãást

VÛdci s ohafii 2. ãást

¤editel MVZ MVDr. Miroslav Kalich vítá úãastníky

V
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HZP – Podzimní zkou‰ky chovnosti VMO
Salching, Nûmecko, 23. záfií 2006

Dne 23. 9. 2006 pofiádal nûmeck˘ Klub velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ podzim-
ní zkou‰ky chovnosti - HZP. âlenové na‰eho klubu byli zváni a na konání zkou‰ek
upozornûni ve Zpravodaji ã. 72/2006.

Ke zkou‰kám nastoupilo celkem 15 velk˘ch münsterlandÛ, ze zahraniãních jeden
vÛdce z Rakouska a ãtyfii z âR.

Z na‰ich úãastníkÛ to byli pan Milan Andrle s Astorem z Egeranu, pan Oto-
mar Novák s Andym z Egeranu, Zuzka Fialová s Gabrielou od Nezdického po-
toka a já s Kirkim Ciperro.

Psi byli pfiedem rozdûlení do skupin po tfiech. Odpadlo tedy losování, jak je tomu
zvykem pfii konání zkou‰ek v âR. V‰ichni psi i jejich vÛdci byli pfiedstaveni a poté se
skupiny rozjely do honiteb.

Na‰i skupinu tvofiili jen 3 vÛdci z âR - pan Andrle, Zuzka Fialová a já. âekatele na
rozhodãího z v˘konu pro zkou‰ky psÛ dûlala paní Iva Cincibusová. ZároveÀ jsme ji
vyuÏívali i jako tlumoãnici. Pan Novák s Andym byli posuzováni ve stejné skupinû
s Dr. Pavlem Cincibusem, kter˘ vedl fenku Karinu Ciperro.

Na‰e skupina zaãínala hned ráno na vodní práci, které jsme se v‰ichni obávali.
Pofiadí zkou‰en˘ch psÛ ve skupinû bylo následující – pan Andrle s Astorem, Zuzka
Fialová s Gabrielou a já s Kirkim. První disciplínu pfiiná‰ení kachny z hluboké vody
s v˘stfielem na hladinu zvládli v‰ichni tfii psi bez problémÛ. Dal‰í disciplína byla do-
hledávka kachny z rákosí, kdy pes musí projít rákosí, a pak teprve pfieplavat vodní
hladinu do dal‰ího rákosí, kde je kachna pohozena. V‰ichni na‰i psi mûli vût‰í chuÈ
prohledávat rákosí u bfiehu. Na druhou stranu vodní hladiny se dostali aÏ po nûkolika
povelech, pfiesto v‰ichni nakonec kachnu pfiinesli. Poslední disciplína na vodû byla
slídûní za Ïivou kachnou. Îivá kachna je vhozena na hladinu a pes je vypu‰tûn teprve
tehdy, kdyÏ kachna zaplave do rákosí. Tato disciplína probíhala bez problémÛ. Astor
a Kirki kachnu sledovali po stopû po hladinû a v rákosí ji chytli. Gabriela ji z rákosí
vytlaãila na hladinu, kde byla kachna stfielena.

Pokraãovali jsme prací v poli, kde jsou posuzovány disciplíny témûfi shodné
s disciplínami na‰ich zku‰ebních fiádÛ – hledání, vystavování, nos. K první práci byli
psi vypu‰tûni v fiepû, kde bylo posuzováno hledání a jeho styl. Vystavení zajíce se
zde povedlo pouze Gabriele. Dal‰í hledání bylo zamûfieno jiÏ jen na vystavování.
Chodili jsme pfii mezích, kde se ukr˘vala pernatá zvûfi. V‰ichni tfii psi mûli moÏnost
vystavování prokázat. Kirki a Astorem mûli ‰tûstí, neboÈ na zvûfi pfii‰li v krátkém ãase
po vypu‰tûní. Gabriela musela b˘t vypu‰tûna dvakrát a její hledání s krátkou pfie-
stávkou trvalo témûfi 45 minut.

Na závûr zkou‰ek nás ãekaly poslední dvû disciplíny, a to vleãka se srstnatou
a vleãka s pernatou. KaÏd˘ vÛdce je povinen pfiinést si na zkou‰ky vlastní zvûfi a je
jedno, zda králíka nebo zajíce, z pernaté pak baÏanta nebo kachnu. Je moÏné mít
i dva kusy stejného druhu, kdy jeden je poloÏen na konci taÏené vleãky a druh˘
poloÏí rozhodãí pfied sebe. Vleãky byly taÏeny dle zku‰ebních fiádÛ 400 krokÛ se

srstnatou a 300 krokÛ s pernatou. Terén na vleãky
se nám sice nezdál dost vhodn ,̆ protoÏe vleãky
byly taÏeny na podmítnutém poli, tedy témûfi po
oranici, ale v‰ichni ohafii v na‰í skupinû se s tímto
terénem vyrovnali celkem bez problémÛ. SmÛlu mûl
ve druhé skupinû pan Novák s Andym z Egeranu,
kter˘ bohuÏel na vleãce se srstnatou neuspûl.

Na prvním místû s poãtem bodÛ 193 se umís-
tila fenka Karina Ciperro vedená Dr. Pavlem Cin-
cibusem. Z na‰ich psÛ se na pátém místû umís-
til Kirki Ciperro s poãtem bodÛ 181 a na ‰estém
místû Astor z Egeranu se stejn˘m poãtem bodÛ
181. Gabriela od Nezdického potoka se umístila
jako devátá s poãtem bodÛ 161.

Chtûla bych podûkovat nûmeckému Klubu vel-
k˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ za umoÏnûní úãasti
na tûchto zkou‰kách a hlavnû manÏelÛm Cincibu-
sov˘m, ktefií nám po cel˘ den ochotnû tlumoãili
a vysvûtlovali poÏadavky nûmeck˘ch zku‰ebních
fiádÛ.

Ing. Lenka Fialová

âeská delegace s VMO – zleva Zuzka Fialová s Gabrielou, ing. Lenka Fialová s Kirkim, Milan
Andrle s Astorem a Otomar Novák s Andym

Vítûzná fenka Karina Ciperro
s nûmeck˘m vÛdcem Dr. Pavlem
Cincibusem
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Mezinárodní jubilejní klubové podzimní
zkou‰ky chovnosti MMO (HZP)
Wolframs–Eschenbach, Nûmecko,
15. aÏ 16. záfií 2006

Konání HZP probûhlo v severním Bavorsku, v okolí mûsteãka Wolframs–Eschen-
bach. Zkou‰ky byly jubilejní, na poãest 50. v˘roãí klubu.

Byli pozváni zástupci Rakouska (1), ·v˘carska (3) a âeské republiky (1). Sjelo se
celkem 30 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, aby ukázali v revírech své kvality a tem-
perament.

V pátek ráno probûhlo slavnostní uvítání v historické ãásti mûsteãka, zahájeno
fanfárami lesních rohÛ. Pak nás pfiivítali zástupci klubu, pfiedstavili rozhodãí a závodãí
skupin. KaÏdému vÛdci byla pfiidûlena zelená k‰iltovka se stuhou v barvû skupiny.
SoutûÏilo 10 skupin po 3 - 5 psech. Rozhodãí nosili na hlavách ãapky oranÏové,
takÏe je nikdo nemohl pfiehlédnout. RÛÏovou stuhu skupiny dostaly Ika von der Günz
vedená panem Henkemeier z Nûmecka, fena Aranka von der langen Meile s panem
Heinrich ze ·v˘carska a tfietí jsem dostala já s Quaitem od PstruÏí fiíãky. âekala nás
práce v honitbû Ziegendorf asi 10 km vzdálené.

HZP jsou jako na‰e PZ, jen zde kladou vût‰í dÛraz na hledání a vystavování, chuÈ
stopovat Ïivou zvûfi a práci ve vodû. Zaãali jsme hledáním v poli. První dva psi zvûfi
nena‰li, a ani se nám nepovedlo Ïádnou vy‰lápnout. Po vypu‰tûní Quaita na jetelot-
rávu se mi zdálo, Ïe pfieci jen na‰el stopu. A byl tu první zajíc. Pak druh .̆ KaÏd˘ pes
mûl prokázat zájem o teplou stopu. První fena ji nena‰la, dal‰í ji po nasazení následo-
vala. Ná‰ MMO po stopû pro‰el aÏ na dálnici a na‰tûstí se stejnou dírou v plotû vrátil
zpût. Nic se mu nestalo, ale my i rozhodãí jsme z toho byli hodnû rozru‰eni. Po
tomto incidentu nechtûli rozhodãí jiÏ Ïádného psa u dálnice pustit, tak se jelo na jiné
stanovi‰tû. Mezi hledáním jsme si odbyli disciplíny pravdy - vleãku s pernatou a srst-
natou. Ten den Quait vystavil pevnû zajíce jako jedin .̆ Hledali jsme je‰tû jednu srst-
natou nebo baÏanta, ale nepovedlo se.

K vodû jsme odcházeli s ohodnocením teplé stopy 9, nosu 10, hledání 10, vystavo-
vání 10 -11 (druh˘ den mûl vystavit je‰tû jednou), postupování 10, vleãky se srstnatou 9,
s pernatou 5, poslu‰nosti 10. Rozhodãí vhodili do rybníãku kachnu. Pes ochotnû skoãil
do vody, rozhodãí stfielil na kachnu, ale to uÏ byl pes blízko ní. Rána ho vydûsila natolik,
Ïe kachnu ignoroval a uÏ ji nedonesl. Byla to hlavnû má nezku‰enost s touto disciplínou.
A veliká ‰koda. Rozhodãí i nás to velice mrzelo, jelikoÏ pes pfiedvedl pfiedtím v poli velmi
pûknou práci. Z vysokého bodového ohodnocení jsme se museli smífiit s propadem.

Druh˘ den jsme dokonãovali hledání a vystavování se stejn˘mi vÛdci a fenkami
jako pfiede‰l .̆ Fena Ika neprokázala dobré nosové vlastnosti a po tfietím minutí per-
naté byla téÏ vylouãena. ·v˘car si vedl lépe, i kdyÏ ho nízké body, ovlivnûné nepo-
slu‰ností fenky vrhly na poslední místo.

V sobotu veãer bylo provedeno slavnostní vyhodnocení v místní restauraci.
Z 30 psÛ HZP dokonãilo 24. První a jedin˘ pes s 12 body za vodní práci byl

Imme von der Günz veden˘ panem Hans
Zysk z Nûmecka. Pfiedvedl nádhernou prá-
ci pfii slídûní za Ïivou kachnou. Rozhodãí,
kter˘ vysokou známku udûlil, ji musel po-
drobnû odÛvodnit v‰em zúãastnûn˘m roz-
hodãím.

Rozhodãí mû velmi pfiekvapili trpûlivostí
a dÛsledn˘m posuzováním. Na‰e náv‰tûva pro-
bíhala ve velmi pfiátelském a srdeãném duchu.

V nedûli se konala v˘stava MMO. Posu-
zuje se zde jinak neÏ na v‰ech v˘stavách
u nás, svûtov˘ch ãi evropsk˘ch se zadáním
titulu CACIB nebo CAC. Ohodnocení je tam
v˘sledkem posudku tfií rozhodãích. Jako prv-
ní se umístil bílohnûd˘ pes Artan von der
Rossweie.

A závûrem…?! Doporuãovala bych v‰em
náv‰tûvu a úãast na zahraniãních akcích.
Myslím, Ïe na‰i MMO zaslouÏí, aby byli pre-
zentováni i za hranicemi na‰í zemû! Propaga-
ce v‰ech dlouhánÛ by jistû na‰im plemenÛm
prospûla a otevfiela cestu do celé Evropy.

Jana ·mídová

HZP MMO – zprava Jana ·mídová
s Quaitem a pan Heinrich ze ·v˘carska
s Arankou

Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO
Rakousko, Strass, 22. aÏ 24. záfií 2006

V návaznosti na známou tfiíletou rotaci mezi kluby DO Rakouska, SRN a âR se
leto‰ní MVZ DO konaly v okolí rakouského malebného mûsteãka Strass im Strasser-
tale leÏícího na úpatí jiÏních svahÛ osázen˘ch v celé své nûkolikakilometrové délce
vinohrady. Jednotlivé disciplíny se zkou‰ely v okruhu asi 40 kilometrÛ kolem mûsta.

Nûmeckou stranu reprezentovali 4 psi, rakouskou s podivem jen 3 a z pfiihlá‰e-
n˘ch 2 psÛ a 2 fenek âR pfiijeli nakonec jen 2 psi. Kara z Mechova vedl ing. Ludûk
JirkÛ. Já jsem do Rakouska jet nechtûl, ale po velkém pfiemlouvání vedením klubu,
aby bylo na‰e druÏstvo poãetnûj‰í, jsem pfiivezl na zkou‰ky Ebena z Mechova.
Ing. JirkÛ s Karem byli zafiazeni v soutûÏi do jiné skupiny, proto jsme se v jejím prÛ-
bûhu bohuÏel nemohli radit a práci sv˘ch psÛ vzájemnû sledovat.

Nebudu popisovat zkou‰ení jednotliv˘ch disciplín tak, jak následovaly za sebou,
ani prÛbûh cel˘ch dvou dnÛ. Zmíním se pouze o rozdílech mezi zku‰ebním fiádem
na‰ím a rakousk˘m (nûkdy zmíním i detaily nûmeckého, protoÏe MVZ v Nûmecku
jsem s obûma sv˘mi psy absolvoval v roce 2004 – viz Zpravodaj KDO ã. 69/2004).
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U tradiãních disciplín, jako jsou spoleãn˘ hon, vleãky, vystavování, slídûní a hle-
dání se zvûfií a bez zvûfie s v˘stfielem, hledání v rákosí s kachnou a bez, klid na
stanovi‰ti a barva prakticky Ïádné rozdíly nejsou. Rozdíly jsou v‰ak u disciplín pfiiná-
‰ení kachny z vody, slídûní za Ïivou kachnou (tato disciplína se u nás vÛbec nezkou-
‰í), na‰e ‰oulaãka a v Rakousku tzv. odloÏení a poslední pfiiná‰ení li‰ky z ohrádky
pfies pfiekáÏku.

Nejvût‰ím pfiekvapením, které nás v Rakousku ãekalo a zástupce z âR zaskoãilo
bylo, Ïe v pfiedveãer zkou‰ek je kaÏdému psovi (respektive vÛdci) startovací ãíslo
pfiidûleno, nikoliv losováno, a tím je zároveÀ pfiidûleno ãíslo barvy a práce za Ïivou
kachnou na vodû. Tzn., Ïe pofiadatel jiÏ dopfiedu (vlastnû je‰tû pfied pfiíjezdem soutû-
Ïících) ví, kdo bude mít jaké startovací ãíslo (a tím téÏ pofiadové ãíslo barvy a Ïivé
kachny), a tak jsou také v terénu oznaãeny nástupy na uvedené disciplíny.

Ohrádka na pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku je, stejnû jako v Nûmecku, ze v‰ech
ãtyfi stran uzavfiená a neprÛhledná. Navíc terén se pfied touto ohrádkou svaÏoval
smûrem k ní dolÛ, takÏe psi mûli problém s li‰kou vyskoãit ven a nûktefií po zváÏení
moÏností vyskoãili s li‰kou pfies boãní, snadnûj‰í stranu. Dal‰ím problémem bylo, Ïe
první pes si oznaãkoval venkovní strany ohrádky, a pak uÏ to po nûm dûlali v‰ichni.

Pfii nástupu na barvu jsem se byl podívat, jak zaãíná nûmeck˘ vÛdce pfiede mnou.
Od nástfielu mûl asi na 6 stromech papírky vyznaãen smûr barvy. KdyÏ se po vykoná-
ní disciplíny vrátil jeho kolega, fiíkal mi, Ïe se nemusím bát, protoÏe barva je dobfie
znaãena a na zemi jsou velké skvrny barvy dobfie viditelné. KdyÏ jsem nastoupil se
sv˘m psem Ebenem já, byla na nástfielu jen suchá vûtev s neznateln˘mi kapkami
barvy (pak jiÏ nikde Ïádné skvrny, natoÏ velké viditelné) a znaãka smûru barvy byla
papírkem oznaãena jen na prvním stromû a pak jiÏ nikde. Rozhodãí ukázal smûr
rukou, a to bylo v‰e. I tak jsme tuto disciplínu zvládli, i kdyÏ ne s nejvy‰‰í známkou.

Slídûní za Ïivou kachnou bylo dobrodruÏné. V Rakousku se vypou‰tí kachna se
zalomenou letkou na fieku neboli tekoucí vodu (ne na rybník). Ke stanovi‰ti pro nasa-
zení mého psa jsem musel pfiikrãen slézat úzk˘m prÛsekem dolÛ po strmém bfiehu.
Na jeho konci vûtve kefiÛ a stromÛ tvofiily nad hladinou klenbu, takÏe jsem vidûl vodu
jen v okruhu asi 2 metrÛ pfied sebou. Kachna se po vypu‰tûní z tohoto úzkého prÛ-
seku vydala po toku vody a po smûru vûtru vpravo. KdyÏ jsem vypustil psa z bfiehu
do vody, prodral se na hladinû mezi vûtvemi a zamífiil po stopû stejn˘m smûrem
vpravo. Pak se ale zaãal mezi vûtvemi otáãet proti vûtru a slídil proti proudu nahoru.
Nemohl jsem ho navádût, protoÏe on nevidûl mû a já jeho. Mohl mû pouze sly‰et, ale
jaké jsem mûl dávat povely, kdyÏ jsem nemûl tu‰ení, kde je a co dûlá?! Vidûl jsem ho
z polohy v dfiepu, a to jen tehdy, kdyÏ plaval u bfiehu. Nikdo dal‰í z vÛdcÛ nemûl na
nasazení psa tak ‰patn˘ pfiístup do vody jako já.

Dal‰í rozdíl, i kdyÏ dle na‰ich nov˘ch zku‰ebních fiádÛ jiÏ ne tak v˘razn ,̆ je
u disciplíny pfiiná‰ení kachny z vody. U nás je jiÏ také nafiízeno po vypu‰tûní psa na
vodu stfiílet, ale do vzduchu. V Rakousku, ostatnû stejnû jako v Nûmecku, se stfiílí na
hladinu mezi kachnu a plovoucího psa. Oba psi z âR i tak tuto disciplínu zvládli za
4. U pfiedvedení tzv. ‰oulaãky je od na‰í velk˘ rozdíl. V Rakousku je podobná jako
v Nûmecku. Po zahájení jde pes na vodítku vedle vÛdce asi 40 - 50 metrÛ (rychlost
chÛze je prakticky stejná jako pfii chÛzi normální) a z druhé strany vÛdce jde jeden
rozhodãí. Na pokyn rozhodãího je pak pes odepnut z vodítka a jde vedle vÛdce

a rozhodãího dále tzv. „navolno“ dal‰ích asi 40 - 50 metrÛ. Pak je pes odloÏen, vÛdce
s rozhodãím odejdou dal‰ích asi 50 metrÛ a poté se ukryjí za stromy. Následnû roz-
hodãí vystfielí jednu ránu a po chvíli (asi po 30 vtefiinách) vystfielí druhou. Asi za 1 mi-
nutu rozhodãí s vÛdcem vystoupí z úkrytu a jdou pro psa. Pes se nesmí zvednout
ani pohnout z místa, jinak se za kaÏdé provinûní sniÏuje známka. Pro Ebena byla
tato ‰oulaãka nezvyklá, po druhém v˘stfielu se zvedl, popo‰el a pak si opût lehl. Ze
zkou‰ené disciplíny dostal známku 2.

Îe byly zkou‰ky nároãné hovofií i ten fakt, Ïe ze 4 nûmeck˘ch psÛ 1 skonãil bez
ceny a ze 3 zúãastnûn˘ch rakousk˘ch psÛ dokonãil soutûÏ v cenû nakonec jen 1.
Dal‰í hledisko nároãnosti zkou‰ek hovofií i o tom, Ïe pouze 1pes (z Nûmecka) skon-
ãil v I. cenû, 3 psi ve II. cenû, 2 psi ve III. cenû a 3 psi dokonãili zkou‰ky bez ceny.

Po dvoudenním maratónu nakonec nedopadla na‰e v˘prava nejhÛfie a oba na‰i
psi dokonãili soutûÏ v cenû. V˘bornû âR reprezentoval pes Kar z Mechova veden˘
ing. Luìkem JirkÛ, kter˘ ve II. cenû s 390 body obsadil 3. místo.

První místo v I. cenû obsadil nûmeck˘ pes Sinus Frankundfrei (vÛdce A. Meyer)
se 406 body (jedin˘ oznamovaã, v‰ichni ostatní psi ‰li na barvû jako vodiãi na fieme-
ni), druhé místo ve II. cenû s 393 body také nûmeck˘ pes Flocke v. Forst Odenwalde
(vÛdce H. H. Hamann). âtvrt˘ ve II. cenû s 384 body skonãil rakousk˘ pes Centa
v. Niederösterreich (vÛdce H. Bauer), pát˘ ve III. cenû s 384 body pes Rembrandt
Buchheim (vÛdce H. Dott), ‰est ,̆ také ve III. cenû ná‰ Eben z Mechova, na místû
sedmém (rakousk˘), osmém (rakousk˘) a devátém (nûmeck˘) skonãili psi bez ceny.
Îe se jednalo o vyrovnané v˘kony psÛ vyjadfiuje i bodov˘ rozdíl, kde mezi druh˘m
psem v pofiadí a posledním bodovan˘m (tzn. mezi osmi psy) bylo rozmezí od 393 do
353 bodÛ.

Na závûr zkou‰ek pfiedal pfiedseda ing. Jifií Kec pohár od na‰eho Klubu dlouho-
srst˘ch ohafiÛ nejlep‰ímu vÛdci hostitelské zemû – panu H. Bauerovi.

JelikoÏ se zkou‰ek zúãastnilo vedení rakouského klubu DO (prezident Heinrich
Gottwald a Elfriede Rausch) a zástupce nûmeck˘ch klubÛ DO (Norbert Wirsing), pro-
jednal pfiímo na místû pfiedseda ing. Jifií Kec, Ïe od r. 2007 se bude vÏdy pofiadí
jednotliv˘ch soutûÏících za úãasti v‰ech losovat, jak je to pfii zkou‰kách obvyklé u nás.

Tím bude zaji‰tûna vy‰‰í
objektivita zkou‰ek, a to
jak v âR, tak i v Nûmec-
ku a Rakousku.

Ing. Ladislav Ml˘nek

Pfiedseda ing. Kec pfiedal
nejlep‰ímu vÛdci hostitel-
ské zemû pohár od KDO
(zleva vÛdce Hermann
Bauer, Elfriede Rausch,
ing. Jifií Kec a Heinrich
Gottwald)
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Startovní ãíslo v neobvyklém
provedení kÛÏe a kovu

Vlevo: Ing. Ludûk JirkÛ a Kar
z Mechova se umístili na pûkném
3. místû

Dole: Úãastníci ãeské delegace –
JUDr. Karel N˘vlt, ing. Ludûk JirkÛ
s Karem z Mechova, ing. Jifií Kec
a ing. Ladislav Ml˘nek s Ebenem
z Mechova

32. Memoriál Richarda Knolla
Îidlochovice, 25. aÏ 27. srpna 2006

Dne 26. srpna se v sobotu ráno na zámku v Îidlochovicích se‰li soutûÏící a pfiíz-
nivci myslivecké kynologie k slavnostnímu zahájení 32. roãníku MRK. Îidlochovick˘
zámek a jeho okolí, prosáklé bohatou mysliveckou tradicí a historií, vytvofiilo velmi
pûkné prostfiedí, které se svojí nezapomenutelnou atmosférou prohlubovalo kynolo-
gické záÏitky. I nezasvûcen˘ divák, kter˘ by se zde ocitnul zcela náhodou, by nemo-
hl zÛstat lhostejn .̆

Ná‰ klub reprezentovali tfii zástupci. Fena MMO Bela z Bílé Telãe vedená panem
Jaroslavem Vofií‰kem a dva psi DO – Endy z Budi‰ovské doliny veden˘ panem
Jaroslavem Veãefiou ml. a Sendy LH od Hanusky s vÛdcem panem Jaroslavem
Hajníkem.

Sendymu bohuÏel nevy‰la první den práce na barvû, na kterou byl nasazen jako
poslední pes aÏ v 18.30 veãer. Od loÏe byl vypu‰tûn jako hlasiã. Srnce na‰el a zahlásil,
ale pfied pfiíchodem vÛdce kus opustil. Jeho práce byla ohodnocena jako nedokonãená.
·koda Sendyho zaváhání znamenajícího konec v soutûÏi, protoÏe pfiedcházející disciplí-
ny byly zvládnuty pfiíkladnû a bylo by jistû zajímavé, jak by si Sendy vedl dál. Ale ani
ostatní na‰i zástupci se na barvû neukázali v nejlep‰ím svûtle. Endy byl vypu‰tûn od loÏe
také jako hlasiã, po ovûfiení kusu nezahlásil a vrátil se k vÛdci. Práci dokonãil jako vodiã
s jednou opravou a byl ohodnocen známkou 2, která ho posunula do II. ceny. Bela se
sv˘m vÛdcem pfiedvedla pfied barvou pfiíkladnou ‰oulaãku s pochvalou, ale práce na
barvû zÛstala za oãekáváním. K loÏi byla jednou opravována a po vypu‰tûní mûla praco-
vat jako hlasit˘ oznamovaã. Po ovûfiení kusu se vrátila k vÛdci a nepfiesvûdãivû oznámi-
la. Její práce byla ohodnocena také známkou 2. MoÏná neúspûchu Sendyho na barvû
a rozpaãitému v˘konu u Endyho a Bely na stejné disciplínû napomohla velká pfiítomnost
houbafiÛ, ktefií se volnû pohybovali po vyznaãen˘ch barvách a vleãkách.

Pfii vodní práci udûlala Bela na v‰echny pfiítomné velmi pûkn˘ dojem a nûkolikrát
byla její aktivní práce s lehkou ovladatelností dávána za pfiíklad. Endy si vedl také
dobfie, ale za slab‰í  nahánûní v rákosí získal 2.

Velké pole zaãalo spoleãn˘m honem a Bela se velmi aktivnû, ale poslu‰nû proje-
vovala. Pfii hledání nastala podivná situace, kdy koronû nebylo umoÏnûno pfiiblíÏit se
místu zkou‰ení, které probíhalo ve sníÏeném terénu a tedy nebyla dána moÏnost si
práci soutûÏících psÛ nezávisle na rozhodãích posoudit. Bela zde byla asi pfiísnû
ohodnocena a za hledání, systém a styl dostala 2. Tato známka ji automaticky odsu-
nula do III. ceny. Pfiihlédnutí k práci plemene pfii hodnocení, jak uvádí nov˘ zku‰ební
fiád, nejspí‰ nebylo. Endy dostal ze stejné disciplíny známku 3. MoÏná by bylo dobré
v tomto bodû nov˘ zku‰ební fiád dopracovat a upfiesnit, protoÏe vyloÏení si systému
a stylu pfii hledání a jeho správné posouzení bude u jednotliv˘ch rozhodãích velmi
individuální. Ostatní polní disciplíny zvládli Bela i Endy bravurnû a zejména Endy
pÛsobil velmi chuÈovû.

Z 20 startujících psÛ, z nichÏ 10 soutûÏ nedokonãilo, se vítûzem memoriálu
(496 b.) stal pointer Moris Franzini veden˘ panem Jifiím Pospí‰ilem. Pes obdrÏel
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titul Vítûz âR 2006, ãekatelství
‰ampionátu práce CACT a oce-
nûní za nejlep‰í lesní práci.

Pfies nûkteré nezdafiené v˘-
kony na‰ich plemen je 5. místo
Endyho (459 b.) a 7. místo Bely
(468 b.), a pfiedev‰ím jiÏ sama
úãast na MRK, velk˘m úspû-
chem. A co se nepovedlo v Îid-
lochovicích, mÛÏe se Bele a En-
dymu povést na na‰í nejvy‰‰í ky-
nologické akci - na Memoriálu
Karla Podhajského v Opavû.
Dûkuji vÛdcÛm za vzornou repre-
zentaci a propagaci plemen na-
‰eho klubu a na „Podhajáku“
pfieji hodnû a hodnû ‰tûstí.

Dûkuji také m˘m pfiátelÛm
Markovi HrÛzovi a Jaroslavu ·li-
marovi za podnûtné doplnûní
tohoto ãlánku.

Mgr. Petr Procházka

(Dal‰í informace k MRK a tabulky v˘sledkÛ najdete napfi. na www.cmmj.cz – Aktuality
- Srpen 2006, nebo na www.myslivost.cz - âasopis Myslivost – Archiv - 2006 ¤íjnové
ãíslo. Poznámka redakce.)

Zleva majitel chovatelské stanice „z Budi‰ovské doliny“
Milan DoleÏal s úspû‰n˘m vÛdcem a kamarádem z MS
Budi‰ov Jaroslavem Veãefiou ml. po skonãení poslední
disciplíny

68. Memoriál Karla Podhajského
Opava, 29. záfií – 1. fiíjna 2006

Pofiádáním 68. roãníku Memoriálu Karla Podhajského byl povûfien OMS Opava.
Po organizaãní stránce byl v˘bornû pfiipraven ,̆ zazvûfiení honiteb bylo také v˘borné.

Z dvaceti zúãastnûn˘ch psÛ pocházelo 9 z âeské republiky, 8 ze Slovenska a po
jednom z Rakouska, Polska a Holandska.

Pfii slavnostním zahájení nastoupilo 11 nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ, 3 ãe‰tí
fousci, 2 pointfii, 1 v˘marsk˘ ohafi, 1 nûmeck˘ drátosrst˘ ohafi, 1 nûmeck˘ dlouhosrst˘
a 1 mal˘ münsterlandsk˘ ohafi.

Memoriál úspû‰nû dokonãilo pouze 8 psÛ. Nejvût‰ím problémem bylo posuzová-
ní polní práce podle novû schváleného zku‰ebního fiádu. Neuspûlo v ní 7 psÛ. Jed-

ním z nich byla fena MMO
Bela z Bílé Telãe vedená
panem Jaroslavem Vofií‰-
kem. Druh˘ zástupce na‰ich
plemen Endy z Budi‰ovské
doliny veden˘ panem Jaro-
slavem Veãefiou ml. i pfies-
to, Ïe z rychlosti obdrÏel
pouze známku 2, a tou byl
odsunut do II. ceny, mûl
v poli nejvy‰‰í poãet bodÛ
220. Na vodní práci obdrÏel
dvakrát známku 3 a dvakrát
známku 4, poãet bodÛ 63
a se 128 body mûl druhou
nejlep‰í práci v lese.

Vítûz 68. MKP Oro
z Kvítele veden˘ paní Ol-

gou Hrabákovou získal 453 bodÛ v I. cenû a Endy z Budi‰ovské doliny veden˘
panem Jaroslavem Veãefiou ml. se 459 body, bohuÏel díky propadu do II. ceny,
obsadil 5. místo. Je to rozhodnû velk˘ úspûch vÛdce a psa na tomto prestiÏním
memoriálu. Na MRK dosáhli stejného bodového ohodnocení i umístûní.

Dovolte, abych touto cestou blahopfiál panu Jaroslavu Veãefiovi ml. k tûmto do-
saÏen˘m v˘sledkÛm, podûkoval mu za úspû‰nou reprezentaci klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ a popfiál mu je‰tû hodnû úspû‰nû pfiedveden˘ch psÛ na zkou‰kách a soutû-
Ïích.

MVDr. Miroslav Kalich

(Dal‰í informace k MKP a tabulky v˘sledkÛ najdete napfi. na www.myslivost.cz - âa-
sopis Myslivost – Archiv - 2006 Listopadové ãíslo. Pod ãlánkem je odkaz na Tabulku.
Poznámka redakce.)

Skupina pfii nástupu na velké pole; zástupci KDO Jaroslav
Vofií‰ek s MMO Belou z Bílé Telãe (vlevo) a Jaroslav Veãefia
s DO Endym z Budi‰ovské doliny (vpravo)

Posilnûní pfied nástupem na
druhou ãást lesních prací
v krásném areálu majitele
honitby Bûlá (pfiední fiada

zleva Milan DoleÏal
s manÏelkou, Jaroslav Veãefia

star‰í, manÏelka úspû‰ného
vÛdce Jaroslava Veãefii
mlad‰ího a vÛdce sám)
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Podzimní zkou‰ky v okrese Svitavy
Po t˘dnu trvajícího de‰tû se úãastníci sjeli do sluncem prozáfieného dne 2. záfií

2006. Zkou‰ky se konaly v honitbách MS Jevíãko u Moravské Tfiebové a MS Jaromû-
fiice. Zúãastnilo se celkem 10 ohafiÛ sedmi rÛzn˘ch plemen: DO 2, MMO 3, NDO 1,
âF 1, KO 1, AS 1, MOK 1. Jak je patrno na‰i dlouháni mûli 50% zastoupení.

Zkou‰ky zahájili trubaãi, slova se ujal fieditel zkou‰ek p. Jefiábek, kter˘ seznámil
úãastníky s organizací a popfiál vÛdcÛm i jejich svûfiencÛm hodnû ‰tûstí v poli i u vody.
Poté pfiedal slovo vrchnímu rozhodãímu p. JUDr. Bohuslavu Hotafiovi. Ten úãastní-
kÛm pfiipomnûl, Ïe PZ se budou posuzovat jiÏ podle nov˘ch zku‰ebních fiádÛ a pfied-
stavil sbor rozhodãích. Následnû probûhlo losování, veterinární prohlídka a rozdûlení
vÛdcÛ do dvou skupin, kaÏdá po 5 ohafiích. Obû skupiny posuzovali zku‰ení rozhod-
ãí, a sice první skupinu p. Trávníãek a P. Jaroslav Dvofiák a druhou skupinu p. Bohu-
slav Bo‰tík a p. Franti‰ek Fuksa.

VÛdci, rozhodãí i bohatá korona se rozdûlili do pfiidûlen˘ch honiteb. Oba revíry
byly na dne‰ní pomûry slu‰nû zazvûfieny, a tak mûli psi moÏnost vystavovat pernatou
i srstnatou zvûfi. Pfiesto pofiadatelé nenechali nic na náhodû a mûli pfiipravené baÏan-
ty na vypu‰tûní, kdyby se na spoleãném honu nebo pfii hledání na zvûfi nepfii‰lo.
V obou skupinách zvûfi byla, coÏ v˘raznû ovlivnilo zdárn˘ prÛbûh zkou‰ek.

Se v‰í skromností mÛÏeme fiíci, Ïe dlouhosrstí v tak velké konkurenci rÛzn˘ch
plemen zabodovali. Vítûzem zkou‰ek se stal pes DO Olaf od Smolenské pfiehrady
(I. cena - 300 bodÛ) veden˘ p. Václavem Hejnou. V celkovém pofiadí druhá skonãila
fena DO Ora od Smolenské pfiehrady (I. cena – 292 bodÛ) vedená p. Milanem Hla-
váãkem. Tfietí se umístila fena MMO Karin z Hatného (I.cena – 275 bodÛ) vedená
p. Václavem Severou. Dal‰í fena MMO Kelly z Hatného vedená p. Franti‰kem Vo-
pafiilem se umístila v II. cenû se ziskem 242 bodÛ, pfiiãemÏ do II. ceny ji odsunula
limitní známka 1 z vody.

Na závûr je tfieba podûkovat sboru rozhodãích, ktefií posuzovali pfiísnû, korektnû
a citlivû, stejnû jako obûma pofiádajícím MS za zapÛjãení honiteb a zaji‰tûní hodnot-

n˘ch cen pro vÛdce.
Zapomenout nelze
ani na perfektnû zaji‰-
tûné obãerstvení
u obou skupin, kde
nechybûla ani voda
na obãerstvení psÛ.

Václav Severa

Zleva – rozhodãí J. Dvofiáãek (majitel chovatelské stanice od Smolenské pfiehrady),  M. Hlaváã
s Orou, V. Hejna s Olafem, V. Severa s Karin, F. Vopafiil s Kelly a J. Patoãka a âF Kadarem ze
·vábenic

Speciální zkou‰ky z vodní práce
na Rokycansku

Dne 16. záfií 2006 uspofiádal OMS Rokycany speciální zkou‰ky z vodní práce.
Jako jiÏ tradiãnû se této akce ujalo MS Kafiez, v jehoÏ honitbû jsou pfiímo ideální
podmínky k pfiezkou‰ení disciplín tûchto nároãn˘ch zkou‰ek.

Na vylosování startovních ãísel se dostavilo celkem ‰est psÛ: 1 nûmeck˘ krátko-
srst˘ ohafi, 1 zlat˘ retrívr, 1 anglick˘ ‰pringr‰panûl a k radosti v‰ech pfiátel dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ 3 malí münsterland‰tí ohafii.

Zkou‰ky se konaly za pfiíjemného poãasí, zvûfie bylo dostatek, vÛdci ukáznûní
a nic tedy nebránilo hladkému prÛbûhu zkou‰ek. Z ‰esti startujících obstáli v‰ichni,
pro nûkoho moÏná ne podle vlastních pfiedstav, ale tak uÏ to b˘vá. Na prvním místû
v I. cenû a pln˘m poãtem bodÛ se umístil pes NKO Orinx z âeského lesa dr. Plzá-
ka. Na druhém místû také v I. cenû se umístil patnáctimûsíãní pes MMO Bad
z Dianina údolí vÛdce Nikoly R˘dla, na tfietím místû v I. cenû pes Art z Horomyslic
ing. Marka KÛse. BohuÏel jiÏ ve II. cenû se umístil zku‰en˘ drezér pan Miroslav
Kohout s fenkou Gábinou z Vlasteckého vrchu.

Myslím, Ïe zástupci na‰eho klubu pfiedvedli své svûfience ve velmi dobrém svûtle
a „na‰i ‰pioni“ svou pracovitostí a chutí „na vodû“ pfiispûli k dobré propagaci pleme-
ne MMO.

Dlouhosrst˘m zdar!
Nikola R˘dl

Zleva Nikola R˘dl s Badem z Dianina údolí, Miroslav Kohout s Gábinou z Vlasteckého vrchu,
ing. Marek KÛs s Artem z Horomyslic
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Zkou‰ky na okrese Klatovy v roce 2006
Na zkou‰kách loveck˘ch psÛ pofiádan˘ch v okrese Klatovy jsou jiÏ tradiãnû po-

ãetnû zastoupená plemena dlouhosrst˘ch ohafiÛ. VMO ze zúãastnil zkou‰ek celkem
17x, pro srovnání KO oproti tomu jen 19x. MMO se objevil na zkou‰kách 5x a DO 4x.

JiÏ na zkou‰kách vloh byli z osmi pfiedveden˘ch ohafiÛ tfii velcí münsterlandi –
sourozenci Gabriela a Gal od Nezdického potoka a Kirki Ciperro.

Na podzimních zkou‰kách Klubu krátkosrst˘ ohafi v Mifienicích bylo pfiedvede-
no celkem 17 ohafiÛ, z toho 4 VMO, 1 DO a 1 MMO. Velké münsterlandy zastupovali
Gabriela od Nezdického potoka, Gal od Nezdického potoka, Sendy z Otmického
polesí a Kirki Ciperro. Dále byl pfiedveden DO Max z Mechova a MMO Farad
z Rozbornu. V‰ichni dlouhosrstí ohafii obstáli v I.cenû. Vítûzem zkou‰ek se v tvrdé
konkurenci ostatních ohafiÛ stala fenka VMO Gabriela od Nezdického potoka
s poãtem bodÛ 297.

Na speciální zkou‰ky z vodní práce dne 3. záfií v Malém Boru bylo pfiihlá‰eno
celkem 12 psÛ, z tohoto poãtu byli 4 VMO – Zir od Nezdického potoka, Gabriela
a Gal od Nezdického potoka a Kirki Ciperro. Vítûzem se stal VMO Kirki Ciperro
s pln˘m poãtem bodÛ.

Vrcholnou kynologickou akcí pofiádanou OMS Klatovy jsou bezesporu v‰estran-
né zkou‰ky ohafiÛ, letos poprvé pofiádané se zadáním titulu CACT. Na zkou‰ky
16. aÏ 17. záfií v Malém Boru bylo pfiihlá‰eno celkem 9 ohafiÛ, z toho 1 DO a 1 VMO.

Vítûzem VZ  se stal maìarsk˘ ohafi krátkosrst˘ Art k Lesíkum vÛdce Jifiího
Hrdliãky, kter˘ skonãil v I. cenû a získal titul CACT. Dlouhosrsté ohafie zastupoval
Alan z Chotutického údolí veden˘ panem Vladimírem Kaiserem. Alan potfieboval
získat poslední titul CACT, kter˘ mu chybûl k udûlení v˘znamného titulu ·ampion
práce âR. Potfieboval tedy  absolvovat v‰echny disciplíny VZ s vynikajícím v˘sled-
kem a ukonãit zkou‰ky v I.cenû. Toto se mu povedlo, a proto nezb˘vá, neÏ gratulo-
vat. V celkovém hodnocení se umístil na 2. místû s poãtem bodÛ 476. Alanovi byl
udûlen titul CACT a byl vyhodnocen ze nejlep‰í práci na vodû. Tfietí byla fenka pointra
Borka z Chfiibsk˘ch lesÛ vÛdce ing. Milana Poláka, která také získala titul CACT.
Velké münsterlandské ohafie reprezentoval Zir od Nezdického potoka veden˘ pa-
nem Petrem ZdeÀkem. Zir absolvoval VZ ve II. cenû s poãtem bodÛ 467 a umístil se
v celkovém pofiadí na 4. místû. Úspû‰n˘m absolvováním VZ Zir splnil podmínky chov-

nosti KDO a mohl b˘t
zafiazen mezi chovné
psy.

V‰em vÛdcÛm i je-
jich svûfiencÛm gratuluji
k úspû‰nému absolvo-
vání zkou‰ek.

Ing. Lenka Fialová

SZVP v Malém Boru - zleva VMO Gal od Nezdického potoka a vÛdce Martin Reisinger, Kirki
Ciperro a vÛdce Lenka Fialová, Gabriela od Nezdického potoka a vÛdce Zuzka Fialová, Zir od
Nezdického potoka a vÛdce Petr Zdenûk

Alan z Chotutického údolí – ·ampion práce âR
V záfií t. r. se s námi podûlil o radost ze získání titulu ·ampion práce âR (·PâR)

svého nûmeckého dlouhosrstého ohafie Alana z Chotutického údolí ná‰ pfiítel
a b˘val˘ dlouholet˘ místopfiedseda KDO pan Vladimír Kaiser. Také mû to velmi po-
tû‰ilo a rozhodla jsem se tuto událost sdûlit i ostatním ãlenÛm klubu, zejména po
zji‰tûní, Ïe uveden˘ titul doposud získalo pouze 13 ohafiÛ, 5 KO, 4 AS, 1 POI, 1 VO
a 2 DO majitele a vÛdce p. Vladimíra Kaisera.

První titul ·PâR získal dlouhán Fargo Sefra jiÏ v r. 2000. Fargo absolvoval v‰ech-
ny zkou‰ky v I. cenû. V r. 1999 byl Vítûzem CACIT MVZ KDO v Praze, v r. 2000
zvítûzil na MRK a absolvoval MKP v I. cenû. Za trojí zadání titulu CACT obdrÏel titul
·ampion práce âR.

DO Alan z Chotutického údolí absolvoval 7 rÛzn˘ch zkou‰ek v I. cenû a 495 body
se nominoval na MRK r. 2005. Na tomto memoriálu mu ‰tûstí nepfiálo a neobstál.
Jeho pán mu v‰ak vûfiil a pfiihlásil ho na MVZ DO, které se konaly za mûsíc na to
v TouÏimi, kde se stal vítûzem se 498 body, získal tituly CACIT, CACT a V‰estrann˘
vítûz KDO r. 2005.

Aby i on dosáhl titulu ·PâR, bylo nutno dodrÏet pfiedepsané podmínky: 3x získat
titul CACT âR nejménû ve dvou v˘cvikov˘ch sezónách (ve dvou letech), z toho mini-
málnû 1x na mezinárodní, národní nebo republikové soutûÏi.

Aby splnil podmínky, pfiihlásil p. Kaiser Alana v leto‰ním roce na dal‰í 3 soutûÏe,
které Alan úspû‰nû absolvoval. Byly to: Memoriál Milana Novotného IKP v Libovici 9.

aÏ 10. 9. 2006 v I. cenû (pln˘ poãet bodÛ
136 a CACT), VZ – CACT v Malém Boru
u Klatov 16. aÏ 17. 9. 2006 v I. cenû (476
bodÛ, CACT, nejlep‰í práce na vodû)
a Memoriál Kolomana Slimáka
v Nitranské Blatnici ve Slovenské repub-
lice 23. aÏ 24. 9. 2006 v I. cenû (469
bodÛ, CACT, umístûní na 4. místû). Jde
o nejvy‰‰í soutûÏ na Slovensku jako
u nás MKP. Startovalo 20 psÛ ze Sloven-
ska, Maìarska a Rakouska a 4 z âeské
republiky. Pouze 4 psi skonãili v I. cenû,
9 psÛ neobstálo (z toho 2 z âR).

Titul ·ampion práce vyjadfiuje jistou
pracovní hodnotu ohafie a bezpochyby
znamená vynaloÏené úsilí, ãas a pro-
stfiedky jeho majitele.

Diplom ·ampion práce âR
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Pan Vladimír Kaiser od
r. 1967 vûrnû chová dlouhá-
ny. Na MKP jich pfiedvedl
7 a v r. 1971 zvítûzil s Hech-
tem v. Schleminer Forst.
V‰ichni jeho svûfienci jsou
pfiedvádûni jako hlasiãi. Je
znám˘m úspû‰n˘m vÛdcem
a nad‰en˘m propagátorem
nûmeckého dlouhosrstého
ohafie nejen u nás a na Slo-
vensku, ale zejména
v Rakousku a v zemi pÛvo-
du DO, v Nûmecku.

Pfiáním p. Kaisera je, aby Alan z Cho-
tutického údolí kryl a on si tak mohl vycvi-
ãit a pfiedvést jeho potomka. Jeho nejvût-
‰ím pfiáním je je‰tû jednou se se sv˘m
psem nominovat na MKP a snem ho vy-
hrát. Doufám, Ïe pfii jeho vytrvalosti a hou-
Ïevnatosti se mu to splní – moc bych mu
to pfiála.

Marie N˘vltová

V˘stavy psÛ v roce 2006
V˘stavy jsou historicky jednou z hlavních aktivit v chovu ãistokrevn˘ch plemen.

Pfiedstavují prostor pro pfiedvedení, srovnání a odborné posouzení produktÛ chova-
telského snaÏení. Od prvopoãátku cílevûdomého chovu jsou hlavní zootechnickou
metodou, která dává moÏnost získávat základní informace o zevnûj‰ku pfiedvede-
n˘ch zvífiat, o jednotliv˘ch znacích, které jsou shrnuty v základní charakteristice ple-
mene – ve standardu.

Nedílnou souãástí v˘stav je spoleãensk˘ rozmûr tûchto akcí, kde se setkávají rÛzní
lidé, které spojuje spoleãn˘ zájem o daná plemena vãetnû snahy b˘t nejlep‰í, která je
vlastní kaÏdému oboru lidské ãinnosti. Bûhem posledního desetiletí mÛÏeme v organizaci
v˘stavnictví pozorovat zv˘‰en˘ akcent právû na tento moment soutûÏivosti.

Souãasn˘ ideál pfiedstavuje v˘stava, kde jeden rozhodãí posoudí 60 – 80 psÛ,
prÛmûrn˘mi se nezab˘vá a vybere nejlep‰í, ktefií jsou odmûnûni tituly. Dopady tohoto
trendu odtrhují v˘stavnictví od jeho základního v˘znamu - nepodávají základní infor-
mace vyuÏitelné v chovatelské praxi. Z pfieváÏné vût‰iny posudkÛ nezjistíte v˘‰ku
posuzovaného jedince (ãasto se v kruhu vÛbec nemûfií, standard v‰ak v˘‰ku pfiesnû
definuje!), barvu oka, chrup. VÛbec získat posudky z v˘stav je detektivní záleÏitost.

Mnoho chovatelsk˘ch klubÛ, které nerezignují na fiízení chovu, uÏívá proto jiné
metody získávání  informací slouÏících pro rozhodování chovatelÛ v jejich ãinnosti.
Jsou to speciální v˘stavy pro jednotlivá plemena, bonitace, v˘bûry chovn˘ch jedin-
cÛ. Také ná‰ klub stojí pfied rozhodnutím, jaké fie‰ení tohoto problému zvolit. Urãité
návrhy budou pfiedloÏeny ãlenÛm KDO k diskusi na spádov˘ch schÛzích a na zákla-
dû názorÛ ãlenské základny mÛÏe pak v˘bor KDO pfiijmout konkrétní opatfiení.

Úplné údaje o vystavovan˘ch psech na‰ich plemen byly získány, aÏ na v˘jimky,
pouze na klubov˘ch akcích – na klubové v˘stavû v Praze a speciální v˘stavû v Námû‰ti
na Hané.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Speciální v˘stava KDO
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ vyuÏil moÏnosti uspofiádat svoji speciální v˘stavu

v pfiíjemném prostfiedí v Námû‰ti na Hané. V˘stava se konala na sklonku jara 10. ãerv-
na. MoÏná i tato skuteãnost se podílela na tom, Ïe úãast nebyla pfiíli‰ veliká, a tak
jsem jako rozhodãí nemûl moÏnost rozdûlit pfiipravenou sadu pohárÛ.

Mezi mal˘mi münsterlandsk˘mi ohafii vynikal Alan ze SegeÈova chovu pana ZdeÀ-
ka Jakubãíka, kter˘ se stal Vítûzem speciální v˘stavy.

Mezi dlouhosrst˘mi ohafii stále vyniká jiÏ devítilet˘ Ir z Grygovsk˘ch skal veden˘
ve tfiídû veteránÛ. Pfiedev‰ím je tfieba obdivovat péãi majitele pana Vladimíra Luká‰e
o nádherné osrstûní jeho psa.

Do pfií‰tího roku je tfieba si pfiát hojnûj‰í úãast.
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘Alan z Chotutického údolí
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Mezinárodní v˘stava psÛ, âeské Budûjovice
Tradiãní podzimní meziná-

rodní v˘stava se konala ve dnech
7. a 8. fiíjna 2006. Lovecká ple-
mena byla jako obvykle posuzo-
vána v jiÏ sobotu a poãasí nám
i tentokrát pfiálo. Mírnû pod mra-
kem bylo pro dlouhosrsté ideál-
ní a ani krátk˘ dé‰È nezkazil pfiá-
telskou atmosféru v‰ech vÛdcÛ
i pfiíznivcÛ na‰ich plemen.

V‰echna plemena sdruÏená
v KDO posuzoval spoleãnû
s ãesk˘mi fousky a dal‰ími oha-
fii pan Josef Nûmec. Celkem
bylo pfiihlá‰eno 5 DO, 4 MMO
a 2 VMO.

Mezi DO dominovali podobnû jako na pfiedchozích v˘stavách jedinci z chovatel-
ské stanice „z Mechova“ – Max z Mechova (CAC, CACIB), Kim z Mechova (R. CAC,
R. CACIB) a Gira z Mechova (CACIB, BOB).

Nejvy‰‰í ocenûní mezi MMO získala fena Dara z Florianova dvora (CAC,
CACIB, BOB) a v tûsném závûsu za ní skonãila dal‰í fena Esa z PrÛãelí (CAC,
R. CACIB).

Z obou dvou pfiihlá‰en˘ch VMO byla pfiedvedena pouze fenka A‰a Drywalley ve
tfiídû dorostu, která byla ohodnocena jako velmi nadûjná.

Co dodat na závûr? Snad jen vyslovit pfiání, aby se v budoucnu se‰lo na této po-
slední domácí mezinárodní v˘stavû v roce více pfiedstavitelÛ na‰ich plemen, aby co do
poãtu nebyli pouze doplÀkem ostatních ohafiÛ. KaÏdá v˘stava, podobnû jako kaÏdé
zkou‰ky z v˘konu, ãi práce na‰ich plemen v lovecké praxi jsou jejich nejlep‰í propaga-
cí, kterou bychom ne-
mûli podceÀovat - ba
právû naopak, mûli by-
chom jí vûnovat je‰tû
vût‰í pozornost, neÏ
tomu bylo doposud.

Dr. Jifií Tesafi

Nejúspû‰nûj‰í feny MMO

Nejúspû‰nûj‰í DO

Mezinárodní v˘stava psÛ
Brno, 24. ãervna 2006

Ani tradiãní termín brnûnské v˘stavy nepfiilákal poãetnû silnou konkurenci ohafiÛ,
napfi. krátkosrst˘ch ohafiÛ pfiijelo pouze 10. Mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ se pfied-
stavilo 6 a rozhodãímu ing. Dostálovi se líbili hosté z Holandska. Pes Dieter von Chi-
cas Auslese paní Carolyn Heinsbroek dostal tituly CAC, CACIB, BOB a fena Ceska
od Lovky (otec Hak z Grygovského bofií – Alina ze Smilovské louky, chovatel Miro-
slav ·tallmach) pana Jaapa Stuivera, která si do své rodné zemû pfiijela pro dal‰í
tituly CAC a CACIB. Její majitel vlastní také mlad‰í fenku Jollu z chovatelské stanice
z Grygovského bofií Arno‰ta Vodiãky - s obûma fenkami uspûl na podzimní Svûtové
v˘stavû psÛ v Polsku (viz ãlánek Svûtová v˘stava psÛ v tomto Zpravodaji).

Na ãervnové MVP v Brnû jen dva dlouhosrstí ohafii a dva velcí münsterland‰tí
ohafii nevytvofiili konkurenãní prostfiedí a nebyli ocenûni vrcholn˘mi tituly, pfiesto v‰ak
jejich majitelÛm patfií dík za propagaci plemen.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

Svûtová v˘stava psÛ
Polsko, PoznaÀ 9. aÏ 12. listopadu 2006

Nestává se tak ãasto, aby se Svûtová v˘stava psÛ uskuteãnila v Evropû. Uspofiádá-
ní té leto‰ní pfiipadlo na Kynologick˘ svaz Polska, správu oddûlení v Poznani. Posuzo-
vání bylo rozdûleno do ãtyfi dnÛ, protoÏe tato akce byla nejen sv˘m v˘znamem, ale
hlavnû urãitû po stránce organizaãní velice rozsáhlá a nároãná. Pfiesto probíhala
v poklidné a pfiíjemné atmosféfie, napûtí bylo cítit jen kolem v˘stavních kruhÛ pro pfied-
vádûní a posuzování pejskÛ. Mezi více jak 120 nominovan˘mi rozhodãími z rÛzn˘ch
konãin svûta byli 3 z âeské republiky. Podle informací z katalogu bylo na tuto vrchol-
nou kynologickou akci pfiihlá‰eno 21 000 psÛ zahrnujících 354 plemen uznan˘ch FCI,
které pfiivezli vystavovatelé z témûfi 60 zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní a JiÏní Ame-
riky. Mnoho vystavovatelÛ pfiijelo ze vzdálen˘ch zemí jako je Peru, Venezuela, Colum-
bie, Argentina, Brazílie, Jihoafrická republika, Thajsko nebo Japonsko.

V˘stavní areál leÏí pfiímo u jedné z hlavních tfiíd Poznanû, takÏe nebyl problém ho
najít. Zaujímá pfies 20 pavilonÛ – v 16 se posuzovalo, v ostatních se nacházelo mno-
ho restaurací, nûkolik bank, místo první pomoci i veterinární sluÏby, lékárna, po‰ta,
policejní úfiadovna, tiskové centrum, obchodní centrum, technické sluÏby a v jedné
hale mûla své místo i v˘stavní kanceláfi. K dispozici bylo velké parkovi‰tû hned vedle
areálu a stanovi‰tû taxíkÛ nabízející své sluÏby náv‰tûvníkÛm nemotorizovan˘m. Do
areálu byl pfiístup ãtyfimi vjezdy pro auta, která mohla kolem pavilonÛ parkovat.
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Tfii plemena, která zastfie‰uje ná‰ Klub
dlouhosrst˘ch ohafiÛ tradiãnû nevidíme na
v˘stavách v hojném poãtu. Na Svûtovou
v˘stavu psÛ bylo pfiihlá‰eno 8 DO, 6 MMO
a jen 2 VMO – v‰ichni tito psi ze VII. skupi-
ny FCI soutûÏili aÏ poslední v˘stavní den.

Z âeské republiky se nejlépe umístil
DO Ezer z Mechova majitele ing. Ladisla-
va Ml˘nka, kter˘ se utkal ve tfiídû ‰ampio-
nÛ s Lordem od Smolenské pfiehrady
majitele Václava Hejny. Ezer získal ocenû-
ní v˘borná a tituly CAC, CACIB, Svûtov˘
vítûz 2006 a Vítûz Polska 2006. Konkuren-
ce pejskÛ nepfiijela na v˘stavu poãetná,
ale vzhledem k tomu, Ïe tituly nebyly ná-
rokové a nûmeck˘ rozhodãí Horst Klieben-
stein je opravdu nerozdával v‰em, velice
si získaného ocenûní váÏíme. Dal‰í tituly
CAC, CACIB a Svûtov˘ vítûz 2006 dostala
hnûdá fenka DO z tfiídy ‰ampionÛ Taiga
v. h. Westervlier (maj. Yme P. J. Drost)
z Holandska. Jako nejlep‰í z plemene
byla ohodnocena a titul BOB (samozfiej-
mû vãetnû CAC, CACIB a Svûtov˘ vítûz
2006) získala hnûdá fenka z tfiídy mlad˘ch

Ishka Uit h. Vijfde Dingfpil (maj. P. van den Sluis) z Holandska.
Z MMO získal tituly CAC, CACIB, Svûtov˘ vítûz 2006 a BOB pes ze tfiídy ‰ampio-

nÛ Pavel Myrforsen (maj. Lena Granholm) ze ·védska. Jolla z Grygovského Bofií
z tfiídy mlad˘ch obdrÏela titul Svûtov˘ vítûz mlad˘ch, Ceska od Lovky z tfiídy ‰ampi-
onÛ tituly CAC, CACIB a Svûtov˘ vítûz 2006 - obû fenky (maj. Jaap Stuiver* )
z Holandska.

Tituly CAC, CACIB, Svûtov˘ vítûz 2006 a BOB z VMO si odváÏel do Belgie pes
z mezitfiídy Pipalong Raycris (maj. Gerrit Debrouwer).

Vítûzem celé Svûtové v˘stavy 2006 a titul BIS - Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy - získal
na závûreãném nedûlním ceremoniálu pes tfiídy otevfiené, italsk˘ ohafi Axel del Monte
Alago (maj. B. Ahrens, S. Tripoli) z Itálie. Na druhém místû se umístil novofundland-
sk˘ pes z Maìarska a na tfietím fenka maltézského psíka z Thajska.

Podobné zájmové kynologické akce, jakou byla Svûtová v˘stava psÛ v Poznani,
nabízejí moÏnost nejen pomûfiit kvalitu exteriéru pejskÛ rÛzn˘ch plemen, ale jsou
také pfiíleÏitostí k pfiátelsk˘m a spoleãensk˘m setkáním. Na v˘stavû jsme se
mj. setkali s paní Iwonou Staniszewskou-Noga, polskou chovatelkou a majitelkou
fenky DO Ajkou z Chotutického údolí. Tato fenka byla nakryta na‰ím Ezerem
z Mechova a v ãervnu leto‰ního roku se jí narodilo 5 pejskÛ a 3 fenky. LoÀského
roku byla Ajka nakryta na‰ím hnûd˘m psem - Ebenem z Mechova – z tohoto krytí
se narodili 4 pejsci a 5 fenek. ProtoÏe chovatelka sleduje dal‰í v˘voj ‰tûÀátek

a uvefiejÀuje údaje na internetov˘ch stránkách své chovatelské stanice Three Ponds
Valley, máme i my moÏnost doãíst se prÛbûÏnû o jejich prvních úspû‰ích. Z loÀského
vrhu po Ebenovi si majitelka ponechala fenku Costa Ricu k uchovnûní. Hnûdobílá
fenka Costa Del Sol uÏ dostala v Polsku na celostátní v˘stavû v Bedzinii ocenûní
v˘borná a tituly Vítûz tfiídy mlad˘ch a Vítûz plemene, na celostátní v˘stavû ve Swi-
etochlowicích ocenûní v˘borná, tituly Vítûz tfiídy mlad˘ch, Vítûz plemene a dokonce
BIG – 1 junior. Hnûdá fenka Costa Brava získala na zkou‰kách z v˘konu 100 bodÛ
ze 100 moÏn˘ch, obsadila 1. místo a obdrÏela Diplom 1. stupnû. Fenkám i majite-
lÛm blahopfiejeme.

AlespoÀ podle na‰ich poznatkÛ byla Svûtová v˘stava psÛ v Poznani velmi dobfie
organizaãnû pfiipravena. Ubytovací kapacity byly dostaãující, takÏe jsme si mohli je‰-
tû mûsíc pfied termínem v˘stavy rezervovat ubytování v penzionu vzdáleném necel˘
kilometr od v˘stavního areálu. Sedmihodinové cestování trasou dlouhou 400 kilome-
trÛ bylo dost zdlouhavé, protoÏe do Poznanû nevede dálnice. DomÛ jsme se v nedûli
veãer vraceli sviÏn˘m tempem - zdrÏela nás jen jedna policejní hlídka asi 30 km pfied
na‰imi hranicemi, jejíÏ posádka nám vymûfiila penûÏitou pokutu. Na zpáteãní cestû
dost pr‰elo, ale pfiesto k nám bylo poãasí je‰tû docela shovívavé co do mnoÏství
snûhové nadílky – ta se pfiehnala jen nad okolím Harrachova.

Je velká ‰koda, Ïe chovatelé a majitelé na‰ich dlouhosrst˘ch ohafiÛ jezdí na v˘-
stavy psÛ v‰eobecnû v malém poãtu. Máme zku‰enosti, Ïe toto plemeno je na v˘sta-
vách kynologick˘mi zájemci velice obdivováno, i kdyÏ málo známo, protoÏe se ko-
lemjdoucí ãasto ptají na rasu a vyslovují na adresu psÛ údiv a nad‰ení a rádi si je
fotografují. Doufáme, Ïe noví mladí vÛdci na‰eho klubu budou prezentovat svoje pejsky
nejen na zkou‰kách z v˘konu, které jsou samozfiejmû pro v‰estrannost psÛ nejdÛle-
Ïitûj‰í a nejv˘znamnûj‰í, ale nezapomenou ani na jejich exteriér a zaãnou víc propa-
govat na‰e u‰lechtilé ohafie na domácích i zahraniãních v˘stavních akcích. Hodnû
krásn˘ch záÏitkÛ a úspûchÛ se spolehliv˘mi, pfiátelsk˘mi a vûrn˘mi dlouhosrst˘mi
ohafii v‰em pfieje

Mgr. Zdena Ml˘nková

DO Ezer z Mechova – V, CAC, CACIB,
Svûtov˘ vítûz a Vítûz Polska

* Potû‰ilo nás, Ïe p. Stuiver poslal na nové webové stránky KDO svÛj pfiíspûvek do diskusního odkazu
Náv‰tûvní kniha a podûlil se tak s na‰imi ãleny o svoji radost nad získan˘m ocenûním v Poznani pro
svoje dvû fenky MMO, které mají pÛvod v âeské republice.

Medaile Svûtového vítûze – líc a rub
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2x Mezinárodní v˘stava psÛ
Bratislava, 19. a 20. srpna 2006

Ve dnech 19. a 20. srpna se uskuteãnily ve slovenské Bratislavû dvû mezinárodní
v˘stavy psÛ.

Na první v˘stavû v sobotu 19. srpna bylo pfiedvedeno témûfi 2 700 psÛ, v nedûli
20. srpna bylo toto ãíslo jen o málo niÏ‰í, a to témûfi 2 600 psÛ. Obû v˘stavy jsou
hojnû nav‰tûvovány nejen vystavovateli z âR, neboÈ je zde moÏné získat dva tituly
CAJC, CAC a CACIB bûhem jednoho víkendu.

Plemena dlouhosrst˘ch ohafiÛ byla zastoupena nûmeck˘mi dlouhosrst˘mi ohafii
a velk˘mi münsterlandsk˘mi ohafii. Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi mezi pfiedveden˘mi
bohuÏel chybûl.

V sobotu dlouhosrsté ohafie posuzoval Vladimír Piskay ze Slovenska. Bylo pfied-
vedeno 6 DO - z âR to byla fenka Kisi z Mechova ve tfiídû otevfiené a Gira z Mechova
ve tfiídû ‰ampionÛ. Kisi i Gira byly ohodnoceny známkou v˘borná, dostaly CAC, Kisi
titul R. CACIB a Gira titul CACIB. Gira tímto získan˘m titulem splnila podmínky pro
udûlení Inter‰ampiona.

Velcí münsterlandi byli zastoupeni pouze dvûmi jedinci, a to Kirkim Ciperro a Ga-
brielou od Nezdického potoka. Kirki získal v˘bornou a tituly CAC, CACIB a BOB,
Gabriela v˘bornou a CAJC.

Na druhé v˘stavû v nedûli 20. srpna posuzoval dlouhosrsté ohafie polsk˘ roz-
hodãí Piotr Sliwka. Nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ bylo o jednoho ménû. Kisi
z Mechova získala CAC a CACIB, a tím i tato fenka splnila podmínky pro udûlení
Inter‰ampiona. Velcí münsterlandi Kirki a Gabriela si sobotní úspûch zopakovali.

V‰em na‰im vystavovatelÛm mohu v˘stavy v Bratislavû doporuãit. V prostorách
v˘stavi‰tû Incheba je dostatek parkovacích míst, je moÏné parkovat i v krytém par-

kovi‰ti, samozfiejmû za
mírn˘ pfiíplatek. Závû-
reãné soutûÏe v˘stavy
probíhají ve velkém
sále, kde si mohou di-
váci pohodlnû sed-
nout v hledi‰ti a sle-
dovat celou pfiehlídku
nejkrásnûj‰ích psÛ v˘-
stavy.

Ing. Lenka Fialová

MVP Bratislava – zleva
Josef ¤íha s DO Girou
z Mechova
a ing. Jifií Kec s DO Kisi
z Mechova

Zuchtschau – Chovná pfiehlídka VMO
Nûmecko, 12. srpna 2006

Dne 12. srpna 2006 pofiádala bavorská skupina Klubu velk˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ chovnou pfiehlídku – Zuchtschau spojenou zároveÀ s cviãn˘m dnem na vodní
práci.

Na v˘stavu jsme pfiihlásili fenku VMO z ãeského chovu Gabrielu od Nezdického
potoka a importovaného psa z Nûmecka Kirka Ciperro.

Zuchtschau se zúãastnilo 20 velk˘ch münsterlandÛ, z toho 9 psÛ a 11 fen.
Psi i feny byli rozdûleni do dvou tfiíd, mladí do 18 mûsícÛ a dospûlí od 18 mûsícÛ

a star‰í. KaÏd˘ pes je pfii hodnocení ocenûn dvûmi známkami, jedna je za kvalitu
kostry a druhá za osrstûní. Nejlépe ocenûní jedinci získávají známku v - v˘borná, dále
sg – velmi dobrá a g – dobrá. Známky v – v˘borné jsou zadávány pouze opravdu
kvalitním jedincÛm, daly by se pfiirovnat k na‰im titulÛm zadávan˘m na v˘stavách.

Ve tfiídû mlad˘ch psÛ byli pfiedvedeni 3 psi, zvítûzil Baron v. Grinzing, byl ocenûn
sg/sg. Ve tfiídû dospûl˘ch psÛ bylo pfiedvedeno 6 psÛ, zvítûzil Athos v. SchŒnbuch –
v/sg. Kirki Ciperro se umístil jako tfietí s ocenûním sg/v.

Ve tfiídû mlad˘ch fen nastoupily k posuzování 4 fenky a v‰echny získaly ocenûní
sg/sg. V koneãném pofiadí se na prvním místû umístila Anka v. d. Trausnitz. Gabriela
od Nezdického potoka byla v pofiadí tfietí. Tfiída dospûl˘ch fen byla nejpoãetnûj‰í,
nastoupilo v ní 7 fen. Zvítûzila fenka Kara v. d. Langen Weide s ocenûním v/sg, druhá
se umístila fenka Kathi v. d. Langen Weide s ocenûním v/sg a tfietí v pofiadí Karina
Ciperro s ocenûním sg/v. Ostatní fenky byly ocenûny sg/sg a sg/g. Jedna fenka byla
vylouãena pro nestandardní zbarvení hlavy.

Gabriela od Nezdického potoka 3. místo

Vpravo: Kirki Ciperro 3. místo
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Celkovû nejkrásnûj‰ím psem v˘stavy se stal vítûzn˘ mlad˘ pes Baron v. Grin-
zing. Ve fenách si vítûzství odnesla dospûlá fena Kara v. d. Langen Weide.

Souãasnû s posuzováním na v˘stavû probíhal i cviãn˘ den na vodní práci. Psi
mûli moÏnost vyzkou‰et si v‰echny disciplíny vodní práce, jak jsou zkou‰eny na HZP.
Se zájmem jsme sledovali a hodnotili odli‰nosti na‰ich a nûmeck˘ch zku‰ebních
fiádÛ. Pfii vodní práci je zde kladen velk˘ dÛraz na samostatnou práci psa a jeho
ochotu a chuÈ prohledávat vodní hladinu, sledovat stopu Ïivé kachny a tu potom
v rákosí chytit nebo vytlaãit na hladinu, aby mohla b˘t ulovena. Práce nûkter˘ch psÛ
byla opravdu ‰piãková, ale jak uÏ to b˘vá, i zde se na‰li psi, které bylo je‰tû potfieba
docviãit. Disciplíny byly zkou‰eny v pofiadí – pfiiná‰ení kachny z hluboké vody, do-
hledávka kachny pohozené v rákosí a slídûní za Ïivou kachnou.

Tato praktická ukázka nás pouãila o tom, jak˘m smûrem vést v˘cvik Gabriely
a Kirka, abychom s nimi uspûli na HZP.

Dûkuji bavorské skupinû Klubu velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ za umoÏnûní
úãasti na‰ich psÛ na této akci v pfiekrásném a pohostinném prostfiedí.

Ing. Lenka Fialová

Svody 2006
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Vyhodnocení chovné sezóny 2006
DO
Chovn˘ pes Poãet: VrÏeno: Ponecháno:

Krytí VrhÛ PsÛ Fen PsÛ Fen
 I. linie
 Ason Vrbiãky 1
 Erik z Netíkova dvora 1
 Filip z Pfiedních hájÛ 3 2 2 6 5 6 4
 Grof z PánÛ louky 2
 Marz z LÛckého bofií 1

 III. linie
 Baron z PavlovákÛ 3

 V. linie
 Alan z Chotutického údolí 3 1 1 2 4 2 3
 Dun z Dálky 3 1
 Lord od Smolenské pfiehr. 3
 Reno LH od Hanusky 3 1 1 3 1 3 1
 Sendy LH od Hanusky 1

 VII. linie
 Dar z Ka–Mir 3 3 3 12 9 9 8
 Dyk ze Zlatého kouta 3 2 2 4 9 4 9
 Eben z Mechova 3 1 1 0 1 0 1
 Ezer z Mechova 2
 Endy z Budi‰ovské doliny 3 2 *
 Chris z Dorytky 2
 Im Argaj 3
 Job od Rychliãek 2 1

 Bez linie
 Edgar z Ka-Mir 2 2 1 6 2 6 1
 Ir z Grygovsk˘ch skal 2
 CELKEM 16 11 33 31 30 27

*  feny byly kryty v polovinû záfií 2006

Pro chovnou sezónu 2006 bylo k dispozici 21 chovn˘ch psÛ a 37 chovn˘ch
fen. Bylo vystaveno 21 + 2 náhradní doporuãení ke krytí. Uskuteãnilo se 16 krytí.
V 11 vrzích se narodilo 64 ‰tûÀat, to je v prÛmûru 5,8 ‰tûnûte ve vrhu. Tfii feny
nezabfiezly a dvû feny byly kryty v polovinû záfií a dosud nemohla b˘t dodána hlá-
‰ení vrhu.

Hodnû zdrav˘ch a poãetn˘ch vrhÛ pfieji v‰em chovatelÛm i do nové sezóny 2007.

MVDr. Miroslav Kalich, poradce chovu DO

Svody 2006
V leto‰ním roce bylo moÏno vyhodnotit 40 posudkÛ DO, 89 MMO a 40 VMO. Tyto

poãty nejsou zcela pfiesné díky jedincÛm posouzen˘m individuálnû a pfiípadnû za-
toulan˘m posudkÛm z nûkter˘ch OMS.

Svody mají za úkol podchytit základní exteriérové znaky u co nejvût‰í ãásti popu-
lace. Zvlá‰tû vady skusu z jin˘ch zdrojÛ nelze zjistit, protoÏe tito jedinci nejsou zpra-
vidla na v˘stavách pfiedvádûni. V˘sledky tohoto roãníku nevyboãují zásadnû ze zji‰-
tûní v pfiedchozích letech.

U DO byly zji‰tûny 3 vady skusu (2x nepravideln˘ skus, 1x podkus), 1x neúpln˘
chrup a jeden pes se choval agresivnû. Stále je tfieba sledovat vady skusu u MMO
(2x podkus, 3x pfiedkus, 3x kle‰Èov˘ a 2x nepravideln˘ skus).

Stále nemÛÏeme b˘t spokojeni s procentem Ïádoucího hnûdého a tmavohnûdé-
ho zbarvení oka u DO a MMO.

 Barva oka: tmavohnûdé hnûdé svûtlehnûdé svûtlé
 Plemeno: DO 0% 45% 52,5% 2,5%

MMO 6,8% 46% 45% 2,2%
VMO 40% 60%

Ojedinûl˘ nález kryptorchida nevyÏaduje zásadní chovatelská opatfiení.

MVDr. Lubo‰  ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Dopo-
ruãení
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Vyhodnocení chovné sezóny 2006
MMO
Chovn˘ pes Poãet: VrÏeno: Ponecháno:

Krytí VrhÛ PsÛ Fen PsÛ Fen
I. linie
 Benn od âíãenick˘ch jezer 4 1 -
 Vir z Florianova dvora 6 2 2 6 7 5 3
 Edar ze Smilovské louky 1

 II. linie
 Ben z Hanina 3 - -
 Bojar z Hanina 3 2 1 5 3 4 3
 Jas z Grygovsk˘ch skal 9 7 5 17 23 17 20
 Nord Eben-Ezer 3 1 1 9 3 9 3
 Tref Eben-Ezer 6 1 -
 Sent z Florianova dvora 4 3 2 12 9 8 4
 Pol ze Slavonic 1 - -

 IV. linie
 Cedr z Hamru 2 - -
 Cyrus z Hamru - - -

 VI. linie
 Argo z Rasetova dvora 4 1 1 3 3 2 3
 Asko z Rasetova dvora 4 1 1 7 6 3 5
 Erro od Bohumínské Odry 4 - -
 Ir Andûlsk˘ hrad 2 2 -
 Mark Buremi 1 - -

VII. linie
 Aran z Bílé Telãe 1 - -
 Alan z Lhotecké ka‰tanky 5 2 -
 Brit z Lhotecké ka‰tanky 2 2 2 5 7 5 6
 Dor Reflex Bohemia 3 - -
 Eros v. d. Mooshex 5 2 2 8 6 7 4
 Kastor Eben-Ezer 3 2 2 8 6 7 4
 Lídr z Bijadel 1 1 -
 Luk z Táborsk˘ch struh 1 - -
 Mond od PstruÏí fiíãky 1 1 - 3 2 2 2
 Omar Buremi 1 - -

 Bez linie
 Sandor Eben-Ezer 6 - -
 Sir Eben-Ezer 4 3 3 11 15 7 10
 Dino von Waltra 1 1 -
 Birko vom Achental 1 1 1 4 5 4 5
 Celkem 33 24 97 95 82 76

Bûhem chovné sezony 2006, tj. od 1. 11. 2005 do 30. 10. 2006 bylo vydáno 34 do-
poruãení ke krytí (z toho 3x náhradní krytí). V tomto období se uskuteãnilo 33 krytí
a 24 vrhÛ, ve kter˘ch bylo vrÏeno 192 ‰tûÀat. Do Plemenné knihy bylo zapsáno
158 ‰tûÀat mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ.

Chovatelé mají moÏnost ‰irokého v˘bûru ze 33 chovn˘ch psÛ. Snahou poradce
chovu je dát moÏnost ke krytí co nejvût‰ímu poãtu chovn˘ch psÛ tak, aby  nedochá-
zelo k zuÏování krevní základny. Je pochopitelné, Ïe upfiednostÀováni jsou psi, ktefií
dobfie navazují rodokmenovû a hlavnû ti, ktefií prokázali svoje exteriérové a  pracovní
kvality.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
poradce chovu MMO

Vyhodnocení chovné sezóny 2006
VMO
Chovn˘ pes Poãet: VrÏeno: Ponecháno:

Krytí VrhÛ PsÛ Fen PsÛ Fen
 I. linie
 Car z T̆ necké kovárny 3    1 1 2 8 7

 III. linie
 Avar z Klíãovského vrchu
 Benn z Hrazanského údolí 1
 Bor z Hrazanského údolí 1
 Kid Svatoborsk˘ revír 1 1 1 5 4 5 3
 Ogar od Nezdického potoka 1 1 1 4 4 4 4
 Omar od Nezdického potoka 3 3          1+1N+1Ú 6 6 4 4
 Berry Vanessa Atalanta 2 1 1 2 1 2 1
 Vilík od Nezdického potoka 2
 Cisko v. d.Langen Weide 3 3 3 9 7 7 6

 Bez linie
 Adan od Hofienické tvrze 3
 Alan z Dûjkova 2
 Andy od Funbergu 6 2 2 4 9 3 7
 Barry Bohemia Brüx 1
 Benny Bohemia Brüx
 Bonny Bohemia Brüx 2

Dopo-
ruãení

Dopo-
ruãení
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 Buddy Bohemia Brüx
 Cir od Staré vsi 5
 Dan od Kartouzu 3 1 1 4 2 4 2
 Tom z Tou‰kovsk˘ch polí 3 2      1+1N 1 1 1
 Yves v. Hubertus Bründl 3 2 2 5 4 5 4
 Celkem 17           14+2N+1Ú 42 46 36 38

N = fena nezabfiezla
Ú = úhyn feny

V chovné sezónû 2006 bylo vystaveno 16 doporuãení ke krytí. Bylo vyuÏito 15 do-
poruãení  a 2 doporuãení z roku 2005. Celkem bylo kryto 17 fen, z toho bylo 14 vrhÛ.
Dvû fenky nezabfiezly a jedna uhynula pfii porodu.

Celkov˘ poãet narozen˘ch ‰tûÀat byl 88, z toho 42 psÛ a 46 fen. Celkov˘ poãet
zapsan˘ch ‰tûÀat byl 73, z toho 35 psÛ a 38 fen.

V souãasné dobû je evidováno 36 chovn˘ch fen.
Ing. Lenka Fialová

poradce chovu VMO

Kontroly vrhÛ VMO v roce 2006
V roce 2006 byly provedeny namátkové kontroly u ãtyfi vrhÛ VMO.
Jednalo se o chovatelskou stanici „od Nezdického potoka“ pana ing. Milana Po-

láka, a to vrh  „H“ od Vandy od Nezdického potoka a vrh „CH“ od Yasmíny v. Huber-
tus Bründl. Dále v chovatelské stanici „od Staré vsi“ pana Václava ·avlíka po fenû
Denny od Staré vsi a v chovatelské stanici „Ranzern Wald“ pana Drahomíra Bambu-
ly to byl vrh „D“ po fence Asta ·vejborka.

Pfii kontrolách nebyly zji‰tûny Ïádné nedostatky. ·tûÀata byla v odpovídajícím
v˘Ïivném stavu vzhledem ke svému vûku. Hygienické podmínky drÏení ‰tûÀat byly
bez závad. Lze jen konstatovat, Ïe nebyl poru‰en chovatelsk˘ fiád âMKU, chovate-
lÛm pak popfiát je‰tû mnoho zdrav˘ch vrhÛ VMO.

Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO

Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezonu 2007
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
I. linie
Erik z Netíkova dvora, âLP/DO/7919/04, vr. 18. 2. 2002, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV I. c.,VP II. c., PZ I. c., LZ II. c., nos 4
otec: Cvik z Netíkova dvora, âLP/DO/6816/97
matka: Faty z Dorytky, âLP/DO/7526/02
majitel: Milan Petfiíãek, 592 22 VojnÛv Mûstec 291

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

Hubert z Pfiedních hájÛ, âLP/DO/8072/06, vr. 26. 6. 2004, DKK 1/1
exteriér : svûtl˘ bûlou‰, 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC
v˘kon: ZV, LZ, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
otec: César od Jestfiebské skály
matka: Aida z Mechova
majitel: Jan Hejda, Sam‰ín 2, 395 01 Pacov, tel. 721 828 251

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

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

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

tel. 241 772 019
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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

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

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

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

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

Sendy LH od Hanusky, 7983/06, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0
exteriér: 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

VII. linie
Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01, vr. 29. 3. 1999, DKK 0/0
exteriér: hn. bûlou‰ s plotnami, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, 2x R. CAC,

    2x R. CACIB
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ, MVZ – I. c., R. CACT, R. CACIT, ZO 4, nos 4
otec: Endy od  Devíti lip, âLP 6981/96
matka: Dája z Orlova, âLP 6712/95
majitel: Roman Pokorn ,̆ Chabrovice 22, 391 18 Choustník, tel. +420 777 782 650

Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03, vr. 3. 7. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 68 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ OV, NV, 6x CAC, R. CAC,
5x CACIB, 4x BOB, MVP Eurodog 2005 - CACA, VDH-ChA, 3. místo VII. sk. FCI,

âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, MVZ – v‰e I. c., VGP III. c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Avar z Tureãkovny, âLP/DO/6991/96
matka: Happy od Rychliãek, âLP/DO/7065/96
majitel: Ing. Ladislav Ml˘nek, 251 64 Mnichovice 737, tel. 323 642 119, 602 749 830

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

2x R. CACIB, 6x CACIB, 5x BOB, 5. místo VII. sk. FCI, MVP Eurodog – BOB
a Evropsk˘ vítûz 2005, World dog show – CACIB, Svûtov˘ vítûz 2006 a Vítûz
Polska,âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion

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

otec: Avar z Tureãkovny, âLP/DO/6991/96
matka: Happy od Rychliãek, âLP/DO/7065/96
majitel: Ing. Ladislav Ml˘nek, 251 64 Mnichovice 737, tel. 323 642 119, 602 749 830

Endy z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8033/05, vr. 3. 5. 2004, DKK 1/1
exteriér: sv. bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon:: ZV, PZ, VP, LZ, VZ – v‰e I. c., nos 4, R. CACT, hlasiã

MRK - II. c. (5. místo), MKP - II. c. (5. místo)
otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
matka: Drina z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7490/04
majitel: Jaroslav Veãefia, 675 03 Budi‰ov 208, tel. 605 519 979

Chris z Dorytky, âLP/DO/7954/04, vr. 11. 4. 2002, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ I. c., LZ I. c., SVP II. c., nos 4
otec: Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00
matka: Hesi z Dorytky, âLP/DO/7687/02
majitel: Zbynûk Tepl ,̆ Skochovice 74, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 607 680 057

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

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

tel. byt 374 724 371, mobil 603 493 854
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Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00, vr. 19. 3. 1998, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, v˘‰ka 67cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC,
v˘kon: PZ I. c., VZ I. c., ZO 3, nos 4
otec: Dyk od Devíti lip, âLP/DO/6891/96
matka: Hita od Rychliãek, âLP/DO/7067/98
majitel: Jarmila Ungermanová, 337 01 Rokycany 679/III, tel. 371 722 408

Kar z Mechova, âLP/DO/8006/06, vr. 11. 11. 2003, DKK 1/2
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 64 cm, oko sv.hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, PZ, VZ I.c., MVZ DO II.c., VGP II. c. 3. místo, nos 4
otec: Dyk ze Zlatého kouta
matka: Faty z Mechova
majitel: Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec,

tel. 724 524 253

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

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi

I. linie

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

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

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

II. linie

Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02, vr. 28. 4. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC, CAC, BOB
v˘kon: ZV, PZ, VP, LZ I. c., nos 4
otec: Aran Ulja, âLP/MMO/7013/95
matka: Feda z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/7227/96
majitel: Jifií Hanzelka, Dolní 414, 742 66 ·tramberk, tel. 556 852 213, 732 474 761

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

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

tel. 384 493 657, 607 842 771

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

tel. 546 451 898, 606 928 747

Tref Eben–Ezer, âLP/MMO/8321/02, vr. 22. 6. 2000, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, R. CAC
v˘kon: ZV III. c., LZ, PZ, VZ I. c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Aron od  Bohumínské Odry, âLP/MMO/7249/97
matka: Asta vom Emsdeich, âLP/MMO/7616/99
majitel: Roman Sobotka, Havlíãkova 1063, 672 00 Moravsk˘ Krumlov, tel. 515 322 733
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IV. linie
Cedr z Hamru, âLP/MMO/8505/05,  vr. 5. 3. 2002, DKK 0/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP I.c., VZ III.c., nos 3, ZO 4
otec: Jas z Otmického polesí, âLP/MMO/7274/97
matka: Arina z Hamru, âLP/MMO/8017/02
majitel: Bohuslav Mare‰, Buková 20, 589 01 Tfie‰È, tel. 724 172 033

Cyrus z Hamru, âLP/MMO/8507/03, vr. 5. 3. 2002, DKK 1/2
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV, SVP, PZ, VZ I. c., nos 4, vodiã, ZO 4
otec: Jas z Otmického polesí, âLP/MMO/7274/97
matka: Arina z Hamru, âLP/MMO/8017/02
majitel: Karel Svûtlík, Stvolová – Vlkov 9, 679 61 Letovice, tel. 603 148 660

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

tel.  606 669 917,  603 520 459 (po 19. hodinû)

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

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

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

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

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
majitel: 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., Res.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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 566 623 131

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

tel. 466 673 439, 606 708 104, e-mail aba.par@volny.cz

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

tel. 491 482 703, 602 119 877

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

tel. 544 223 278,  724 209 718

Eros von der Mooshex, âLP 8342/00, vr. 6. 2. 1999, DKK I/I
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: LZ I. c, PZ I. c, VZ I. c., ZO 4, nos 4, MRK II. c., MKP I. c., 2x CACT
otec: Cliff von der Mooshex, DGStB. 43680
matka: Queta von der Innleitn, DGStB. 46994
majitel: ing. Vladimír Dejmek, U hfibitova 56, 362 63 Dalovice

tel. 602 440 107

Kastor Eben–Ezer, âLP/MMO/8029/01, vr. 19. 2. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ 3x CAC, CACIB
v˘kon: ZV, PZ I. c., ZO 3, nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Ex Eben–Ezer, âLP 7615/98
matka: Asta vom Emsdeich, âLP 7616/99
majitel: Miroslav Chramosta, 407 41 Dobrná 197, tel. 412 525 110 po 19. hodinû

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

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

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

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

tel. 317 789 813, 724 523 378

Sir Andûlsk˘ hrad. âLP/MMO/8737/06, vr. 10. 5. 2003, DKK 1/1
exteriér: 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 80

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

tel. 387 998 384, 604 430 369

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

7x CAC, âesk˘ ‰ampión, 5x CACIB, 3x BOB, vítûz DuryÀska
v˘kon: PZ I. c., SVP II. c., LZ I. c., MVZ MMO – II. c, oznamovaã
otec: Alf von der Steinlohne, 94-0682
matka: Elsa Buremi, âLP/MMO/7561/99
majitel: MVDr. Jifií Mare‰, ·tefánikova 1895, 440 01 Louny, tel. 415 653 513
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I. linie
Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, PZ, VP, VZ – v‰e I. c., LZ  III.c., nos 4, vodiã
otec: Cento Krásn˘ les, âLP/VMO/587/98
matka: Grey z Bfiezensk˘ch revírÛ, âLP/VMO/928/03
majitel: Mgr. Josef Balcárek, NasobÛrky 38, 783 21 Chudobín

tel. 723 638 141

III. linie
Avar z Klíãovského vrchu, âLP/VMO/816/02, vr. 18. 4. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 2x CACIB, 3x BOB
v˘kon: ZV, PZ, VZ I. c., nos 3
otec: Lord z Dianina revíru, âLP/VMO/432/94
matka: Chanel z Vílova, âLP/VMO/651/98
majitel: Antonín Dobiá‰, Kraiczova 973, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí, tel. 724 257 129

Berry Vanessa Atalanta, âLP/VMO/986/04, vr. 6. 2. 2001, DKK 2/2
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ obl. vítûz, CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ, LZ, VZ - I. c., MVZ – I.c., R.CACT, R.CACIT, nos 4, oznamovaã
otec: Ogar od Nezdického potoka, âLP/VMO/864/00
matka: Jena ze Dzbele, âLP/VMO/702/99
majitel: Josef Shejbal, Kostelní 45, 250 88 âelákovice

Cisko von der Langen Weide, âLP/VMO/929/06, vr. : 15. 2. 1999, DKK 1/1
exteriér:  ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4
otec:  Dexter Ciperro
matka:  Henni vom Freihof
majitel:  Jifií Najnar, Vílov 16, 345 06 Kdynû

Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01, vr. 3. 5. 1999, DKK I/I
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ I. c., SZVP II. c., LZ III. c., ZO  4, nos 4
otec: Dexter Cipero, VDH/ZGM 337/96
matka: Chyra Svatoborsk˘ revír, âLP 585/98
majitel: Roman ¤ípa, Máchova 673, 551 01 Jaromûfi, tel. 602 448 535

Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06, vr. 29. 1. 2005, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tm.hnûdé,

v˘born ,̆ CAJC, CAC, CACIB, Klub.vítûz, BOB
v˘kon: PZ, SZVP I.c., LZ, VZ II.c., nos 4
otec: Aron von Grinzing
matka: Paula vom Anzenthal
majitel: Ing. Lenka Fialová, Mlence 64, 340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110, 602 134 057

Ogar od Nezdického potoka, âLP 864/00, vr. 12. 4. 1999, DKK 0/0
exteriér: ãernobíl ,̆ 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: VJP, ZV, PZ, SVP – v‰e I. c, VORM WALDE 170 b.
otec: Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
matka: Gary ze Selmického revíru, âLP 664/97
majitel: Mgr. Karel Pr‰ala, CSc., Luhovská 1739/6, 182 00 Praha 8,

tel. 603 246 326

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

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

tel. 376 508 018, 777 015 473

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

tel. 605 441 702

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

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

Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05, vr. 30. 5. 2002, DKK 1/0
exteriér: ãernobíl ,̆ 66 cm, oko hnûdé
v˘kon: LZ II. c., VP, PZ, MVZ I. c., CACT, CACIT, nos 4
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Ajda ze Sionsk˘ch lesÛ, âLP/VMO/912/02
majitel: Karel Kieweg, Libûjovice 21, 389 01 VodÀany, tel. 383 382 772
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Barry Bohemia Brüx, âLP/VMO/823/02, vr. 1. 5. 1998, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CACIB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ - I.c., nos 4, oznamovaã
otec: Andi vom Kaiserstein, âLP 475/94
matka: Eike vom Pinnhügel, âLP 470/95
majitel: Jifií Smetana, 435 01 HavraÀ 131

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

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

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

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

Dan od Kaltouzu, âLP/VMO/978/03, vr. 12. 1. 2001, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, nár. vítûz, BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ, SVP, VZ I. c., nos 4, vodiã
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Asta Kotrdáã, âLP/VMO/598/97
majitel: Miloslav Pazderka, SmrÏov 66, 503 03 Smifiice, tel. 495 421 982, 603 820 058

Tom z Tou‰kovsk˘ch polí, âLP/VMO/830/02, vr.  4. 1. 1999, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ, VP, MVZ VMO I. c., nos 4

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

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

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

tel. 244 472 172, 604 241 361

Zir od Nezdického potoka, âLP/VMO/1095/06, vr.: 18. 12. 2002, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ, SZVP I.c., VZ II.c., nos 4
otec: Cir od Staré vsi
matka: Gary ze Selmického revíru
majitel: Petr Zdenûk, Hlinûn˘ Újezd 33, 341 01 HoraÏìovice, tel. 602 364 351
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Feny novû zafiazené do chovu
DO
Kaska Argaj Doksy, âLP/DO/8090, nar. 03. 12. 2004, DKK 0/0 (107/110)
Hnûdka s náprsenkou, V, oko SH, 61cm
ZV, PZ I. c., nos 4
O: Dun z Dálky, M: Jaga Argaj Doksy
Maj. PetrÏilka Josef, Volenice 34, 440 01 Louny

VMO
Hela od Staré vsi, âlp/VMO/1109, vr. 4. 2. 2003, DKK 0/0
V˘borná, CAJC, 4x CAC, 2x  CACIB, 4x BOB, Klubov˘ vítûz 2005, oko H, 60 cm
ZV III. c., VP I. c., PZ II. c., nos 4, 3, hlasitá na stopû
O: Nobby vom Anzenthal M: Denny od Staré vsi
Maj. Daniela PrÛchová, Ves Tou‰kov 125, 333 01 Stod

Besina z JabloÀové zahrady, âlp/VMO/1187, vr. 29. 1. 2004, DKK 0/0
V˘borná, oko H, 60 cm,
PZ I. c., VP I. c., LZ I. c., BZ II. c., VZ II. c., nos 4
O: Kid Svatoborsk˘ revír M: Gira z Jano‰ovy louky
Maj. Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Conny od Hofienické tvrze, âlp/VMO/1110, vr.13. 3. 2003, DKK 1/1
V˘borná, CAJC, BOB, oko H, 61 cm,
ZV III. c., PZ I. c., nos 3, 4
O: Kid Svatoborsk˘ revír M: Ajka od Kaltouzu
Maj. ing.Du‰an âíÏek, 788 13 Vik˘fiovice 301

MMO
Nora z Bijadel, âLP/MMO/8817, vr. 28. 1. 2004, DKK 0/1
hnûdobílá, V,CAC, Res.CACIB, oko H, 49 cm, PZ I.c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Jetty Buremi
Maj. Josef Prach, DruÏstevní 288, 334 52 Merklín

Rina Buremi, âLP/MMO/8842, vr. 24. 2. 2004, DKK 0/1
hnûdobílá, V, CAC,CACIB, oko H, 51 cm, ZV, PZ I.c., nos 4
O: Argo z Rasetova dvora M: Meggy Buremi
Maj. Josef Tfiíska, Ble‰iny 40, 339 01 Klatovy

Adra z Florianova dvora, âLP/MMO/8773/06, vr. 5. 7. 2003, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAJC, CAC, CACIB, BOB, oko H, 52 cm, PZ I.c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Tara z Florianova dvora
Maj. MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice
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Cita Malá Adélka, âLP/MMO/8496, vr. 14. 11. 2001, DKK 1/1
hnûdobílá, V,oko h, 51 cm, PZ I.c., nos 4
O: Ir Andûlsk˘ hrad M: Dely Akzachorp
Maj. Lenka Kobylková, Pertoldova 3384, l43 00 Praha

Asta z Mafietínka, âLP/MMO/8905, vr. 23. 5. 2004, DKK 2/2
hnûdobílá, VD, oko SH, 50 cm, PZ I.c., nos 4
 O: Jas z Grygovsk˘ch skal M: Aida od Lovky
Maj. Zdenûk Bárta, Záhumenní 2012, 708 00 Ostrava – Poruba

Carin z Rasetova dvora, âLP/MMO/8701/06, vr. 20. 3. 2003, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 52 cm, PZ I.c., nos 4
O: Mark Buremi M: Hera z KníÏecího lesa
Maj. Roman Antoni, Na ·vadlaãkách 478, 392 01 Sobûslav

Pfiedstavujeme chovatelskou stanici
Na  mnoha akcích Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ se jiÏ

dlouhá léta mÛÏete setkat s ãlovûkem, kterého pro jeho
v˘‰ku nepfiehlédnete, ale díky svému skromnému vystu-
pování nebudí pozornost. Pfiitom jeho chovatelská stani-
ce z Táborsk˘ch struh má mezi znalci chovu mal˘ch mün-
sterlandsk˘ch ohafiÛ své jméno.

Jeho cesta do fiad aktivních chovatelÛ je v podstatû
klasická: kdyÏ si odná‰el od pfiítele Karla Kakose ‰tûnû
netu‰il, Ïe si vybral Ïivotního psa – Carlose z Hou‰tí, kte-
r˘ se vypracoval ve ‰piãkového chovného jedince. Klu-
bov˘ vítûz 1985, VZ na domácí i zahraniãní scénû (na
MVZ MMO v Rakousku ho vedl K. Kakos, protoÏe tehdy
aktivnímu dÛstojníkovi armády nebyl v˘jezd do zahraniãí
povolen).

Pod tímto dojmem pfiibyla v rodinû Vithov˘ch pro Carlose nevûsta - Cita
z Kocouráku. Tato fenka v˘borného exteriéru i v˘konu vrhla celkem 49 ‰tûÀat, mezi
nimi byl mimo jiné i chovn˘ pes Bor z Táborsk˘ch struh. Její dcera Fera pokraãovala
v dal‰í generaci chovatelské stanice. Stala se v˘bornou matkou a spolehlivû pfiená-
‰ela svoje v˘borné vlastnosti. Odchovala 34 ‰tûÀat, z nichÏ napfi. Golda, Hesi a Hera
se zafiadily mezi chovné feny a Luk se stal Klubov˘m vítûzem 2003.

V˘ãet úspûchÛ by mohl bez pfieru‰ení pokraãovat, neboÈ dal‰í chovná fena Jesy
drÏela vysokou úroveÀ jak exteriérov˘ch, tak zvlá‰tû pracovních vlastností. BohuÏel
v‰ak opakovanû nezabfiezla, a tak pokraãování jiÏ dvacetileté tradice je nyní na vnuã-
ce Fery z Táborsk˘ch struh, nadûjné Ernû od Nové ¤eky.

Kynologické aktivity ing. Jana Vithy nezÛstávají pouze na úseku chovatelském.
Dál pfiipravuje mladé münsterlandy a jiÏ nyní aktivnû spolupracuje na pfiípravû MVZ
KDO 2007 v Sepekovû.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ poradce chovu MMO

Chovatelská stanice z Táborsk˘ch struh chovatele ing. Jana Vithy

MMO Luk z Táborsk˘ch
struh



7372

Parfors, aport, oznamovaã
Parfors není jen karabáã, ale mûl by b˘t pomÛckou vÛdce v prosazení své vÛle

pfiimût psa, aby v‰echny cviky provádûl podle jeho pfiání. Já jej zaãínám uplatÀovat
teprve tehdy, kdyÏ je pes patfiiãnû vyspûl ,̆ tj. kdyÏ je schopen chápat, co se od nûho
chce. ·tûnûti nechávám v „dûtství“ omezenou volnost a pokyny dávám hravou for-
mou, aby se u nûho netlumily pfiirozené vlohy. Proto dávám pfiednost jarním vrhÛm
a s v˘cvikem zaãínám na jafie pfií‰tího roku (okolo Josefa). Psa beru na vycházky do
revíru, aby se v nûm mohl co nejvíce zorientovat a já pfiitom pozoruji jeho vlohy.
Cviãím chÛzi u nohy, zvyk na obojek a pfiivolání, aby se radostnû vracel, atd. S aportem
zaãínám ve sklepû, pak pokraãuji na dvorku, na zahradû a nakonec ve volné pfiíro-
dû. To proto, aby pes získal „dojem“, Ïe nemá úniku a Ïe musí splnit v‰e, co po nûm
chci.

Opakování a dÛslednost je základ úspûchu, dbám na pfiesné provedení. AÏ kdyÏ
je perfektnû zvládnut aport i v revíru, pak zaãínám s dohledávkou, pokraãuji vleãkou
a oznamováním. Oznamování zaãínám procviãovat také jen na zahradû. Zprvu na
krátkou vzdálenost, abych vidûl, jak se pes u „deky“ chová. Poté opût nûkolikrát
opakuji cviky, aÏ jsou dokonale zvládnuty. Teprve pak je zaãnu provádût v revíru, ale
nejvíce 2x po sobû a dám pfiestávku, abych se vyhnul nebezpeãí pfiecviãení. PouÏí-
vám dva svázané paspárky. Cviky jsem ochoten zájemcÛm prakticky pfiedvést.

A poznámka na závûr. V poslední dobû se hodnû mluví o vlohách. Dám pfiíklad:
pfied ãasem se dostali v Klubu ãesk˘ch fouskÛ do váÏné krize. Ke známému problé-
mu s lysavostí psÛ se pfiidal problém s bázlivostí, krátk˘m nosem a labilními nervy,
a to byly dÛvody, proã se psi nedostávali na vrcholové akce (memoriály). Stalo se tak
proto, Ïe se nedÛsledností pfiedstavitelÛ klubu dostávali do chovu nevhodní jedinci.
Tento problém byl vyfie‰en zdánlivû jednodu‰e – vsadili na vlohy. Uplatnili zásadu,
Ïe v‰ichni kandidáti chovu vãetnû fen museli projít zkou‰kami vloh a ti, co nedostali
známky 4 z vystavování, nosu a klidu po v˘stfielu nebyli pu‰tûni do chovu. A v˘sled-
ky se dostavily...

Josef Lidinsk˘

Pfiátelé lovecké kynologie – seniofii!
Dne 28. fiíjna 2006 se v Sepekovû uskuteãnilo setkání seniorÛ Klubu dlouhosrs-

t˘ch ohafiÛ. Tématem k diskusi nebylo jen zavzpomínání na kynologické záÏitky, ale
moÏnosti konkrétní pomoci mlad˘m kynologÛm ve zlep‰ení v˘konnosti psÛ. Aktuál-
ním a v˘znamn˘m bodem bylo pofiádání pfií‰tích MVZ klubu.

Na‰e sdruÏení na území MS Chlum – Sepekov má dvû honitby, a to Chlum, coÏ je
500 hektarÛ lesa, a druhá ãást pfieváÏnû pole, v nûmÏ jsou ãtyfii rybníky od 4 hektarÛ
po 18 hektarÛ - dohromady celkem 2700 ha. Dosud jsme zorganizovali témûfi v‰ech-
ny druhy zkou‰ek od ZV po VZ. Máme tedy dobré zku‰enosti, ale hlavnû podmínky
pro kynologické akce, které má málokdo! Proto bylo témûfi na‰í povinností nabíd-
nout tyto honitby k dispozici pro uskuteãnûní MVZ v roce 2007, s ãímÏ ãlenové na-
‰eho MS souhlasili. Kde jiní musí pfii pofiádání MVZ vyuÏít 2 aÏ 3 MS, u nás jsme
schopni je uspofiádat pfiímo na vlastním území. Maximální poãet psÛ je ale jen 24 -
limitující je „velké pole“. MVZ se uskuteãní 22. aÏ 23. záfií 2007. Chceme, aby souãástí
byla Svatohubertská m‰e, máme slíbenou úãast âeské televize do pofiadu „Ná‰ ven-
kov“ a úãast v˘znamn˘ch osobností. Ubytování s kapacitou 200 lÛÏek bude zaji‰tûno
na 5 místech vzdálen˘ch do 3 kilometrÛ od centra. Vûdomû jsme si nasadili laÈku
hodnû vysoko. Ale odváÏn˘m ‰tûstí pfieje a my pfiipraveni budeme! Jak po stránce
organizaãní, tak i spoleãenské - hlavnû to ale dûláme pro na‰e psy!

Pfied lety se jednatel O. BlaÏek zaslouÏil o pofiádání MVZ. MoÏnost úãastnit se
tûchto zkou‰ek vyuÏívali hlavnû nûktefií na‰i seniofii. Zjistili pfiitom, Ïe psi na‰ich sou-
sedÛ jsou vlohovû lep‰í neÏ na‰i. Na vlastní náklady si obstarali ‰tûÀata a uplatÀovali
je následnû do na‰eho chovu, a tím zv˘‰ili jeho úroveÀ. KdyÏ dfiíve vystavovali jen
dva MMO z deseti, tak dnes je to obrácenû. Je to zásluha chovn˘ch psÛ ze zahraniãí
a nepochybnû vÛdcÛ – seniorÛ!

Jeho zásluhou se k nám vrátil VMO. MoÏnost pfiedvádût na MVZ nám tehdy ostatní
kluby závidûly. Zájem o na‰e ‰tûÀata byl takov ,̆ Ïe na inzeráty pfiicházelo i kolem 20 od-
povûdí. V˘znam zásluh v tomto smûru, kter˘m pan O. BlaÏek dal základ, nebyl dosud
dostateãnû docenûn. Dnes uÏ nejsou MVZ to, co b˘valy. Jedním z dÛvodÛ je ten, Ïe
u nás dáváme pfiednost drezérsk˘m disciplínám, kdeÏto v zahraniãí vlohov˘m.

Byl vytvofien nov˘ Z¤.
Roz‰ífiily se disciplíny
v poli a sníÏily nebo ztíÏily
v lese. A právû zde by
mûla b˘t pro nás pfiíleÏitost
se s na‰imi psy uplatnit,
protoÏe jsou tradiãnû vlo-
hovû lep‰í v lese a dnes se
vyrovnají i ostatním v poli.
To bychom si mûli uvûdo-
mit. Staré heslo zku‰en˘ch

kynologÛ je: „Pole dûlá body, ale les vyhrává“. Tento Z¤ je oãividnû pfiíznivûj‰í pro
psy „pfied v˘stfielem“ a na‰i psi dominují „po v˘stfielu“ - pro loveckou praxi je to dÛle-
Ïitûj‰í. Proto bych vás rád poÏádal o vyjádfiení názoru na toto téma - zamûfiit se pfii
v˘cviku na‰ich psÛ na barvu, v˘cvik více nasmûrovat na oznamovaãe, hlasité ozna-
movaãe a hlasiãe. Na‰i psi pro toto mají pfiirozené vlohy a lep‰í dispozice neÏ ostatní
plemena. Zamûfime pozornost na vlohovû vynikající jedince v na‰em okolí, aby co
nejvíce psÛ absolvovalo VZ, a tím byl vytvofien pfiedpoklad úãasti na memoriálech.
Bylo by dobré, aby seniofii ‰li pfiíkladem a pfiispívali sv˘mi ãlánky do Zpravodaje klu-
bu i na na‰e nové internetové stránky zku‰enostmi z v˘cviku práce na barvû. Cílem
by mûlo b˘t zlep‰it v˘sledky na zkou‰kách, a tím pfiilákat nové, mladé zájemce do
na‰ich fiad.

Karel Kakos

SchÛze seniorÛ KDO v Sepekovû, kterého se za klub zúãastnil jeho pfiedseda ing. Jifií Kec
(v ãele). Po jeho pravici Karel Kakos a levici Vladimír Kaiser, iniciátofii setkání.
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Mezinárodní svaz MMO (MS MMO)
Verbandes Kleine Münsterländer – International (KIM-I)

zaloÏen
Prezidentem nûmeckého Svazu MMO Bernd-Dieterem Jesinghausenem byli osloveni

a pozváni na ustavující schÛzi Mezinárodního svazu MMO (MS MMO) zakládající ãlenové.
Ustavující schÛze MS MMO se konala ve dnech  20. aÏ 21. kvûtna 2006 v Petersbergu–
Almendorfu, kter˘ leÏí uprostfied Spolkové republiky Nûmecko v blízkosti Fuldy.

Po pfiivítání pfiítomn˘ch prezidentem Jesinghausenem patfiil zvlá‰tní pozdrav vi-
ceprezidentu FCI (Fédération Cynologique Internationale) a ãestnému pfiedsedovi
VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen v Dortmundu) panu Uwe Fischerovi,
kter˘ se této schÛze zúãastnil jako host. Dále byli pfiedstaveni jednotliví úãastníci
vãetnû funkcí v jejich matefisk˘ch klubech:

prezident Alexander Martel a viceprezident Bernard Brenuchon z Francie
prezident Cor Bottenheft a jednatel Hans Dorten z Holandska
prezident Thomas Olofsson a jeho Ïena Ingrid ze ·védska
prezident Urse Hoppler a jednatel Hans–Peter Wälti ze ·v˘carska
prezident Hennrik Raae Andersen z Dánska
prezident Tom McDonald a Pete A.Eising

- zástupci klubu MMO ze Severní Ameriky
prezident Georg Bellowitch z Rakouska
viceprezident Petr Buba z âeské Republiky
viceprezident Kai Beckmann, jednatelka Marion Hartung, tiskov˘ referent
Hans-Jürgen Heuser a Dr. Jürgen Böhm, pfiedseda pracovní skupiny pro
mezinárodní kontakty, z Nûmecka.

Pan prezident Jesinghausen krátce referoval o historii MMO v SRN. Dále konstato-
val, Ïe Svaz MMO v SRN má více jak 5000 ãlenÛ a v souãasné dobû je tfietím nejvût‰ím
klubem ohafiÛ v Nûmecku. MMO je uznáván jako vysoce kvalitní pracovní pes
s moÏností vyuÏití od vysokohorského terénu aÏ po mofiské pobfieÏí. Dále prezident
fiekl: “V˘konnost MMO mÛÏeme zajistit pouze dÛsledn˘m chovem, kter˘ se musí dále
vyvíjet. Plemeno nesmí zÛstat stát!“ Potom v krátkosti podal informaci o organizaci
nûmeckého Svazu MMO, o Svazu lovecky upotfiebiteln˘ch psÛ a o zkou‰kách lovecké
upotfiebitelnosti. ZdÛraznil, Ïe lov a pes má v SRN vysokou váÏnost i v zákonodárství.
Dobr˘ v˘kon myslivosti, ochrana pfiírody a zvûfie jsou vÏdy spojeny s loveck˘m psem!

V˘hody Mezinárodního svazu MMO vidí pan Jesinghausen v následujících bodech:
- spoleãná v˘mûna zku‰eností pfii chovu a vedení, napfi. ve v˘konu, zdraví, stan-

dardu;
- lep‰í schopnost koordinace pfii importu a exportu;
- zavedení mezinárodní plemenné knihy;
- stabilní národní samostatné svazy;
- zesílení mezinárodního vlivu pro národní a mezinárodní organizace.

Jako základ pro budoucí spolupráci
spatfiuje prezident v dlouholet˘ch dob-
r˘ch lidsk˘ch kontaktech, dÛvûfie
a ochotû pro kompromis. V závûru pfie-
dal slovo panu Uwe Fischerovi.

Pan Fischer se zmínil o historii za-
loÏení svûtového svazu FCI. Nûmecko
je jedinou zemí, ve které je chov a svr-
chovanost chovu v rukách klubu MMO.
Pro plemeno je to nejlep‰í na svûtû.
Podle jeho názoru jsou zde z jednotli-
v˘ch klubÛ pfiítomni odborníci, coÏ je
daleko lep‰í a efektivnûj‰í, neÏ kdyby
zde byla nadfiízená grémia. Objasnil
spolupráci a dohodu mezi FCI a MS
MMO, která má na v˘voj rozhodující vliv.
V‰echny problémy, které se mohou vy-
nofiit se musí fie‰it spoleãnû.

DÛleÏité vlastnosti pro lo-
vecky upotfiebitelného psa
podle nûho jsou: povaha
a v˘konnost, zdraví a lovec-
ká schopnost se pfiizpÛsobit.

MMS MMO dostal darem
od FCI 10.000 Euro k poãá-
teãní práci. Zástupci jednot-
liv˘ch klubÛ se vzájemnû in-
formovali o strukturách
sv˘ch klubÛ, vyslovili  svá
pfiání a pfiedstavy o práci Me-
zinárodního svazu MMO.
Z diskuse vyplynulo, Ïe
pouze âeská republika
a SRN vedou samostatné
plemenné knihy. Proto je dÛ-
leÏité zavedení mezinárodní
plemenné knihy dostupné
elektronickou po‰tou.

Prezidentem Jesinghau-
senem pfieãtené stanovy

byly v nûkter˘ch bodech pozmûnûny a upraveny. Ve shodû byly projednány body
t˘kající se chovu, v˘konné moci, organizaãní a finanãní struktury a personálních zále-
Ïitostí. Tyto stanovy Mezinárodního svazu MMO byly následnû jednohlasnû schvále-
ny. âlensk˘ roãní pfiíspûvek byl schválen ve v˘‰i 1 Euro na ãlena a drÏitele MMO.

Pfiedsednictvo MS MMO. Zleva: viceprezident
Cor Bottenheft (Holandsko), prezident Bernd-
Dieter Jesinghausen (SRN), viceprezident Henrik
Raae Andersen (Dánsko) a jednatel Dr. Jürgen
Böhm (SRN)

âást úãastníkÛ ustavující schÛze



7776

Stanovy
Mezinárodního svazu MMO (MS MMO)
Verbandes Kleine Münsterländer – International (KIM-I)

1. Cíle, úãel
1. Mezinárodní svaz mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ (MS MMO) je dobrovolné

slouãení národních klubÛ (svazÛ) MMO, které malého münsterlandského oha-
fie chovají a vedou. Cílem je zajistit u tohoto plemene vysok˘ FCI standard.
V podstatû se jedná o sjednocení zdravotních, loveck˘ch a pracovních schop-
ností, právû tak jako o sjednocení chovu, v˘cviku a chovn˘ch podmínek. Zá-
jmy o toto lovecké plemeno by se mûly úãinnû a efektivnû zakotvit v národních
a mezinárodních svazech. Mûly by se vymûÀovat praktické zku‰enosti, zajistit
mezinárodní zkou‰ky, sjednotit zásadní otázky plemene a jeho upotfiebení
a organizaãní strukturu Mezinárodního svazu MMO.

2. Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi je staré lovecké plemeno. NejdÛleÏitûj‰ím úkolem
tohoto mezinárodního svazu je zachování lovecké upotfiebitelnosti a zajistit
spravedlivé ochranné podmínky.

3. Mezinárodní svaz má o‰etfiit plemeno MMO na základû úzké a dÛvûfiivé spolu-
práce národních chovatelsk˘ch klubÛ (svazÛ). Zamûfií se na základní a mezi-
národní témata a respektuje suverenitu a historicky se vyvíjející pomûry národ-
ních chovatelsk˘ch svazÛ.

2. Zemû pÛvodu
Mezinárodní svaz pro název plemene „mal˘ münsterlandsk˘ ohafi“ je podle nû-

meckého práva zapsan˘ jako spolek se sídlem v Norimberku.
1. Tento spolek je vefiejnû prospû‰n .̆ Jeho finanãní prostfiedky mohou b˘t pouÏí-

vány pouze k úãelÛm zakotven˘m ve stanovách.
2. Obchodní uzávûrkou je kalendáfiní rok.

3. âlenství
1. âlenem tohoto mezinárodního svazu se mÛÏe stát kaÏd˘ národní chovatelsk˘

svaz mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, pokud základ jejich péãe o toto pleme-
no je v souladu se standardem FCI ã. 102.

2. Zainteresované národní svazy MMO nebo kluby, které po zaloÏení mezinárod-
ního svazu mají o ãlenství zájem, obdrÏí od zastupitelství pfiihlá‰ku. O pfiijetí
Ïádosti pak rozhoduje pfiedsednictvo Mezinárodního svazu MMO.
S rozhodnutím musí souhlasit nejbliÏ‰í ãlenská schÛze MS MMO.

3. V˘povûì je s dvanáctimûsíãní lhÛtou a je moÏné ji podat do konce kalendáfi-
ního roku. Svaz mÛÏe dát v˘povûì s okamÏitou platností, pokud do‰lo
k váÏnému provinûní proti cílÛm a pravidlÛm Mezinárodního svazu MMO. Roz-
hodnutí uãiní pfiedstavenstvo. OkamÏitá v˘povûì má úãinnost pfiedbûÏnou,
protoÏe toto rozhodnutí musí b˘t schválené na nejbliÏ‰í ãlenské schÛzí.

RovnûÏ bylo schváleno pfiedsednictvo v tomto sloÏení:
prezident: Bernd-Dieter Jesinghausen (Spolková republika Nûmecko)
viceprezidenti: Cor Bottenheft (Holandsko)

Henrik Raae Andersen (Dánsko)
jednatel: Dr. Jürgen Böhm (Spolková republika Nûmecko)

Na závûr zástupci jednotliv˘ch zemí podepsali zakládající protokol a dohodu
o spolupráci s FCI. Tato dohoda zavazuje FCI na‰i spolupráci na mezinárodním poli
podporovat. âlenem Mezinárodního svazu MMO se mÛÏe stát kaÏd˘ klub MMO, kte-
r˘ pfii chovu MMO vychází ze standardu FCI ã. 102.

V závûreãné fieãi vyjádfiil prezident Jesinghausen velkou radost z toho, Ïe se
podafiilo mezinárodní svaz zaloÏit a podûkoval v‰em pfiítomn˘m za jejich angaÏova-
nost, konstruktivní spolupráci a pfiátelskou atmosféru s pfiáním pevného zdraví do
pfií‰tího setkání.

                                                            Mal˘m münsterlandÛm zdar!
Petr Buba

Více informací mÛÏete vyhledat na www.kleine-muensterlaender.org/Aktuelles.htm,
klik na  aktuellen Mitteilungsblatt (Zpravodaj Klubu MMO v SRN ãervenec/srpen 2006,
str. 4 – 9). Pozn. redakce.
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     7. Zmûny ustanovení, rozpu‰tûní svazu
1. Na pozvánkách ãlensk˘ch schÛzí musí b˘t uveden program jednání a zároveÀ

i jednání o navrhovan˘ch zmûnách ustanovení. Pozvánky musí b˘t ãlenÛm
zaslány nejménû ‰est t˘dnÛ pfied konáním ãlenské schÛze.

2. Svaz mÛÏe b˘t rozpu‰tûn pouze se souhlasem 2/3 ãlenÛ. Majetek se v tomto
pfiípadû pfievede na jinou organizaci zab˘vající se chovem loveckého pleme-
ne.

8. Pfiechodná a závûreãná ustanovení
1. Pfii ztrátû platnosti nûkter˘ch statutárních ustanovení svazu by mûlo pfiedsta-

venstvo zachovat ostatní ustanovení, pokud se tím nezmûní pÛvodní smysl,
a nutné zmûny zanést do svazového registru. To samé platí pro redakãní zmûny.

2. Tyto stanovy byly dne 21. kvûtna 2006 ve Fulde/Almendorfu jednohlasnû schvá-
leny a zakládajícími ãleny podepsány.

Fulda, dne 21. kvûtna 2006
Bernd-Dieter Jesinghausen, prezident

Dr. Jürgen Böhm, jednatel

Internetové stránky Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
VáÏení ãlenové Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ,

koncem listopadu tohoto roku se podafiilo vytvofiit nové internetové stránky na‰e-
ho klubu. Bude teì záleÏet na v‰ech ãlenech, jestli se stránky postupnû co nejvíce
pfiiblíÏí jejich pfiedstavû a spokojenosti, jestli budou dÛleÏit˘m zdrojem informací
o akcích plánovan˘ch nebo uskuteãnûn˘ch, jestli na nich najdou potfiebné údaje
nejen chovatelé, ale i zájemci o na‰e tfii plemena a jestli pro toto v‰echno budou
stránky v hojném poãtu nav‰tûvované. Máme moÏnost, a tak trochu i odpovûdnost,
se na jejich náplni v‰ichni podílet – obohatit je informacemi, zku‰enostmi, fotografie-
mi, prezentovat úspûchy z domácích i zahraniãních v˘stav a zkou‰ek sv˘ch ohafiÛ,
nabízet jejich prostfiednictvím ‰tûÀátka.

Na webu je odkaz „Chovatelské stanice“, ale zatím není funkãní, protoÏe aktuál-
ní seznam stanic k dispozici nemáme. Materiály do tohoto odkazu uÏ budou muset,
a také mají moÏnost prÛbûÏnû doplÀovat chovatelé. Vyz˘váme proto v‰echny chova-
tele dlouhosrst˘ch ohafiÛ, ktefií chtûjí prezentovat svoji stanici na internetu, aby vyuÏili
právû této pfiíleÏitosti. ZáleÏí na nich, jaké informace a podklady k uvefiejnûní své
chovatelské stanice vyberou.

Adresa nov˘ch internetov˘ch stránek na‰eho klubu je www.ohardlouhosrsty.ic.cz.
Svoje pfiipomínky k nim a ve‰keré písemné i obrazové materiály, které byste chtûli
na webu zvefiejnit, zasílejte na adresu z.mlynkova@quick.cz.

Na spolupráci se tû‰í Mgr. Zdena Ml˘nková
a grafik a správce stránek Miroslav Martinek.

4. Úkolem kaÏdého ãlena svazu je spoleãnû prosazovat a posilovat základní usta-
novení MS MMO v mezinárodních otázkách a posilovat i zájmy svého národ-
ního chovu. Do 31. 1. kaÏdého kalendáfiního roku musí ãlenové oznámit MS
MMO poãet sv˘ch ãlenÛ, chovatelsk˘ch stanic, vrhÛ a ‰tûÀat v pfiedcházejícím
roce.

5. SchÛze, jednání a dokumenty budou vedeny v nûmãinû. Písemn˘ styk ale
bude moÏn˘ i v jazyce anglickém nebo francouzském.

4. Orgány
1. Nejvy‰‰ím orgánem Mezinárodního svazu MMO je ãlenská schÛze. Obchodní

vûci zaji‰Èuje pfiedstavenstvo. To mÛÏe ustanovit dal‰í osoby (skupiny), které
potfiebné práce mezi ãlensk˘mi schÛzemi pfiipraví a zpracují (podpofií).

5. âlenská schÛze
1. ¤ádná ãlenská schÛze musí b˘t svolána minimálnû kaÏd˘m druh˘m rokem.

Na nich se bude jednat a rozhodovat o základních otázkách MS MMO. K volbû
a odvolání pfiedstavenstva a ke zmûnû stanov je nutná 2/3 vût‰ina ãlenÛ. K pfiijetí
v‰ech ostatních závûrÛ staãí prostá vût‰ina.

2. KaÏd˘ národní svaz (ãlen) má jeden hlas. Oficiální zástupce musí b˘t schválen
ãlenskou schÛzí svého národního klubu (svazu) a musí se prokázat pfiíslu‰-
n˘m dokladem. Prezident MS MMO má rovnûÏ jeden hlas. V‰echna hlasování
jsou vefiejná, pfii rovnosti hlasÛ rozhoduje hlas prezidenta. K podání a zafiaze-
ní pozmûÀovacích návrhÛ je stanovena dvoumûsíãní lhÛta. Hlasování je
v naléhav˘ch pfiípadech moÏné. Usná‰et se k návrhÛm, které nejsou na po-
fiadu jednání není moÏné.

3. Zápisy z jednání musí b˘t kaÏdému ãlenu co nejdfiíve zaslány.

6. Pfiedstavenstvo
1. Pfiedstavenstvo musí realizovat cíle a úãely dle bodu 1 tûchto stanov s ohledem

na autonomii národních plemenn˘ch klubÛ (svazÛ) a pfiitom podporovat spo-
lupráci mezi tûmito národními kluby (svazy).

2. Pfiedstavenstvo je sloÏeno z prezidenta, dvou viceprezidentÛ a jednatele. Volí
se na fiádné ãlenské schÛzi na dobu ãtyfi let. Prezidentem MS MMO bude
zástupce zemû pÛvodu plemene. Jednatele urãí prezident, kterého musí schválit
ãlenská schÛze. Podle nûmeckého práva zastupuje MS MMO prezident a jed-
natel se stejn˘mi právy.

3. Pfiedstavenstvo mÛÏe ke svému jednání pozvat hosty bez hlasovacího práva
– napfiíklad osoby povûfiené k vyfiízení dÛleÏit˘ch úkolÛ. Pfii hlasování staãí
prostá vût‰ina. Pfii rovnosti – viz bod 5 2..

4. Pfiedstavenstvo musí vést hospodáfiské záleÏitosti úspornû s ohledem na ve-
fiejnou prospû‰nost. Na ãlenské schÛzi se schvaluje plán hospodafiení a roãní
vyhodnocení finanãního plánu. Na v˘‰i roãních pfiíspûvkÛ se musí dohodnout
ãlenská schÛze.
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Prodám ‰tûÀata MMO
Otec: Dino von Waltra (rakousk˘ pes) – v˘born ,̆ DKK 0/0, VZ I. c., oko tmavé, v. 55 cm
Matka: Orfa Buremi – VD, VZ I. c., velmi ostrá na ãernou
odbûr: bfiezen 2007
Petr Buba, 269 01 Ole‰ná 183, tel. 313 517 877

Zadám ‰tûÀata MMO
Otec: Sent z Florianova Dvora – VZ, v˘b.
Matka: Asta z Mafietinku – PZ. I.c., VD
Odbûr po 10. únoru 2007
Zdenûk Bárta, Záhumenní 2012, 708 00 Ostrava-Poruba

Prodám ‰tûÀata MMO po v‰estrann˘ch rodiãích
Otec: Sir Eben-Ezer
Matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky
Odbûr: konec srpna 2007
Chovatel: Zbynûk Kougl, mobil 607 790 333, tel. 312 659 341

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Prodám jarní vrh ‰tûÀat VMO
Otec: Car z T̆ necké kovárny – CAC, ZV, SZVP, LZ, VZ
Matka: Conny od Hofienické tvrze – V, CAJC, BOB

PZ I. c. 286 b., hlasitá na stopû, voln˘ hlas
Ing. Du‰an âíÏek, K LuÏím 301, 788 13 Vik˘fiovice, tel. 583 215 614
mobil 736 156 340, e-mail: dusan.cizek@pramet.com

Prodám ‰tûÀata VMO
po fence Besinû z JabloÀové zahrady – DKK 0/0, v˘borná, PZ, SVP, LZ, BZ, VZ,
ostrá na ‰kodnou, hlasitá na spárkatou
odbûr: jaro 2007
Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 495 444 218,
mobil 605 422 592

Pomáháme si
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Zadám ‰tûÀata DO
Otec: Eben z Mechova, DKK 0/0, hnûdák, v˘‰ka 68 cm, oko hnûdé,

OV, NV, 6x CAC, R. CAC, 5x CACIB, 4x BOB,
MVP Eurodog 2005 - CACA, VDH-ChA, 3. místo VII. sk. FCI,
âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion
ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, MVZ – v‰e I. c., VGP III. c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou

Matka: Pegi z Ka-Mir Bohemia, bûlou‰ s plotnami, v˘borná, R. CAC
ZV a PZ I. c., nos 4

odbûr: koncem bfiezna 2007
MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí,
tel. 571 624 513; mobil 777 887 942, e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Zadám ‰tûÀata DO
Otec: Endy z Budi‰ovské doliny - V, ZV, PZ, LZ, MJV-VZ - I. c., R.CACT, hlasiã

5. místo na MRK 2006, 5. místo na MKP 2006
Matka: Orka od Hanusky - V, 2x CAC, Vítûz spec.v˘stavy, ZV, PZ - I. c,

VZ-MJV - II. c., hlasiã
odbûr: zaãátek ledna 2007
Michal Popeláfi, Îerotínova 476, 76361 Napajedla, tel. 739 513 311,
e-mail: popelar@tiscali.cz

Prodám ‰tûÀata DO
Otec: Endy z Budi‰ovské doliny - ZV, PZ, LZ, VP, MJV-VZ - I. c., R.CACT,

nos 4, hasiã; 5. místo na MRK 2006, 5. místo na MKP 2006
Matka: Cira od ·umického potoka, v˘borná, nos 4
pravdûpodobn˘ odbûr: prosinec 2006 – leden 2007
Josef Vaníãek, VídeÀská 721, 691 23 Pohofielice, tel. 519 425 087, mobil 728 796 622

Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata DO
Prodám fenku DO – hnûdku
plnochrupá – JS datum narození 9. 5. 2004. Informace: 608 481 866 po 19. hodinû.

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Prodám ‰tûÀata MMO
Otec: Dino von Waltra (rakousk˘ pes) – v˘born ,̆ DKK 0/0, VZ I. c., oko tmavé, v. 55 cm
Matka: Diana Eben-Ezer – v˘borná, DKK 0/0, Vítûz ZV, PZ + LZ I. c.
odbûr: bfiezen 2007
Petr Buba, 269 01 Ole‰ná 183, tel. 313 517 877
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Na‰i sponzofii

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

Dítû a pes

Mal˘ mysliveãek Sam Bíl˘

Dvû kamarádky
Eviãka Bubová a Diana Eben-Ezer

Kry‰tof Dvofiáãek se ‰tûÀátky fenky Ory
LH od Hanusky a psa Edgara z Ka-Mir

Dobfií kamarádi
Zbynûk Kougl
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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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Spoleãnost komplexnû hospodafií
na ·umavû.

Provozuje zemûdûlskou v˘robu, údrÏbu
krajiny a myslivost v pronajat˘ch honitbách.

Podporuje loveckou kynologii.
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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. 73/2006 vychází 30. prosince 2006.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 74/2007 je 15. kvûtna 2007.

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

Vydává: Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
394 15 Nová Cerekev 187
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
ã. úãtu KDO je 000000 0165240379/0800

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

âlenové redakãní rady: Dr. Jifií Tesafi, Roudné 138,
370 07 âeské Budûjovice, tel. 386 358 252
e-mail: raset@pf.jcu.cz

Mgr. Zdena Ml˘nková
251 64 Mnichovice 737, tel., fax, zázn. 323 642 119
e-mail: z.mlynkova@quick.cz

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

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

V˘bor KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170

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

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

Dozorãí rada KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

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

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

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

  Nové klubové stránky na internetu:  http://www.ohardlouhosrsty.ic.cz

Foto na 1. stranû obálky - fenka MMO Muki od PstruÏí fiíãky, majitel ing. Vladimír Dejmek.
Foto na 2. stranû obálky - NP ·umava – pfiezimovací obÛrka v Srní. Foto Martin Halama.
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Pfiihlá‰ka
na

IX. Samostatnou Klubovou v˘stavu
dne 26. kvûtna 2007

v Praze 4, Kunratick˘ les – areál restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
Pi‰te strojem nebo hÛlkov˘m písmem!
Pfiihlá‰ku za‰lete na adresu ing. Lenky Fialové nejpozdûji do 30. dubna 2007.

Plemeno: ..............................................................................Tfiída: ...............................

Jméno psa: ................................................................. VrÏen dne: ...............................

Pohlaví: ............................ âlp.: .................................... Tet. ãíslo: ...............................

Datum a místo jarního svodu: ......................................................................................

Ocenûní na v˘stavách: .................................................................................................

Ocenûní na zkou‰kách: ................................................................................................

Otec: ..................................................................................... âlp.: ...............................

Matka: ................................................................................... âlp.: ...............................

Jméno chovatele: .........................................................................................................

Adresa: ................................................................................. PSâ: ...............................

Jméno majitele: ............................................................................................................

Adresa: ................................................................................. PSâ: ...............................

Prohla‰uji, Ïe jsou mi známa ustanovení propozic v˘stavy a Ïe se jim podrobuji.
Souhlasím se zvefiejnûním své adresy.

V ......................................................... Dne ............................................

Podpis ....................................

Zde pfiilepte potvrzení o platbû!

K pfiihlá‰ce pfiipojte fotokopii celého rodokmenu.
Pokud pfiihla‰ujete do tfiídy pracovní, pfiipojte certifikát âMKJ o vykonané zkou‰ce. Do tfiídy
vítûzÛ pfiipojte kopii dokladu o získání Mezinárodního nebo Národního ‰ampiona. Titul Klubov˘
vítûz, Národní vítûz nebo Vítûz speciální v˘stavy doloÏte kopií PP s ãiteln˘m zápisem nebo
v˘stavním posudkem.


