
1

OBSAH
Úvodní slovo pfiedsedy ............................................................................................... 2
Îivotní jubilea ãlenÛ KDO v roce 2007 ...................................................................... 4
Blahopfiejeme ............................................................................................................. 6
Vzpomínáme ............................................................................................................... 7
SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech v r. 2007 ............................................. 8
âlenská základna klubu ........................................................................................... 13
Hospodafiení klubu za r. 2006 .................................................................................. 13
IX. Samostatná klubová v˘stava - vyúãtování .......................................................... 17
Zpráva dozorãí rady KDO za r. 2006 ........................................................................ 18
Co najdete na internetov˘ch stránkách klubu ......................................................... 19
Klubové zkou‰ky z v˘konu 2007 ............................................................................. 21
V. MVZ VMO a XXXVIII. KS – MVZ DO, MMO, VMO 2007 – organizaãní informace
MS Chlum Sepekov .................................................................................................. 22
Zahraniãní akce ve 2. pololetí 2007 ......................................................................... 24
IX. Samostatná klubová v˘stava 2007 ..................................................................... 26
MVP âeské Budûjovice ............................................................................................ 31
DoplÀky a opravy seznamu chovn˘ch psÛ 2007 ......................................... 33, 35, 36
MVP Erfurt, Nûmecko ............................................................................................... 34
Feny novû zafiazené do chovu ................................................................................. 37
Pfieklad pracovního standardu DO – Nûmecko ....................................................... 39
Z¤ pro VZ psÛ (VGP) Nûmecko – pfieklad ............................................................... 40
Zkou‰ky z v˘konu 2006 - pfiehledy ......................................................................... 61
Dítû a pes .................................................................................................................. 73
Martin Stejskal – myslivec a kynolog ....................................................................... 74
Pomáháme si ............................................................................................................ 75
Na‰i sponzofii ............................................................................................................ 78
V˘bor KDO a Dozorãí rada ....................................................................................... 83
Poradci chovu KDO a Redakãní rada ...................................................................... 84

Voln˘ list – Nezaplacené ãlenské pfiíspûvky KDO k 31. 5. 2007

1. str. obálky:
‰tûÀata z jarního vrhu 2007 chovatelské stanice „od Paletky“ Karla Konopíka
(otec ‰tûÀat Eben z Mechova, maj. ing. Ladislav Ml˘nek, matka Iris od Devíti lip)



32

VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
klubová ãinnost vychází, mimo jiné, i z potfieb
klubu v zaji‰tûní podmínek pro  chovatelskou
ãinnost. V˘bor klubu musí vytvofiit v této ob-
lasti pro ãleny  kvalitní servis.

Uspofiádání klubov˘ch zkou‰ek z v˘konu
pro ovûfiení specifick˘ch loveck˘ch vlastností
na‰ich plemen, dÛleÏit˘ch pro chovné jedince,
je nezbytn˘m vkladem pro budoucnost.
V nejbliÏ‰ích letech bude provûfiení chovn˘ch
jedincÛ na tûchto zkou‰kách samozfiejmostí. Vr-
cholnou akcí na‰eho klubu jsou v tomto roce
V. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
VMO a XXXVIII. CACIT Klubová soutûÏ – Me-
zinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, MMO
a VMO pfiipravované na 22. a 23. záfií
v Sepekovû na okrese Písek. Vyz˘vám ãleny
klubu k úãasti jejich odchovancÛ na tûchto vr-
choln˘ch klubov˘ch zkou‰kách a pfiátele dlou-
hosrst˘ch ohafiÛ v poãetné koronû k podpofie
vÛdcÛ.

V˘cvikové dny v reÏii spádov˘ch oblastí jistû pfiinesou v oblasti v˘cviku své v˘-
sledky. Vûfiíme, Ïe o nû zaãínající vÛdcové projeví zájem a Ïe se stanou vyhledáva-
nou pfiíleÏitostí k získání zku‰eností. V leto‰ním roce uskuteãní setkání i oblast Zá-
padní âechy, moÏnost nácviku byla zmínûna i pro oblast JiÏních âech. Doufejme, Ïe
v blízké budoucnosti budou spádové oblasti pofiádat i klubové jarní zkou‰ky, pfiípad-
nû podzimní zkou‰ky, které jistû pfiispûjí ke zkvalitnûní chovu.

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ umoÏÀuje získat potfiebné zku‰enosti pro vÛdce na
zahraniãních zkou‰kách z v˘konu. Na preferované zkou‰ky je moÏno obdrÏet fi-
nanãní pfiíspûvek. Informace najdete ve Zpravodaji a internetov˘ch stránkách KDO
v odkazu Zahraniãní akce.

Prezentovat u‰lechtilost na‰ich plemen jsme mûli moÏnost v tomto roce jiÏ pode-
váté na Samostatné klubové v˘stavû v Praze. Souãasnû s loveck˘mi vlastnostmi
musíme rozvíjet i povahové vlastnosti a typické exteriérové znaky plemen dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ. KaÏd˘m rokem posuzuje na této na‰í v˘znamné v˘stavû jedno z plemen
nûkter˘ zku‰en˘ rozhodãí ze zemû pÛvodu. Rekordní poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ
v leto‰ním roce, kter˘ pfievy‰uje ãíslo 100, je neklamn˘m potvrzením zájmu ãlenÛ
klubu o tuto oblast ãinnosti. Na spádov˘ch schÛzích zaznûl poÏadavek, aby v‰echna
plemena KDO splÀovala povahové vlastnosti loveckého psa, kter˘ je zároveÀ také
„rodinn˘m psem“. DÛraz na povahové vlastnosti na‰ich  plemen je nezbytn˘m krité-
riem chovnosti.

Tû‰í mne velk˘ zájem ãlenÛ klubu i vefiejnosti o na‰e nové internetové stránky.
Jejich naplnûní nebylo jednoduché a stálo mnoho hodin obûtavé práce. Jménem

v‰ech uÏivatelÛ i tûch budoucích patfií Mgr. Zdenû Ml˘nkové a správci stránek Miro-
slavu Martinkovi podûkování.

Zájem o klubové dûní je povzbuzením do dal‰í práce, úãast a závûry spádov˘ch
schÛzí jsou pro v˘bor klubu zavazující. Dûkuji ãlenÛm v˘boru za jejich vedení, v‰em
úãastníkÛm za konstruktivní diskusi ke zkvalitnûní ãinnosti.

 Pfieji Dlouhosrst˘m zdar!

                                                      Ing. Jifií Kec
                                                                     pfiedseda KDO
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Îivotní jubilea ãlenÛ KDO v roce 2007
60 let

Job Franti‰ek Brno
Burian Jaroslav Velké Nûmãice
Máslo Franti‰ek Dubá
Síkora Jifií Trhové Sviny
Helige Stanislav Temelín
Fiala Josef Hroznová Lhota
Dejmek Vladimír, Ing. Dalovice
Meduna Josef Pofiíãany
Urban Jaroslav Uhlífiské Janovice
Havlíãek Václav Stod
Doubek Jan Îinkovy
âumpelík Jaroslav Praha
Lux Jaromír Praha
Hru‰ka Josef ·tifiín
Hlávka Miroslav Pfierov
Janota Ladislav Slabce
·rámek Otakar, Ing. Borohrádek
Picálek Josef Bechynû
Boudn˘ Antonín Tfiebíã
Novák Josef Ing. Tfiebíã
Vlachovsk˘ Miroslav, Ing. Uherské Hradi‰tû
Vaculík Václav Zlín
Vaculíková Irena Zlín
BlaÏek Vladislav Zlín

65 let

Hartman Jaroslav Hlu‰ice
Pfiíhoda Vladimír Skuteã
·ediv˘ Jaroslav Koufiim
Schütz Jifií HavraÀ
Skopal Jaroslav Velk˘ T̆ nec
Merta Antonín Ludgefiovice
Zeman Josef Vápno u Pfielouãe
Hajník Jaroslav RoÏmitál p.Tfiem‰ínem
¤íha Josef Krajková
Tkáãová Karla Îulová
Vitha Jan, Ing. Tábor
Kratochvíl Jifií, Ing. Chotoviny
Laiblová Eva Teplice
·panûl Karel Úpice
Kováfi Josef Hovûzí

70 let

Pfiech Jan Rohozná u Jihlavy
Hru‰ka Vladimír Nymburk
Spálensk˘ Franti‰ek Pardubice
Opic Václav Pelhfiimov
Franûk Franti‰ek Îìár nad Sázavou

75 let

·najdr Franti‰ek Hofiovice
Strnad Václav â. Budûjovice
Gröhling Jan Jihlava
Görnerová Vlasta âesk˘ Brod
Trãka Franti‰ek, Ing. Îìár nad Sázavou

80 let

Pfeifer Karel Doksy
Wurm Stanislav Fr˘dlant v âechách
Kozlík Jan Miro‰ov
Perútka Vladimír Bratislava

85 let

Du‰ek Jaroslav MimoÀ
Gabãan Jan Hradec Králové

V‰em jubilantÛm blahopfiejeme!
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Blahopfiejeme!
Dne 21. 9. oslaví letos své 60. narozeniny v plné síle a optimismu ná‰ kamarád,

pfiítel, dobr˘ drezér, chovatel, fieditel Mûstsk˘ch lesÛ v Chebu

pan ing. Vladimír Dejmek
z Karlov˘ch VarÛ, kde zastává funkci pfiedsedy ky-
nologické komise OMS K. Vary.  âlenem KDO je od
roku 1974. MMO ho uãarovali jiÏ v mládí, kdyÏ vidûl
práci feny MMO Asiny z Vitriolky. Jeho první vrh MMO
mu dala fena Mis Ml˘Àany v roce 1976. Od té doby
odchoval ve své chovatelské stanici ,,Andûlsk˘
hrad“ celu fiadu vrhÛ i jin˘ch loveck˘ch plemen, hlav-
nû drsnosrst˘ch jezevãíkÛ. Ná‰ jubilant vycviãil mno-
ho loveck˘ch psÛ. Nejvíce ho proslavil pes MMO
Eros v. d. Mooshex‘, se kter˘m úspû‰nû absolvoval
MRK a MKP.

Za svou dlouholetou kynologickou a mysliveckou
ãinnost obdrÏel Vladimír Dejmek vyznamenání âMMJ I. stupnû a zlat˘ odznak KDO.

Do dal‰ích let pfiejeme na‰emu oslavenci pevné zdraví a je‰tû mnoho kynologic-
k˘ch, chovatelsk˘ch a loveck˘ch úspûchÛ.

V dubnu leto‰ního roku oslavil v plné svûÏesti a elánu 80. narozeniny a 40leté
ãlenství v KDO pravodatn˘ myslivec, chovatel, cviãitel a v‰estrann˘ rozhodãí
z v˘konu

pan Karel Pfeifer
z Doks u âeské Lípy. Ve své chovatelské stanici „Ar-
gaj“ (dnes „Argaj Doksy“) choval MMO a od r. 1980
DO. Z jeho chovu jsou v povûdomí chovní psi DO Cup
a Cyr Argaj. Cup byl v r. 1989 vítûzem KVZ AO – DO
v I. c., v r. 1990 na XXII. MVZ DO v I. c., MRK v I. c.,
MKP ve II. c. a na MVZ v NDR v I. c. Cyr absolvoval KVZ
AO – DO v I. c., MVZ DO ve III. c. a MRK ve II. c. Jubilant
úspû‰nû reprezentoval KDO s fenou Jaga Argaj
v r. 2003 na XXXV. MVZ DO v Rakousku. Od r. 1993
jako manaÏer klubu ãtyfiikrát zorganizoval v Holanech
u âeské Lípy Klubové soutûÏe s mezinárodní úãastí.
Spoleãenská a sportovní atmosféra tûchto akcí mûla
vÏdy pfiíznivou odezvu u domácích i zahraniãních úãast-

níkÛ. Od r. 1993 je nepfietrÏitû ve vedení KDO, jako manaÏer zkou‰ek, v˘cvikáfi,
pfiedseda dozorãí rady a nyní její ãlen. Ve v‰ech funkcích pracoval kvalifikovanû, peã-
livû a spolehlivû.

Za zásluhy o KDO byl Karel Pfeifer vyznamenán stfiíbrn˘m a zlat˘m klubov˘m
odznakem a odmûnûn vyznamenáním âMMJ Za zásluhy o myslivost I. stupnû.

K Ïivotnímu jubileu blahopfiejeme, za práci pro KDO dûkujeme a do dal‰ích let
pfiejeme pevné zdraví, pohodu a je‰tû hodnû kynologick˘ch a mysliveck˘ch úspûchÛ.

Své 80. narozeniny a 47 let ãlenství v KDO oslavil v bfieznu leto‰ního roku
pravodatn˘ myslivec, chovatel, cviãitel, rozhodãí z exteriéru a v‰estrann˘ rozhodãí
z v˘konu

pan Jan Kozlík
z Miro‰ova u Rokycan. Z jeho chovatelské stanice „z Miro-
‰ovské rokle“ vze‰li do povûdomí vynikajícími loveck˘mi vlast-
nostmi fena MMO Brita a pes MMO Blesk. V chovu MMO se
uplatnil jeho chovn˘ pes Ajax z Miro‰ovské rokle. V r. 1982
mûl pan Kozlík prvního z NDR importovaného psa VMO Don-
na v. d. Karbeck, se kter˘m v r. 1985 zvítûzil na Klubov˘ch
v‰estrann˘ch zkou‰kách. Donn v˘znamnû pfiispûl k roz‰ífiení
plemene VMO u nás i na Slovensku.
Od r. 1970 byl Jan Kozlík stfiídavû ãlenem v˘boru KDO. V letech
1978 aÏ 1983 vykonával funkci hlavního poradce chovu a dal-

‰ích sedm let byl pfiedsedou klubu. Pro kvalifikované, pfiímé, citlivé a nekonfliktní
jednání je mezi myslivci a v KDO oblíben.
Za zásluhy o KDO obdrÏel Jan Kozlík stfiíbrn˘ a zlat˘ klubov˘ odznak a bylo mu také
udûleno vyznamenání âMMJ Za zásluhy o myslivost I. stupnû.
K Ïivotnímu jubileu blahopfiejeme, za mnoholetou práci pro klub dûkujeme a do dal-
‰ích let pfiejeme pevné zdraví a pohodu.

Vzpomínáme
Ve vûku 87 let nás navÏdy opustil ãestn˘ ãlen na‰eho klu-

bu, lesník a pedagog, pan ing. Antonín Procházka z Chodoun
u Litomûfiic. Do klubu vstoupil v roce 1950. Od roku 1953 byl
ãlenem v˘boru, jednatelem a od roku 1977 do roku 1983 pfied-
sedou klubu. Ve v‰ech funkcích se osvûdãil. Byl oblíben pro
vûcné, spoleãenské a pfiátelské jednání a ochotu pomáhat,
kde bylo tfieba. V myslivecké praxi mûl po cel˘ Ïivot nûmecké
dlouhosrsté ohafie, na které nenechal dopustit. Jeho osobité
jednání zÛstane v na‰ich vpomínkách.

Dne 26. února 2007 neãekanû zemfiel ve vûku 72 let pan Emanuel Jirsík, ãlen
KDO od r. 1975.

Ve vûku 63 rokÛ zemfiel 27. února tohoto roku  pan Ladislav Ho‰tiãka, kter˘ byl
ãlenem KDO od r. 1968.

âest jejich památce!
                                                      V˘bor KDO a JUDr. Karel N˘vlt
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SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
v r. 2007   (podnûty a návrhy)

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

JiÏní âechy a Vysoãina dne 4. 3. 2006 v Sepekovû
SchÛzi fiídil Ladislav Hubata, ekonom, matrikáfi KDO. Zúãastnili se také ing.Kec a ing.
Fialová.
Diskuse: byla vûcná, zamûfiena pfiedev‰ím na pfiípravu MVZ, chov - v˘bûr do chovu,
organizaãní záleÏitosti KDO apod.

Závûry vze‰lé z diskuse:
• klubové MVZ – probûhnou v Sepekovû v okrese Písek – aÏ na drobnosti je v‰e

pfiipraveno:
- vodní práce - pfiíhodn˘ rybník s niÏ‰í krytinou a rákosem v dostateãné plo‰e,
-  práce v lese - osvûdãené prostory, kde se jiÏ nûkolikrát VZ konaly,
- práce na poli – bude upfiesnûno podle osevních postupÛ zemûdûlcÛ,
- bude dostatek pernaté, spárkaté zvûfie a li‰ek; zajíci – jako ve vût‰inû revírÛ

v âR,
- ubytování a stravování – pfiíjemné prostfiedí, nízké ceny,
- pfiislíbena moÏnost nácviku cca t˘den pfiedem pro zájemce z fiad úãastníkÛ

(bliÏ‰í informace v tomto Zpravodaji),
- centrum ve‰kerého dûní – kulturní sál Lí‰nice (2 km od Milevska),

• v klubovém Zpravodaji a na internetu podat pro nové ãleny a zaãínající chovatele
populárnû-odborn˘ v˘klad o v‰ech aspektech DKK,

• v˘bûry do chovu
- zjednodu‰it a zefektivnit organizaci v˘bûru do chovu,
- souhlas se souãasn˘mi podmínkami pro zafiazení do chovu,
- v˘bûr provádût pouze na dvou klubov˘ch v˘stavách (Praha a Morava), na spe-

ciální v˘stavû (nedûle podzimní v˘stavy v â. Budûjovicích), na spádov˘ch
schÛzích, na klubov˘ch MVZ v dobû, kdy se ãeká na v˘sledky (je pfiítomna
poãetná korona a mnoho zájemcÛ o chov),

- provádût dÛslednou selekci a agresivní jedince nezafiazovat do chovu,
- pfiijmout úãinná chovatelská opatfiení, pokud se ukáÏe, Ïe zmiÀovaná agresivi-

ta je geneticky zakódovaná v urãité krevní linii,
- chov musí b˘t zamûfien na produkci ‰tûÀat pro bûÏné cviãitele a ne pouze pro

zku‰ené „drezéry“,
- zv˘‰ená agresivita je velmi ãasto odrazem bázlivosti a slabé nervové soustavy

psa,
- v‰echna 3 plemena KDO musí splÀovat povahové vlastnosti loveckého psa,

kter˘ je zároveÀ také „rodinn˘m psem“.
• V˘klad Zku‰ebních fiádÛ – je velmi chvályhodné a v‰ichni pfiítomní oceÀovali

snahu v˘boru KDO prostfiednictvím âMKJ seznámit v‰echny rozhodãí z v˘konu
s „Pracovním standardem“ pfievzat˘m ze SRN, kter˘ definuje styl a zpÛsob hle-
dání typick˘ pro plemena KDO. Tímto by se mûlo dosáhnout odstranûní znev˘-
hodnûní na‰ich plemen vÛãi ostatním ohafiÛm.

• V˘cvikové tábory, víkendy – KDO zatím neplánuje tyto organizovat. Na mnoha
místech probíhá pravideln˘ spoleãn˘ nácvik – pfiíprava na v‰echny druhy zkou-
‰ek. Je to v˘sledek aktivity nûkter˘ch na‰ich ãlenÛ a dohody s pfiíslu‰n˘m MS
(napfi. V˘chodoãeská poboãka, okres. â. Budûjovice – Kolné - pan ·afler atd.).
Doporuãujeme tyto aktivity realizovat ve v‰ech regionech a více propagovat napfi.
zvefiejnûním v klubovém Zpravodaji nebo na internetov˘ch stránkách.

• Nûktefií ãlenové KDO splnili podmínky udûlení klubov˘ch odznakÛ, pfiesto toto
ocenûní nedostali (napfi. pan Lidinsk˘). Provûfiit zpûtnû tuto záleÏitost a napravit
pfiípadné pochybení i s patfiiãnou omluvou, napfi. v dobû konání MVZ.

Po spádové schÛzi probûhlo jednání k zaji‰tûní MVZ konan˘ch v honitbách MS
Chlum Sepekov ve dnech 21. aÏ 23. 9. 2007.

JiÏní Morava dne 11. 2. 2007 v Brnû
SchÛzi fiídil MVDr. ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu. Úãast 17 ãlenÛ.
Z diskuze vyplynuly následující váÏné pfiipomínky:
- dr. ·erá popsala nároky kladené na psy na zkou‰kách v zahraniãí,
- L. ·merda dotaz na vûkové limity na zkou‰kách v zahraniãí,
- Dr. ·erá a F. Job poukazovali z pozice rozhodãích na rozdíln˘ typ práce jednotli-

v˘ch plemen - na mnohdy nedostateãné zaji‰tûní podmínek zkou‰ek pofiádají-
cích organizací,

- F. Job - systém zkou‰ek nevyhovuje, navrhuje rozdûlit na soutûÏe a zkou‰ky lo-
vecké upotfiebitelnosti,

- Z. Ry‰ánek uvedl pohled z pozice pfiedsedy OMS Brno-venkov: pofiádající MS
musí zlep‰it pfiípravu zkou‰ek, dále navrhl pofiádání klubov˘ch zkou‰ek (ZV a PZ)
v âechách i na Moravû.

Závûr - úkol pro v˘bor KDO:
- vypracovat pracovní standardy plemen,
- pfiipomínkovat nesrovnalosti nového zku‰ebního fiádu, kter˘ se jeví jako nejhor‰í

za poslední období jak systémovû, tak po stránce chyb v textu,
- ãlenové souhlasí s v˘bûry kandidátÛ chovu na klubov˘ch v˘stavách.
Po ukonãení schÛze byl proveden v˘bûr jednoho kandidáta chovu – VMO.

PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘ kraj 10. 3. 2007 v Plzni
Jednání fiídil ing. Kec, pfiedseda KDO. Úãast 30 ãlenÛ + hosté.

Diskuse:
- p. ·louf – uspofiádá v Liblínû na Rokycansku v˘cvikov˘ den pro plemena sdruÏe-

ná v KDO,
- Fialová - bliÏ‰í podrobnosti na internetu,
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- Fialová - informace ke konání v˘stav - klubové a speciální,
- Dr. Cincibus - v Nûmecku platí pouze klubové ocenûní – v˘bûr do chovu,
- Ing. Polák - zda uÏ je rozhodnuto o konání klubov˘ch a speciálních v˘stav, zda

pes ocenûn˘ na jiné v˘stavû mÛÏe s tímto posudkem pfiijít na v˘bûr do chovu
nebo se musí znovu zúãastnit v˘stavy,

- Fialová - není, toto téma je dáno k diskusi na spádov˘ch schÛzích, i s posudkem
z jiné v˘stavy lze pfiijít k v˘bûru do chovu,

- Ing. Dejmek - pfii v˘bûru dbát i na povahové vlastnosti,
- Dr. Cincibus - na klubov˘ch v˘stavách lze lépe ohlídat povahu psa,
- p. Konopík- majitel chovné feny mÛÏe vybírat ze tfií chovn˘ch psÛ, zde je dÛleÏitá

povaha,
- Ing. Polák - povahové vlastnosti lze provûfiit pfii absolvování zkou‰ek vloh, které

by pofiádal KDO. Na zkou‰kách vloh se projeví vlohy neovlivnûné tolik v˘cvikem.
Na VJP v Nûmecku pes musí prokázat vlohy a má k tomu nûkolik pfiíleÏitostí.
Doporuãuje pofiádání ZV dle nûmeckého Z¤ pro VJP. Doporuãuje zafiadit ZV jako
podmínku chovnosti,

- Ing. Dejmek - vlohové vlastnosti jsou dÛleÏité, napfi. hlasitost. Pfii na‰ich ZV pak
naráÏí ovûfiení hlasitosti na dal‰í disciplíny- klidy pfied zvûfií,

- pí ·mídová - doporuãuje konání klubov˘ch ZV,
- Ing. Kec - styl plemene pfii hledání ve zku‰eních fiádech, doporuãuje vyÏádat styl

hledání od zemû pÛvodu, toto je i Ïádost na Dr. Cincibuse,
- Dr. Cincibus - doporuãuje nechat schválit Z¤ pro VJP organizací ÚKOZ,
- Ing. Dejmek – pofiádat klubové ZV, kde budou posuzovat rozhodãí z KDO. U ji-

n˘ch klubÛ také pofiádají klubové ZV, napfi. KKO Memoriál Václava Vanãury se
zadáním CACT,

- Ing. Kec - pfii neobsazení MVZ (napfi. MMO) pofiádat klubové mezinárodní PZ, VP
a BZ souãasnû s klubov˘mi MVZ,

- Dr. Cincibus - moÏnost ovûfiení vlohov˘ch vlastností pfii v˘cvikovém dni – hlasi-
tost.

Usnesení spádové schÛze:
1. Bere na vûdomí zprávy jednotliv˘ch ãlenÛ v˘boru a revizní komise.
2. Pofiádání 2x klubové v˘stavy a 1x speciální v˘stavy, zachovat nastaven˘ model:

- Samostatná klubová v˘stava v Praze (se zadáním KV),
- klubová v˘stava na Moravû pfii nûkteré OV,
- speciální v˘stava pfii podzimní v˘stavû v â. Budûjovicích v nedûli.

Pouze na tûchto v˘stavách provádût v˘bûry do chovu, vãetnû spádov˘ch schÛzí
a klubov˘ch akcí.

3. Doporuãit v˘boru KDO zafiadit ZV do podmínek chovnosti a konání klubov˘ch ZV
v roce 2008 s moÏností konání pfii nûkterém OMS, napfi. Klatovy s úãastí roz-
hodãích KDO.

4. Uspofiádání v˘cvikového dne pro ãleny KDO a majitele DO, MMO a VMO v sobotu
23. ãervna 2007 v Liblínû u Rokycan - informace zvefiejnûny na internetu.

5. Vstoupit v jednání s organizací ÚKOZ a pokusit se nechat schválit zku‰ební fiády
pro VJP.

V˘chodní âechy 24. 2. 2007 ve Hvozdnici
Spádovou schÛzi zahájil a fiídil pan Josef Jeník, ãlen v˘boru KDO.

Diskuse
p. Pern˘ – pozval pfiítomné na soutûÏ Petra Valera na 28. 4. 2007
p. NoÏiãka – zrekapituloval finanãní hospodafiení klubu
p. Mare‰ – pfiipomínka k v˘bûru na kandidáta chovu – dát vûdût gestorovi na spádo-
vou schÛzi, aby se dostavil vhodn˘ zástupce, kter˘ provede v˘bûr
p. NoÏiãka – návrh – pouze v˘bûr do chovu pouze na klubové v˘stavû
p. Pern˘ – návrh – v˘bûr do chovu na více místech – spádové schÛze, v˘stavy …, více
moÏností
p. Valenta st. – nejstar‰í ãlen V˘chodoãeské poboãky - zavzpomínal na zaloÏení V˘-
chodoãeské poboãky. (P. Ladislav Valenta st. ve vûku 87 let pfiijel na únorovou spádo-
vou schÛzi VâP leto‰ního roku sám vlastním autem – nutno mu poblahopfiát k v˘borné
kondici. Pozn. ing. Kece.)
p. Jeník – navrhl napsat o historii Vã poboãky do Zpravodaje klubu
p. Pazderka – návrh úkol pro v˘bor Vã poboãky – zpracovat informace o historii dle
dostupn˘ch pramenÛ
p. Weidl – nejsou delegováni rozhodãí na vrcholné kynologické akce z na‰í oblasti

Severní Morava 18. 2. 2007 v Olomouci
SchÛzi fiídil v˘cvikáfi klubu a poradce chovu DO MVDr. Miroslav Kalich. Úãast 35 ãle-
nÛ + 6 hostÛ.

Diskuse:
- návrh p. Popeláfie na zasílání materiálÛ pí Ml˘nkové pro podporu aktuálnosti na-

‰ich internetov˘ch stránek,
- útlum DO proti MMO a VMO - návrh na novou krev,
- p. LuÏn˘ je pro dovoz nové krve,
- MVDr. Kalich – nevyuÏívají se v‰echny linie, kryje se pfieváÏnû VII. linií,
- p. Dvofiáãek - chovatelé si to dûlají sami, nenechají si poradit,
- p. Pikula - dbát na to, co urãí poradce chovu,
- p. Grmolensk˘ kritizoval nûmeck˘ a rakousk˘ zku‰ební fiád - jsou jiné neÏ ná‰,
- p. Popeláfi - pracovní standard plemene (styl, rychlost, vytrvalost),
- MVDr. Kalich - mûla by dodat zemû pÛvodu,
- uvefiejnit na internetu nebo ve Zpravodaji seznam cviãitelÛ pro chovatele, ktefií na

v˘cvik nemají ãas,
- návrh p. Pikuly na podporu chovatelÛ, ktefií mají zájem o zahraniãní ‰tûÀata.
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Praha, Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘ kraj dne 4. 3. 2007 v Praze
SchÛzi zahájil a fiídil Petr Buba. Úãast: 32 ãlenÛ.

Informace:
- Dr. N˘vlt informoval ãleny klubu o pozvánce rakouského klubu MMO a VMO na

mezinárodní v‰estranné zkou‰ky, které se budou konat 27. aÏ 30. záfií 2007 na
poãest 70. v˘roãí rakouského klubu (informace viz tento Zpravodaj a internetové
stránky klubu),

- Dr. N˘vlt informoval o ‰kolení v‰ech rozhodãích z v˘konu, které svolává âMMJ
na 17. 3. 2007 v Praze v domû odborÛ na ÎiÏkovû,

- Mgr. Ml˘nková seznámila pfiítomné o souãasném stavu internetov˘ch stránek klu-
bu. Dr. Tesafi nemÛÏe pro nedostatek ãasu dále spravovat na‰e stránky, nov˘m
správcem je p. Miroslav Martinek.

Diskuse:
- v˘sledky svodÛ, v˘stav a zkou‰ek je ve Zpravodaji neúpln˘ - návrh, aby na kaÏ-

dém okrese byl ná‰ garant, kter˘ by domluvil shromaÏìování v˘sledkÛ zkou‰ek
na‰ich plemen a zaslal Dr. Kalichovi,

- doporuãení, aby v˘bor napsal âMMJ, Ïe OMS neposílají na kluby v˘sledky zkou-
‰ek, i kdyÏ je to jejich povinnost, a Ïádat o nápravu,

- doporuãení, aby ve Zpravodaji byl o nûco podrobnûj‰í rozpis nákladÛ a v˘dajÛ
klubu (3 aÏ 4 poloÏky), ne jen náklady, v˘daje a v˘tûÏek,

- stíÏnost na hlavního poradce chovu - chybnû uvedena dysplazie ve Zpravodaji
oproti rodokmenu,

- nejdel‰í ãas schÛze byl vûnován chybám ve zku‰ebním fiádu,
- na vrcholov˘ch zkou‰kách rozhodãí preferují nûkterá plemena,
- doporuãení do Zpravodaje – slovem „Pozvání“ zv˘raznit upozornûní na termíny

spádov˘ch schÛzí,
- kritika - ve Zpravodaji ã. 73/2006 chybí tabulka z KS-MVZ Vsetín 2006,
- Mgr. Ml˘nková – pro Zpravodaj nebyla tabulka dodaná v potfiebné kvalitû, na

internetov˘ch stránkách je alespoÀ pro informaci.

Diskusní pfiíspûvky ze v‰ech spádov˘ch oblastí jsou uvefiejnûny na základû
zápisÛ z tûchto schÛzí. Byly následnû vzneseny pfiíslu‰n˘mi gestory na schÛzi v˘bo-
ru KDO 24. 3. 2007 a projednány.

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

                                                                         Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

âlenská základna klubu
K 31. 10. 2006 byla provedena inventura plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ v návaznosti

na evidenci ãlenÛ. Bylo zji‰tûno, Ïe k 31. 10. 2006 nezaplatilo celkem 50 ãlenÛ pfií-
spûvek na rok 2006 a bylo u nich tudíÏ zru‰eno ãlenství. V prosinci je‰tû jeden ãlen
zaplatil ãlensk˘ pfiíspûvek na rok 2006 i na rok 2007 a byl znovu zaevidován mezi
ãleny. Naopak fiada ãlenÛ po rozeslání sloÏenek se Zpravodajem ã. 72 v ãervenci
2006 zaplatila ãlenské pfiíspûvky na rok 2006 podruhé. Tyto pfiíspûvky byly pfieúãto-
vány do dal‰ích let (úãet v˘nosÛ pfií‰tích období).

K 31. 12. 2006 vykazuje ãlenská základna 686 ãlenÛ, z tohoto poãtu je 14 ãest-
n˘ch ãlenÛ. V roce 2006 ubylo z dÛvodu nezaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ 49 ãlenÛ
vylouãeno, 3 ãlenové poÏádali o zru‰ení ãlenství, 3 ãlenové zemfieli. Naopak zaregis-
trováno bylo 48 nov˘ch ãlenÛ.

Ladislav Hubata
matrikáfi

Hospodafiení klubu za r. 2006

Vyhodnocení – provoz klubu:
V˘nosy:
Zápisné ............................................................................................ 4 900,00 Kã
Úroky .................................................................................................. 531,25 Kã
Pfiijat˘ pfiíspûvek od âMKJ ............................................................ 22 025,00 Kã
Pfiíspûvky a dary (zahr. rozhodãí, ãlenové) ..................................  26 900,00 Kã
Pfiijaté ãlenské pfiíspûvky ............................................................. 202 500,00 Kã
Celkem provoz klubu v˘nosy: ..................................................... 256 856,25 Kã

Náklady:
Materiál- obálky, tiskopisy, diplomy k jubil. .................................... 1 605,00 Kã
Cestovné v˘bor (cestovné na schÛze, cesta do SRN MMO) ....... 30 869,00 Kã
SluÏby- tisk sloÏenek .........................................................................  732,00 Kã

- banka ......................................................................................  4 860,50 Kã
- po‰tovné .................................................................................  2 203,00 Kã

Odmûny ........................................................................................  23 900,00 Kã
Pfiíspûvek placen˘ âMKJ................................................................  6 420,00 Kã
Dar poskytnut˘ – JUDr. N˘vlt .............................................................. 935,00 Kã
Dozorãí rada – po‰tovné .....................................................................  79,50 Kã
Kurz. rozdíl – pfiepoãet valut k 31. 12. 2006 ..................................  1 112,30 Kã

Celkem provoz klubu náklady: 72 716,30 Kã
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TrÏby za prodan˘ materiál ze skladu..............................................  2 125,00 Kã
Hodnota prodaného materiálu (skladová cena) ............................  1 635,00 Kã

 Zisk z prodeje materiálu (.samolepky, odznaky) .......................  490,00 Kã

V˘sledek – provoz klubu: zisk 184 629,95 Kã

Vyhodnocení – chovatelství:

V˘nosy:
Chovatelské poplatky .................................................................... 15 500,00 Kã
Pfiíjem z klubové v˘stavy (samostatné vyhodnocení) .................  29 020,00 Kã

Celkem chovatelství v˘nosy: 44 520,00 Kã

Náklady:
Klubová v˘stava - materiál ............................................................. 832,50 Kã

- poháry ...........................................................  4 938,09 Kã
- tisk katalogÛ, parkovné.................................  4 730,00 Kã
- po‰tovné ..........................................................  717,00 Kã
- odmûna zahr. rozhodãí .................................. 1 500,00 Kã
- obãerstvení .................................................... 4 043,00 Kã

Speciální v˘stava Buchlovice – poháry ..........................................  3 982,92 Kã
Po‰tovné ............................................................................................. 225,50 Kã

Celkem chovatelství náklady: 20 969,00 Kã

V˘sledek - chovatelství: zisk 23 581,00 Kã

Vyhodnocení vydávání klubového Zpravodaje:
V˘nosy:
Prodej Zpravodaje .............................................................................  230,00 Kã
Inzerce AGP Beroun ........................................................................ 6 000,00 Kã

Celkem v˘nosy Zpravodaj: 6 230,00 Kã

Náklady.
Po‰tovné (poã. roku do zahraniãí a tuz. instituce) .......................... 1 253,00 Kã
Tisk sloÏenek, tisk a rozeslání ZpravodajÛ ..................................  97 746,74 Kã

Celkem náklady Zpravodaj: 99 000,00 Kã

V˘sledek - klubov˘ Zpravodaj: ztráta 92 770,00 Kã

Vyhodnocení ãinnosti v˘cvik:
Podrobné vyhodnocení klubov˘ch zkou‰ek u vyhodnocení hospodafiení za III. ãtvrt-
letí 2006.

V˘nosy:
Startovné klubové zkou‰ky ........................................................... 12 059,00 Kã
Pfiíspûvky a dary od ZEFA Volary a Poji‰Èovny Halali ..................... 5 000,00 Kã

Celkem v˘nosy v˘cvik: 17 059,00 Kã

Náklady:
Klubové zkou‰ky - materiál ....................................................  1 230,00 Kã

- poháry ......................................................  2 694,00 Kã
- cestovné rozhodãí .................................  13 758,00 Kã
- sluÏby (tisk.diplomÛ, pron. honitby, po‰tovné) .... 10 459,00 Kã
- odmûny rozhodãí vã. sráÏk. danû ...........  9 200,00 Kã

Zkou‰ky v zahraniãí - VMO SRN- pohár ........................................... 256,00 Kã
- startovné a pfiísp. .................................................................. 29 280,00 Kã
- MVZ DO Rakousko - pfiíspûvky ............................................... 6 000,00 Kã

Zkou‰ky v tuzemsku ost. MRK, MKP - poháry ..............................  1 566,00 Kã

Celkem náklady v˘cvik: 74 443,00 Kã

V˘sledek ãinnosti v˘cvik: ztráta  57 384,00 Kã

Hospodafiení Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ celkem k 31. 12. 2006

V˘nosy:
Zápisné ...........................................................................................  4 900,00 Kã
Chovatelské poplatky .................................................................... 15 500,00 Kã
Zpravodaj – inzerce, prodej ............................................................  6 230,00 Kã
Pfiíjmy z v˘stavy (poplatky, vstupné, prodej katalogÛ) ................. 29 020,00 Kã
Startovné .......................................................................................  12 059,00 Kã
Úroky .................................................................................................  531,25 Kã
TrÏby z prodeje materiálu ..............................................................  2 125,00 Kã
Pfiijaté pfiíspûvky a dary (bez ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ) ....................  51 925,00 Kã
âlenské pfiíspûvky na rok 2006 ..................................................  202 500,00 Kã

Celkem v˘nosy: 326 790,25 Kã

Náklady:
Nákup a spotfieba materiálu .......................................................... 17 104,51 Kã
Cestovné .......................................................................................  39 367,00 Kã
Poho‰tûní , dary ............................................................................... 4 978,00 Kã
SluÏby bankovní .............................................................................  4 860,50 Kã
Po‰tovné .........................................................................................  4 697,00 Kã
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Ostatní sluÏby (tisk zpravodajÛ, katalogÛ, pronájem honitby,
startovné a pfiíspûvky na zkou‰ky do zahraniãí, aj.) ................... 153 988,74 Kã
Odmûny, vãetnû danû ..................................................................  34 600,00 Kã
Skladová cena prodaného materiálu (bez rabatu) ......................... 1 635,00 Kã
Poskytnut˘ pfiíspûvek âMKJ............................................................ 6 420,00 Kã
Kurz ztráta ........................................................................................ 1 112,30 Kã

Celkem náklady: 268 763,05 Kã

V˘sledek hospodafiení celkem: zisk 58 027,20 Kã

Majetek klubu k 30. 9. 2006 – vybrané poloÏky:
Materiál na skladû.......................................................................... 21 599,10 Kã
Peníze v hotovosti - pokladna ....................................................  3 835,00 Kã

- valutová pokladna .................................... 22 820,85 Kã
(830,00 Euro)

Ceniny – po‰tovní známky ................................................................  108,00 Kã
Stav bankovního úãtu .................................................................  205 125,47 Kã
Investice do zaji‰tûného fondu u âSS ........................................ 350 000,00 Kã
Závazek – odvod sráÏkové danû ........................................................ 275,00 Kã
Pfiijaté ãl. pfiíspûvky na dal‰í roky .................................................. 19 750,00 Kã

Komentáfi k v˘sledku hospodafiení za rok 2006

Pfiízniv˘ v˘sledek hospodafiení v roce 2006 ovlivnily pfiedev‰ím tyto skuteãnosti:
•  V tomto roce klub obdrÏel vysoké finanãní dary a pfiíspûvky v celkové v˘‰i 37

900,00 Kã. Nejvy‰‰í finanãní pfiíspûvky poskytli pánové MVDr. V. Îìársk˘ 15 000,00
Kã a MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ 10 000,00 Kã, dále 2 000,00 Kã vûnovala spoleãnost
ZEFA Volary, 3 000,00 Kã Halali a za inzerci v klubovém Zpravodaji jsme získali
od spoleãnosti AGP Beroun 6 000,00 Kã.

• K úspofie do‰lo v nákladech na úãast na MVZ v Rakousku, kde po dohodû
s rakousk˘m klubem nebylo ãesk˘m úãastníkÛm úãtováno startovné.

• Celkem finanãnû pfiíznivû se do hospodafiení promítly klubové zkou‰ky v Choryni.
• Promítlo se i zv˘‰ení chovatelsk˘ch poplatkÛ.

Vyplacené pfiíspûvky do zahraniãí:
Ing. Kec, Ing. Ml˘nek, Ing. JirkÛ – MVZ DO Rakousko celkem 6 000,- Kã. Ing.

Fialová L. a Fialová Z. úãast na zkou‰kách VMO v SRN celkem 16 587,- Kã. P. Andrle
úãast na zkou‰kách VMO v SRN celkem 6 700,- Kã. P. Novák úãast na zkou‰kách
v SRN 2000,- Kã. Pí. ·mídová úãast na zkou‰kách MMO v SRN 3 993,- Kã.

Ladislav Hubata
ekonom

IX. Samostatná klubová v˘stava – vyúãtování
 

Uspofiádání IX. Samostatné klubové v˘stavy dne 26. kvûtna 2007 pfiineslo Klubu
dlouhosrst˘ch ohafiÛ zisk ve v˘‰i zhruba 22 900,00 Kã (nejsou zapoãítány pfiípad-
né cestovní náhrady organizátorÛ v˘stavy - rozhodãí,  pofiadatelé apod.). Na v˘sta-
vu bylo pfiihlá‰eno 103 psÛ.
 
Pfiíjem
- na v˘stavních poplatcích celkem ............................................ 32 450,00 Kã

1 700,00 Kã
(60,00 Euro)

- za prodané vstupenky ............................................................... 4 380,00 Kã
- za prodané katalogy ..................................................................... 840,00 Kã

Celkem pfiíjmy  39 370,00 Kã

V˘daje
- za nákup materiálÛ - vstupenky, stuÏky,

tisk. barva, klubové ta‰ky .......................................................... 1 930,00 Kã
- na dopravu a poho‰tûní zahraniãních rozhodãí a host ............. 1 594,00 Kã
- na tisk diplomÛ, katalogÛ a posudkov˘ch listÛ ......................... 3 482,00 Kã
- za poháry a medaile  ................................................................ 5 489,50 Kã
- za po‰tovné  ................................................................................. 832,50 Kã
- na stravné rozhodãích, zapisovatelek,

vedoucích kruhÛ, pofiadatelÛ  ................................................... 3 150,00 Kã

Celkem v˘daje   16 478,00 Kã

Vyúãtování klubové v˘stavy celkem (zhruba): zisk 22 900,00 Kã
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Zpráva dozorãí rady KDO za rok 2006
Jednání dozorãí rady KDO se uskuteãnilo 5. 2. 2007 v PrÛhonicích v restauraci

U Bezou‰kÛ za pfiítomnosti pfiedsedy DR ing. Ml˘nka, ãlenÛ K. Pfeifera a D. Luxové
a za úãasti L. Hubaty a ing. Hubatové.

Úãelem jednání byla provûrka hospodafiení klubu za rok 2006, plnûní usnese-
ní v˘boru KDO a doporuãení dozorãí rady z roku 2006.

Ke kontrole byly pfiedloÏeny - úãetní deník, v˘pisy z banky, pfiíjmové a v˘dajové
úãetní doklady.

Ve‰keré doklady jsou vedeny pfiehlednû a pfiedsedou klubu prÛbûÏnû parafová-
ny. Pfii kontrole nebyly zji‰tûny Ïádné nesrovnalosti mezi pfiíjmy a v˘daji klubu.

Pfiehled hospodafiení klubu za pfiedcházející rok pfiedkládan˘ ãlenÛm v˘boru
a následnû ve zkrácené verzi uvádûn˘ ve Zpravodaji KDO je dostaãující, dozorãí
rada doporuãuje tento postup zachovat i pro dal‰í roky.

Usnesení v˘boru KDO a doporuãení dozorãí rady jsou prÛbûÏnû plnûny.
Bylo upozornûno na nesrovnalost mezi vydan˘mi usneseními v˘boru KDO

v r. 2006 ohlednû finanãního pfiíspûvku KDO pfii úãasti na‰ich psÛ v zahraniãí.
Z toho dÛvodu dozorãí rada KDO doporuãuje:

Pro sjednocení podmínek úãasti na‰ich psÛ na zkou‰kách v zahraniãí informovat
na schÛzích ve spádov˘ch oblastech ãleny KDO, Ïe:
- ve smyslu usnesení v˘boru KDO z 8. 9. 2006, dle informace ve Zpravodaji ã. 72/2006

(str. 15), a za podmínek schválen˘ch na v˘boru KDO dne 26. 11. 2006 klub hradí
úãastníkÛm vybran˘ch zkou‰ek v zahraniãí startovné + 2000,- Kã jako pfiíspûvek na
cestovné.

V˘bûr psÛ na zkou‰ky v zahraniãí v roce 2007 se bude provádût dle následujících
pravidel (podmínky pro úãast):
- na HZP (podzimní zkou‰ky) – absolvované PZ a SZVP v I. cenû
- na VGP (v‰estranné zkou‰ky) – absolvované VZ
Absolvované zkou‰ky je nutno doloÏit soudcovskou tabulkou.

Pfiihlá‰ky na zkou‰ky posílat pfies ãleny v˘boru, a to pro:
- MMO – Petru Bubovi
- DO – ing. Kecovi
- VMO – ing. Fialové

Na jedny zkou‰ky do zahraniãí bude KDO hradit pfiíspûvek do maximálního
poãtu 4 psÛ. V pfiípadû vût‰ího zájmu je nutno provést v˘bûr psÛ dle v˘sledkÛ na
zkou‰kách v âR – provede v˘cvikáfi MVDr. M. Kalich.

K zaji‰tûní informovanosti ãlenÛ KDO doporuãuje dozorãí rada KDO:
1. Zvefiejnit v˘‰e uvedenou informaci o podmínkách úãasti na zahraniãních zkou‰-

kách  v nejbliÏ‰ím  vydání Zpravodaje KDO.
2. Obdobnû zvefiejÀovat informace o moÏnosti úãasti psÛ ãlenÛ KDO na zahraniã-

ních zkou‰kách, na které do‰lo pozvání od zahraniãních organizací.

V PrÛhonicích, 6. 2. 2007. Dozorãí rada: Ing. Ml˘nek, K. Pfeifer, D. Luxová

Co najdete na internetov˘ch stránkách
Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ

Nové internetové stránky Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ jsou umístûny na bezplatném
serveru „Internet centrum“ (www.ic.cz). Jejich adresa je www.ohardlouhosrsty.ic.cz.

Vznikaly z mé iniciativy od podzimu 2006, vefiejnosti byly pfiístupné od 30. fiíjna
2006. Správcem stránek je Miroslav Martinek, smluvní partner KDO. Vytvofiil jejich
grafick˘ návrh, kter˘ byl schválen v˘borem KDO.

Velkou zásluhu na pÛvodních internetov˘ch stránkách provozujících do minulého
roku na serveru Jihoãeské univerzity mûl Dr. Jifií Tesafi, kter˘ poÏádal vedení klubu
o zpro‰tûní funkce správce stránek pro svoje pracovní vytíÏení na uvedené ‰kole.

Pro nové internetové stránky klubu jsem vytvofiila mapu stránek (strukturu od-
kazÛ neboli kategorií) a dodala postupnû texty a fotografie správci stránek k jejich
naplnûní. Hlavním zdrojem byly materiály ze ZpravodajÛ vydan˘ch od prosince 2003,
jejichÏ texty v elektronické podobû mám z redakãních zpracování k dispozici. PrÛ-
bûÏnû stránky doplÀuji dal‰ími materiály, které jsou ãleny klubu Ïádané nebo které
mnû sami posílají.

Na hlavní stránce webu KDO je umístûna v˘zva ãlenÛm klubu, aby se na jeho
náplni podíleli a zasílali ke zvefiejnûní svoje pfiipomínky, písemné a obrazové materiá-
ly ze zkou‰ek z v˘konu psÛ i z kynologick˘ch v˘stav a akcí doma i v zahraniãí nebo
adresy internetov˘ch stránek sv˘ch chovatelsk˘ch stanic na mailovou adresu
z.mlynkova@quick.cz.

Internertové stránky klubu mají na hlavní stranû 22 aktivních odkazÛ, pod kter˘-
mi najdete dal‰í podkategorie s informacemi:
1. O klubu (odkazy na DO, MMO a VMO),
2. Historie klubu,
3. Stanovy klubu,
4. Na‰e plemena (s odkazem na prezentaci zatím jen VMO),
5. Standardy FCI (s obrázkem a popisem psa v mysliveckém názvosloví),
6. Klubové akce (Spádové schÛze, Zkou‰ky z v˘konu, V˘stavy, V˘cvikov˘ tábor,

Akce klubu od r. 1998),
7. V˘sledky (V˘sledky klubov˘ch zkou‰ek a V˘sledky klubov˘ch v˘stav vãetnû foto-

grafií),
8. Chovatelství (Chovatelsk˘ fiád, Poradci chovu, Podmínky chovnosti, Pokyny

k uchovnûní, Chovní psi, Chovné feny, Chovatelské stanice, Vyhodnocení chov-
né sezóny, Certifikáty pro lovecká plemena, Vyhodnocování DKK, Pravidla zahra-
niãních chovatelsk˘ch kontaktÛ, Evidence psÛ a fen – zmûny a doplÀky, âMKJ,
âMKU, Péãe o srst),

9. Zku‰ení fiády (Z¤ âR a Nûmecka),
10. Zákony a vyhlá‰ky (zákony Na ochranu zvífiat proti t˘rání, O ochranû zvífiat pfii

chovu, vefiejném vystoupení nebo svodu, O zdraví zvífiat a jeho ochranû, O pfie-
mísÈování a pfiepravû zvífiat, O oznaãování a pasech psÛ, O veterinární péãi -
veterinární zákon, O myslivosti, ¤ád ochrany zvífiat pfii vefiejném vystoupení nebo
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svodu zvífiat a pfii chovu - ¤ád pro pofiádání kynologick˘ch akcí, ¤ád ochrany
zvífiat pfii chovu psÛ, ¤ád ochrany pfii zkou‰kách lovecké upotfiebitelnosti nebo
svodu loveck˘ch psÛ, V˘stavní fiád âMKU, Zápisní fiád âMKU, ¤ády âMKU pro
udûlování ‰ampionátÛ, Pravidla pro soutûÏ ·ampion ‰ampionÛ),

11. Plán v˘stav (V˘stavy v âR, Vybrané v˘stavy v zahraniãí),
12. Plán zkou‰ek (ve‰keré zkou‰ky z v˘konu v âR),
13. Zahraniãní akce (pozvánky na zahraniãní kynologické akce),
14. Zpravodaj (Vybrané Zpravodaje - úplná znûní, Redakãní rada Zpravodaje KDO),
15. Fotogalerie (fotografie z akcí klubu),
16. Inzerce (prodej ‰tûÀat na‰ich plemen vãetnû fotografií),
17. Náv‰tûvní kniha (diskusní fórum s kynologick˘mi názory, radami k v˘cviku, zkou‰-

kám, v˘stavám, chovatelství apod.),
18. Aktuality (informace o aktuálních akcích klubu),
19. Kontakty (kontakty na v˘bor, dozorãí a redakãní radu KDO),
20. Odkazy (odkazy na zajímavé a informativnû pfiínosné internetové stránky v âR

i zahraniãí),
21. Pfiihlá‰ka za ãlena klubu,
22. Registration (pfiihlá‰ka za ãlena klubu v angliãtinû pro zahraniãní zájemce).

Hodnû Ïádané od ãlenÛ na‰eho klubu i neãlenÛ jsou rodokmeny, údaje a foto-
grafie psÛ a fen, podle kter˘ch by si mohli zájemci o na‰e plemena ‰tûnû vybrat.
Tyto údaje na sv˘ch internetov˘ch stránkách uvefiejÀuje hodnû chovatelsk˘ch klubÛ
v âR i zahraniãí (viz „Odkazy“). Jednotlivá jména psÛ, fen a názvy chovatelsk˘ch
stanic na na‰em webu jsou zatím neaktivní (prÛkopníkem je jen nûkolik CHS nebo
chovn˘ch jedincÛ v odkazu „Chovatelství“). Proto nabízím dal‰ím zájemcÛm, aby mi
údaje o sv˘ch CHS nebo psech a fenkách (vãetnû naskenovan˘ch rodokmenÛ
a fotografií v nízkém rozli‰ení) nebo adresu internetov˘ch stránek sv˘ch CHS posí-
lali e-mailem k uvefiejnûní.

Od 9. kvûtna 2007 je instalováno poãitadlo pfiihlá‰en˘ch náv‰tûvníkÛ klubo-
v˘ch stránek. Do dne posledních korektur tohoto Zpravodaje, tj. do 21. ãervna, ote-
vfielo stránky 1720 ãtenáfiÛ. Za 43 dní je to v prÛmûru 40 dennû.

V‰em dûkuji za zájem a tû‰ím se na dal‰í podnûty, pfiipomínky, zprávy a dotazy,
které mi po‰lete nebo zanecháte v Náv‰tûvní knize a na které se budeme snaÏit
pruÏnû reagovat.

Mgr. Zdena Ml˘nková
redaktorka Zpravodaje a internetov˘ch stránek

Klubové zkou‰ky z v˘konu 2007
V. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky VMO
a XXXVIII. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
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

Pozn.: Ïádáme vÛdce, aby do pfiihlá‰ky uvádûli svoje telefonní ãísla pro moÏnost
rychlej‰í komunikace!
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Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky 2007
v Sepekovû – organizaãní informace

Myslivecké sdruÏení Chlum Sepekov vstupuje do 2. fáze pfiípravy V. CACIT
MVZ VMO a XXXVIII. CACIT Klubové soutûÏe – MVZ DO, MMO a VMO. Hlavní
pozornost je nyní soustfiedûna na praktické zaji‰tûní a pfiípravu v‰ech akcí souvisejí-
cích se zkou‰kami, páteãním odpolednem (21. 9. 2007) poãínaje a nedûlí (23. 9. 2007)
konãe.

Sraz úãastníkÛ, prezentace vÛdcÛ, veterinární prohlídka psÛ, porada rozhodãích
a obãerstvení probûhnou v restauraci Obecní dÛm. Pro organizaãní otázky, veãefii
a pfiátelské posezení bude vyãlenûn sál této restaurace. Centrum zahájení zkou‰ek
bude na námûstíãku pfied Obecním úfiadem v Sepekovû.

Ubytovací kapacity jsou k dispozici pfiímo v Sepekovû, v hotelu Sport v Milevsku
a v omezené mífie i v Tábofie. Konkrétní informace k ubytování budou uvedeny
v propozicích, které dostanou vÛdci po zaslání pfiihlá‰ky MVDr. Kalichovi a u koordi-
nátorky ubytování p. ing. Diany Kakosové, tel. 728 818 915.

Obãerstvení v sobotu a nedûli bude zaji‰tûno od 7.00 do 8.00 hodin – snídanû
v restauraci Obecní dÛm (doporuãuji nabídku vyuÏít) a v honitbách pak po cel˘ den
ve stáncích standardním zpÛsobem.

Spoleãensk˘ veãer s veãefií probûhne v sále Pohostinství v Lí‰nici. Dopravu
autobusem po trase Sepekov – Lí‰nice – Milevsko Myslivecké sdruÏení zajistí.

Ukonãení MVZ a slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude provedeno v Lí‰nici.
V˘bor MS Chlum Sepekov stanovil termíny spoleãn˘ch nácvikÛ na dny

26. 8. 2007 a 2. 9. 2007. Sraz zájemcÛ (vÛdcÛ) bude v 9.00 hod na parkovi‰ti pfied
hotelem Sepekov „Na zastávce“, v˘‰e finanãní ãástky 100,- Kã za nácvik. Informace
o zaji‰tûní barvy a zvûfie bude podána pfii telefonickém pfiihlá‰ení vÛdcÛ na tel.
607 681 861 – p. Václav Bejãek.

Tûm vÛdcÛm, ktefií se nácviku nezúãastní bude umoÏnûno seznámit se s lesními
disciplínami (ohrádkou) dne 21. 9. 2007 v dobû od 9.00 do 11.00 hod. bez poplat-
ku.

VáÏení pfiátelé nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch a münsterlandsk˘ch ohafiÛ, jménem
sv˘m, ãlenÛ organizaãnû-pfiípravné skupiny MVZ i ãlenÛ MS Chlum Sepekov Vás co
nejsrdeãnûji zvu do Sepekova.

Ing. Jan Vitha
vedoucí organizaãnû-pfiípravné skupiny MVZ
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Zahraniãní akce ve 2. pololetí 2007
DO

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ âR na osobním jednání pfiedsedy klubu a pfiedsedy
Jihobavorského klubu DO v Mnichovû v SRN obdrÏel oficiální pozvání na prestiÏ-
ní klubové zkou‰ky:
 
XXXIX. Mezinárodní VZ DO (IVGP) ve dnech 13. aÏ 15. záfií 2007
90542 Eckental - Eschenau

 Jedná se o tradiãní, tentokrát jiÏ XXXIX. Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO
(je pozváno ãtyfiãlenné druÏstvo DO z âR).

 
Schorlemer HZP + 100 Jahre SCL ve dnech 11. aÏ 13. fiíjna 2007
85609 Aschheim (Oberbayern)

Podmínkou pro úãast dvou jedincÛ plemene DO z âR na tûchto podzimních zkou‰-
kách je termín vrhu v rozmezí od 1. 10. 2005 do 31. 12. 2006, vy‰etfiení na DKK,
absolvované zkou‰ky vloh, hlasitost (postaãuje svûdectví ãlena klubu, které bude
stvrzeno od pfiedsedy KDO).

Absolvováním tûchto zkou‰ek je splnûna podmínka chovnosti v SRN (poprvé
nabídnuta úãast âR).
 

V˘‰e uvedené zkou‰ky jsou pofiádány klubem, kter˘ v leto‰ním roce slaví 100 let
svého trvání! Informace mÛÏete vyhledat na www.deutsch-langhaar-verband.de,
klik Termine.
 
Startovné + 2000,- Kã uhradí KDO.
 
Pfiihlá‰ky pfiijímá: Ing. Jifií Kec, 341 92 Srní 170
                             kec.sumava@seznam.cz
 

        Ing. Jifií Kec
                                                                                                    pfiedseda KDO
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IX. Samostatná klubová v˘stava 2007
Dne 26. kvûtna 2007 se konala jiÏ podeváté Samostatná klubová v˘stava v Praze

v areálu restaurace „Na t˘ louce zelen˘“. JiÏ tradiãnû se na tomto místû setkávají
pfiíznivci a majitelé mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, velk˘ch münsterlandsk˘ch oha-
fiÛ a nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ. VáÏen˘mi hosty ze zahraniãí byli Bernd-Dieter
Jesinghausen, prezident nûmeckého Svazu MMO a prezident Mezinárodního svazu
MMO, Karl Wichmann, prezident Klubu VMO SRN, Dr. Pavel Cincibus, hlavní poradce
chovu Klubu VMO SRN, Hans-Jürgen Heuser, tiskov˘ referent Klubu MMO v SRN,
a dal‰í.

Na té leto‰ní se se‰el i rekordní poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ – celkem 103, z toho
41 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, 37 velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ a 25 nû-
meck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Posuzování probíhalo ve tfiech kruzích dle jednotliv˘ch plemen. MMO posuzoval
rozhodãí Petr Buba a DO posuzoval MVDr. Miroslav Kalich. Posuzování VMO se ujal
rozhodãí ze zemû pÛvodu plemene – pan Karl Wichmann.

U MMO titul BOB, CAC a Klubov˘ vítûz 2007 získala fena Dara z Florianova dvo-
ra. BOB, Klubov˘ vítûz 2007 a CAC u DO získala fenka Alma z Dlouhé m˘tû. Vítû-
zem plemene u VMO s tituly BOB, CAC a Klubov˘ vítûz se stal pes Kirki Ciperro.

V závûreãné soutûÏi o Nejkrásnûj‰ího jedince v˘stavy zvítûzil a titul BIS získal
VMO Kirki Ciperro.

Na v˘stavû dále probíhala soutûÏ o nejlep‰í chovatelskou skupinu. Byly pfiihlá‰e-
ny dvû chovatelské skupiny MMO – chovatelská stanice „Eben-Ezer“ a „z Florianova
dvora“. Jako vyrovnanûj‰í se rozhodãímu Karlu Wichmannovi zdála CHS z Florianova
dvora.

Dále nastoupily do soutûÏe tfii chovatelské stanice VMO – „od Nezdického poto-
ka“, „z Mûstce“ a  „z JabloÀové zahrady“. Vítûzství si odnesla CHS „ z JabloÀové
zahrady“.

V leto‰ním roce byla na klubové v˘stavû poprvé otevfiena „ãestná tfiída“. Této
moÏnosti prezentace vyuÏilo pût chovn˘ch jedincÛ – z DO Chris z Dorytky a VMO
ICH a â· Berry Vanessa Atalanta, Dan od Kartouzu, Andy od Funbergu a â· Hela od
Staré vsi. ZároveÀ s jejich prezentací v ãestné tfiídû byli pfiedstaveni i jejich potomci
pfiihlá‰eni na v˘stavu.

Na‰e nejmen‰í vÛdce s jejich pejsky posuzoval v soutûÏi Dítû a pes rozhodãí Ladi-
slav Hubata. V‰ichni pfiedvádûli svoje svûfience s elegancí a odpovûdnû a kaÏd˘ z nich
si zaslouÏil pochvalu. Nejlep‰ímu z nich pfiedal cenu pfiedseda KDO ing. Jifií Kec.

V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za zájem a úspû‰n˘m blahopfieji. Doufám, Ïe se i v roce
2008 sejdeme na, jiÏ jubilejní, X. Samostatné klubové v˘stavû v minimálnû stejném
poãtu jako v leto‰ním roce.

Ing. Lenka Fialová

Dal‰í fotografie a katalog vystavovan˘ch psÛ a fen s v˘sledky posuzování najdete
na internetov˘ch stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazech V˘sledky
a Fotogalerie. Pozn. red.

IX. Samostatná klubová v˘stava 2007

Fenka MMO Ester z PrÛãelí – V1, CAC,
maj. Stanislav Coufal.

Pes MMO Art z Horomyslic - CAC, Klubov˘
vítûz, maj. ing. Marek KÛs.

Pes VMO Kim od Staré vsi
- CAJC,
maj. Vladimír PrÛcha ml.
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V˘sledky

MMO
Psi
Tfiída mlad˘ch CAJC, V1 Haki z Vlasteckého vrchu M. Kohout
Tfiída pracovní CAC, Klubov˘ vítûz, V1 Art z Horomyslic ing. M. KÛs
Tfiída vítûzÛ CAC Vir z Florianova dvora Sv. Lánsk˘

Feny
Tfiída mlad˘ch CAJC, V1 Zora Andûlsk˘ Hrad R. Scheichel
Mezitfiída CAC, V1 Ester z PrÛãelí St. Coufal
Tfiída otevfiená BOB, CAC, Klubov˘ vítûz, V1 Dara z Florianova dvora MVDr. ·lapansk˘
Tfiída pracovní CAC, V1 Gaty Laval Val L. Valenta

R. CAC, V2 Gyna Eben-Ezer M. Îáãek
Tfiída veteránÛ Nejlep‰í veterán Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ ing. M. KÛs

DO
Psi
Tfiída mlad˘ch CAJC, V1 Rolf od Smolenské pfiehr. Z. Horák
Tfiída otevfiená CAC, Klubov˘ vítûz, V1 Max z Mechova J. Janda

R. CAC, V2 Kim z Mechova Vl. Li‰ka
Feny
Tfiída mlad˘ch CAJC, V1 Chyta z Krásného Hru‰ova D. Pelikovsk˘
Tfiída otevfiená BOB, CAC, Klubov˘ vítûz, V1 Alma z Dlouhé m˘tû St. Drábek
Tfiída veteránÛ Nejlep‰í veterán Dara Ka-Mir E. VáÀa

VMO
Psi
Tfiída mlad˘ch CAJC, V1 Kim od Staré vsi Vl. PrÛcha ml.
Tfiída pracovní CAC, V1 Drak od Nezdického potoka L. KuboÀ
Tfiída vítûzÛ BIS, BOB, CAC, Klub. vítûz, V1   Kirki Ciperro  ing. L. Fialová
Feny
Mezitfiída CAC, Klubov˘ vítûz, V1 Gabriela od Nezdic. potoka Z. Fialová
Tfiída otevfiená CAC, V1 Geri od Nezdického potoka J. ·Èovíãková
Tfiída pracovní CAC, V1 Brita z Úboãe M. âepiãka

R. CAC, V2 Bona z Úboãe P. Bezdûk

Pes MMO Haki z Vlasteckého vrchu -
CAJC, maj. Miroslav Kohout.

Vpravo nahofie: Pes DO Max z Mechova -
CAC, Klubov˘ vítûz, maj. Jifií Janda.

Vpravo uprostfied: Fenka VMO Gabriela od
Nezdického potoka - CAC, Klubov˘ vítûz,
maj. Zuzana Fialová.

Dole: Posuzování DO v kruhu - zleva
rozhodãí MVDr. Miroslav Kalich. Ostatní DO
bohuÏel nepoãkali na fotografování.
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice, 21. dubna 2007
Tfietí dubnovou sobotu leto‰ního roku se v âesk˘ch Budûjovicích konala Mezinárod-
ní v˘stava psÛ. Pfiihlá‰eno bylo 8 DO, 13 MMO (3 z Holandska) a 9 VMO. V‰echna tfii
plemena na‰eho klubu posuzoval rozhodãí Josef Barto‰ka.

V˘sledky:
DO
tfiída otevfiená - psi

KIM Z MECHOVA v˘born˘
KORD ARGAJ DOKSY velmi dobr˘

tfiída pracovní - psi
ERON Z BUDI·OVSKÉ DOLINY v˘born˘

tfiída mlad˘ch - feny
CONY Z OL·OVÉ ROKLE velmi dobr˘

tfiída otevfiená - feny
FERA EBEN-EZER velmi dobr˘
KITY ARGAJ DOKSY v˘born˘

tfiída pracovní - feny
KAJKA ARGAJ DOKSY v˘born˘ 1, CAC

tfiída ‰ampionÛ - feny
CH. GIRA Z MECHOVA v˘born˘ 1, CAC, CACIB, BOB

MMO
tfiída dorostu – psi

ARES Z BREBURDOVA DVORA nadûjn˘
mezitfiída - psi

TOM Z OTMICKÉHO POLESÍ velmi dobr˘
·EJK BUREMI velmi dobr˘

tfiída otevfiená - psi
DAR Z FLORIANOVA DVORA v˘born˘ 3
DIETER VON CHICA‘S AUSLESE (NL) v˘born  ̆2, RES. CAC, RES. CACIB
DON Z RASETOVA DVORA v˘born˘ 1, CAC, CACIB, BOB
FREDY ZE SKALNÉ PLÁNù velmi dobr˘

tfiída pracovní - psi
ENDY ZE SKALNÉ PLÁNù velmi dobr˘

tfiída mlad˘ch - feny
FRENY Z FLORIANOVA DVORA velmi dobr˘

mezitfiída - feny
JOLLA Z GRYGOVSKÉHO BO¤Í (NL) velmi dobr˘

Pfiedávání BOB pro MMO - zleva ãekatel MUDr. Vl. Novotn ,̆ MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ s fenkou
Darou z Florianova dvora, Bernd-Dieter Jesinghausen a rozhodãí Petr Buba.

V˘bûr BOB VMO - zleva stojící rozhodãí Karl Wichmann a tlumoãník Dr. Pavel Cincibus.
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DoplÀky a opravy seznamu chovn˘ch psÛ
pro chovnou sezónu 2007

MMO
VI. linie
Aran z Písecké Ameriky, âLP/MMO/8752/07, vr. 25. 4. 2003, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV II. c., LZ II. c., VP II. c., PZ I. c., nos 3, hlasit˘ na vidûnou
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/02
matka: Alfa z Rasetova dvora, âLP/MMO/8195/03
majitel: Luká‰ ·irer, Pohorovice 60, 389 01 VodÀany, okr. Strakonice,

tel. 777 031 367

VII. linie
Art z Horomyslic, âLP/MMO/8797/07, vr. 11. 9. 2003, DKK 2/2
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, Klubov˘ vítûz 2007
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP I. c., nos 4
otec: Sandor Eben-Ezer, âLP/MMO/8309/02
matka: Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ, âLP/MMO/7633/99
majitel: Ing. Marek KÛs, Partyzánská 22, 312 00 PlzeÀ, tel. 603 818 165

Aran z Bílé Telãe
V˘kon: doplnûno CACT, CACIT

Dor Ulja-Morava
V˘kon: doplnûno Memoriál S. Hloucha (VZ) – III. c.

XXXVII. KS-MVZ – CACT, CACIT

VMO
Car z T̆ necké kovárny
Exteriér: doplnûno CAC, CACIB, BOB

Kirki Ciperro
Exteriér: doplnûno BIS

tfiída otevfiená - feny
OLA Z BIJADEL nedostavila se

tfiída pracovní - feny
CHARA REFLEX BOHEMIA v˘born˘

tfiída ‰ampionÛ - feny
CH. CESKA OD LOVKY (NL) v˘born˘ 1, CAC, CACIB

VMO
tfiída mlad˘ch - psi

CHART OD NEZDICKÉHO POTOKA velmi dobr˘
HERODES JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA v˘born˘

mezitfiída - psi
GAL OD NEZDICKÉHO POTOKA v˘born˘ 1, CAC, RES. CACIB

tfiída otevfiená - psi
KIRKI CIPERRO v˘born˘ 1, CAC, CACIB, BOB,

4. místo VII. sk. FCI
tfiída mlad˘ch - feny

CHERY OD NEZDICKÉHO POTOKA v˘born˘
mezitfiída - feny

GABRIELA OD NEZDICKÉHO POTOKA v˘born˘ 1, CAC, RES. CACIB
tfiída otevfiená - feny

CILKA Z JABLO≈OVÉ ZAHRADY v˘born˘ 1, CAC
tfiída pracovní - feny

BONA Z ÚBOâE v˘born˘
HELA OD STARÉ VSI v˘born˘ 1, CAC, CACIB

Z internetové stránky
www.intercanis.cz

zpracovala
Mgr. Zdena Ml˘nková

Fenka VMO Cilka z JabloÀové zahrady.
Jedna z reprezentantek KDO na MVP
â. Budûjovice.
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Mezinárodní v˘stava psÛ
Nûmecko, Erfurt 14. dubna 2007
Dne 14.dubna 2007 se konala MVP v nûmeckém Erfurtu. JelikoÏ nemám zku‰enosti
z tûchto zahraniãních v˘stav, rozhodla jsem se jedné z nich zúãastnit.

V˘stava se konala ve velmi prostorném areálu v˘stavi‰tû v Erfurtu. Kruhy byly
umístûny do tfií velk˘ch hal. Poskytovaly dostatek prostoru a byly vybaveny koberci.
Hala byla pfiíjemnû klimatizována, takÏe i pfies velmi tepl˘ den bylo uvnitfi dobfie nám
i pejskÛm. Nahlásili jsme se pfiímo v kruhu, nikoli ve v˘stavní kanceláfii, a pak uÏ jen
dlouze ãekali, aÏ na nás pfiijde fiada.

BohuÏel z na‰ich klubov˘ch plemen jsme byli jediní. S v˘sledkem jsem byla spo-
kojená – moje fenka VMO Hela od Staré vsi získala tituly V1, CAC, BOB a CACIB. Po
dal‰í hodinû ãekání se konalo ãestné kolo, kam jsme postoupili, ale uÏ se neumístili.

PrÛbûh v˘stavy byl trochu odli‰n˘ od na‰ich. UÏ jen to, Ïe nikdo nekontroloval
oãkovací prÛkazy, posudkové listy jsme si mohli vyzvednout aÏ po ukonãení posu-
zování a kartiãky s tituly také nerozdávali. Jinak to byl velmi pfiíjemn˘ den spojen˘
s rodinn˘m v˘letem.

Daniela PrÛchová

MVP Erfurt – fena VMO
Hela od Staré vsi – V1,
CAC, BOB, CACIB.
Maj. Daniela PrÛchová.
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Feny DO novû zafiazené do chovu
Bessy od Charloty
âLP/DO/7963, nar. 16. 05. 002, DKK 1/1 (107/109)
bûlka, VD, oko H, 58 cm, ZV, PZ I. c., nos 4
O: Eros z Doritky,                     M: Gara z Orlova
Maj. Gruss Franti‰ek, Val. – Provoz. ã. 8, 518 01 Dobru‰ka

Kisi z Mechova
âLP/DO/8011, nar. 11. 11. 2003, DKK 1/0 (104/107)
bûlka, V, 6x CAC, 3x CACIB, 2x BOB, Klubov˘ vítûz 2005
oko H, 62 cm, PZ I. c., nos 4
O: Dyk ze Zlatého kouta           M: Faty z Mechova
Maj. Ing. Jifií Kec, 341 92 Srní 170

Terka LH od Hanusky
âLP/DO/8019, nar. 1. 3. 2004, DKK 1/1 (109/106)
bûlka, V, oko SH, 61 cm, PZ I. c., nos 4
O: Dun z Dálky                         M: Nyka od Hanusky
Maj. Hubata Ladislav, 394 15 Nová Cerekev 187

Era z Budi‰ovské doliny
âLP/DO/8035, nar. 3. 5. 2004, DKK 1/1 (109/105)
bûlka, V, CAC, CACIB, BOB, 61 cm, PZ, LZ I. c., nos 4
O: Dyk ze Zlatého kouta           M: Drina z Budi‰ovské doliny
Maj. DoleÏal Milan, 675 03 Budi‰ov 35M

Tara z Ka-Mir Bohemia
âLP/DO/8047, 22. 5. 2004, DKK 0/0 (118/113)
hnûdka, VD, oko SH, 60 cm, PZ I. c., nos 4
O: Dun z Dálky                         M: Dara z Ka-Mir
Maj. Melichar Petr, Roudné 10, 518 01 Bíl˘ Újezd

MVDr. Miroslav Kalich
poradce chovu DO
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Pfieklad pracovního standardu DO – Nûmecko
Hledání nûmeckého dlouhosrstého ohafie na zkou‰kách
upotfiebitelnosti

Pro posouzení hledání se klade dÛraz v první fiadû na chuÈ psa zvûfi najít, vedle
toho téÏ na plánovitost hledání. Hledání má b˘t sviÏné a vytrvalé. Má b˘t plánovité,
vÛdce v‰ak smí plánovitost povely ovlivÀovat. Hledání je o to hodnotnûj‰í, o co více
lze rozpoznat, jak se pes pfiizpÛsobuje terénu, druhu zvûfie a vûtru. Tempo hledání
má b˘t úmûrné jakosti nosu a plánovitost mÛÏe b˘t pfiechodnû pfieru‰ena. Vedení
nosu musí b˘t pfiizpÛsobeno okolnostem, tzn. pes smí navûtfienou pachovou stopu,
napfi. stopu srstnaté, ovûfiit i nízk˘m nosem.

Dále se pfiihlíÏí k tomu, jak se pes nechá bûhem své práce fiídit a zda registruje
a následuje povely (volání, mávání, pískání) svého vÛdce.

Dr. Pavel Cincibus

Feny VMO novû zafiazené do chovu
Borka z JabloÀové zahrady, âlp/VMO/1190, vr. 29. 1. 2004, DKK 0/0
VD, oko H, 62 cm, PZ II. c., BZ III. c., nos 4
O: Kid Svatoborsk˘ revír M: Gira z Jano‰ovy louky
Maj. Ing. Lubo‰ Nûmec, 503 63 Nepolisy 209

Cita z Velkého JeÏova, âlp/VMO/1181, vr.17. 10. 2003, DKK 0/0
V, oko H, 61 cm, âesk˘ ‰ampion, Národní vítûz 2005 a 2006, CACIB, 3x BOB
PZ I. c. nos 4
O: Yves v.Hubertus Bründl M: Asta z Hrazanského údolí
Maj. Lenka âechurová-Trappová, Pfiípotoãní 31, 110 00 Praha 10

Geri od Nezdického potoka, âlp/VMO/1302, vr. 1. 7. 2005, DKK 0/0
V, oko H, 60 cm, 2x CAC, CACIB, BOB, PZ I. c., BZ I. c., nos 4, hlasitá na stopû
O: Dexter Ciperro M: Yasmina v. Hubertus Bründl
Maj. Jana ·Èovíãková, Staré Místo 71, 506 01 Jiãín

Gabriela od Nezdického potoka, âlp/VMO1300, vr.1. 7. 2005, DKK 0/0
V, oko H, 61 cm, Klubov˘ vítûz 2007, âesk˘ junior ‰ampion, 2x CAJC SK, CAC,
R. CACIB, BOB, ZV I. c., PZ I. c., VP II. c., VJP 74 b., HZP 161 b.,nos 4, hlasitá
na vidûnou, stopa zajíce 10, stopa Ïivé kachny 10
O: Dexter Ciperro M: Yasmina v. Hubertus Bründl
Maj. Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO
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I.  Lesní práce
1.Práce na pobarvené stopû
Vodiã – stáfií barvy pfies noc 8
Vodiã – stáfií barvy v den konání 5
Hlasiã  (pfiipoãteno) 4
Oznamovaã (pfiipoãteno) 3
2. Pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku 3
3. Vleãka s li‰kou 5
4. Pfiiná‰ení li‰ky na vleãce 2
5. Vleãka se zajícem nebo králíkem 4
6. Pfiiná‰ení zajíce nebo králíka 2
7. Nahánûní 4
8. Slídûní 3

II. Vodní práce
1. Nahánûní bez kachny na vodní plo‰e s krytinou 3
2. Chování po v˘stfielu (neznámkuje se)
3. Dohledávka pohozené kachny na vodní plo‰e s krytinou 3
4. Nahánûní s kachnou na vodní plo‰e s krytinou 3
5. Pfiiná‰ení kachny 2

III. Polní práce
1. Nos 6
2. Hledání 4
3.Vystavování 4
4. Postupování 3
5. Dohledávka pernaté zvûfie
   A  1. Práce na postfielené koroptvi ãi baÏantu 4
        2. nebo vleãka se zvûfií pernatou 3
   B  1. Volná dohledávka ãerstvû stfieleného kusu zvûfie
            pernaté, kterou pes nevidûl 3
        2. nebo volná dohledávka pohozeného kusu zvûfie
            pernaté 3
6. Pfiiná‰ení zvûfie pernaté 2

IV. Poslu‰nost
1. V‰eobecné chování – poslu‰nost 3
2. Chování na stanovi‰ti 2
3. Vodûní na fiemeni 1
4. Volné následování u nohy 2
5. OdloÏení 2
6. Chování pfied zvûfií pernatou 2
7. Chování pfied uÏitkovou zvûfií srstnatou 3
8. Klid po v˘stfielu 2

Zku‰ební fiád pro v‰estranné zkou‰ky ohafiÛ
(VGP* )) – Nûmecko

Provádûní zkou‰ek

Hodnocení
§ 13 Bezpodmíneãná a podmíneãná ustanovení
(1) Tento fiád obsahuje „podmíneãná“ a „nepodmíneãná“ ustanovení.
(2) Podmíneãná ustanovení musí b˘t, i v negativní formû, napfi. „nesmí“ pfii pfiezkou-
‰ení psÛ, ve v‰ech podrobnostech splnûna.
(3) Pes, kter˘ tato ustanovení nesplní, mÛÏe v pfiíslu‰ném pfiedmûtu obdrÏet pouze
ohodnocení „nedostateãnû“.
(4) Nesplnûní podmíneãného ustanovení pfii práci psa má za následek sníÏení
ohodnocení.

§ 14 Ohodnocení a pracovní body
(1) Za pfiedvedené velmi dobré, dobré, dostateãné, chybné a nedostateãné v˘kony
se udûluje ohodnocení.
(3) Jednotliv˘m ohodnocením jsou pfiifiazeny následující pracovní body:

V˘teãnû 4h
Velmi dobfie 4
Dobfie 3
Dostateãnû 2
Chybnû 1
Nedostateãnû 0

(4) Ohodnocení „v˘teãnû“ = 4h smí b˘t udûleno pouze v˘jimeãnû za opravdu v˘-
teãné v˘kony, které pes pfiedvedl za ztíÏen˘ch podmínek.
Udûlení tohoto ohodnocení ve vleãkov˘ch, pfiiná‰ecích a poslu‰nostních disciplínách
je nepfiípustné.
(5) Udûlení tohoto ohodnocení se musí v soudcovské tabulce jednotlivû odÛvodnit.

§ 15 Známka z ohodnocení = poãet bodÛ
(1) DosaÏené pracovní body v jednotliv˘ch disciplínách se násobí koeficienty, jejichÏ
v˘‰e odpovídá dÛleÏitosti a obtíÏnosti zmínûn˘ch disciplín.
(2) Z tûchto násobkÛ vzniklé poãty bodÛ odráÏejí v˘kon a zároveÀ dÛleÏitost jednot-
livé disciplíny.
(3) Podle dosaÏeného poãtu  bodÛ se pes zafiazuje do tfiíd.

§ 16 Pfiehled okruhÛ a zkou‰en˘ch pfiedmûtÛ s pfiíslu‰n˘mi koeficienty

Zkou‰ené pfiedmûty jsou ve zku‰ebním fiádu VGPO rozdûleny do ãtyfi okruhÛ.
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§ 21 (1) Pobarvené stopní dráhy nesmí b˘t zaloÏeny bûhem po sobû následujících
dnÛ ve stejném terénu. Minimální délka stopy je 400 m, pro volnou práci hlasiãe
a oznamovaãe dal‰ích 200 m.
(2) Stopy se zakládají v lese nebo kfiovinném podrostu s krytinou. Zaãátek stopy do
cca 100 m smí b˘t poloÏen v otevfieném terénu.
(3) Zaãátek stopní dráhy je nutno oznaãit zálomkem a znaãkou s nadpisem – Stopa
ã. ..., zaloÏena.... ãas. TéÏ je nutno vyznaãit zpÛsob práce psa - vodiã, oznamovaã,
hlasiã.
(4) Vzdálenost mezi jednotliv˘mi stopami musí v kaÏdém úseku ãinit min. 120 m.
(5) Pfii zakládání stopy se vytvofií dva tupé háky a jedno pobarvené loÏe. Konec stopy
pro práci vodiãe se oznaãí. Zde se zaloÏí pro práci hlasiãe a oznamovaãe druhé
pobarvené loÏe.
(6) Pro volnou práci hlasiãe a oznamovaãe se od tohoto loÏe pobarvená stopa pro-
dlouÏí o dal‰ích 200 m.
(7) Vedoucí zkou‰ek a rozhodãí se specializací „barva“ jsou za dodrÏení tûchto pod-
mínek zodpovûdni.

§ 22
Umûlé pobarvené stopní dráhy mohou b˘t kapány nebo teãkovány. ZpÛsob poloÏe-
ní stopy je nutno uvést v propozicích zkou‰ek. Kapané barvy se zaloÏí pomocí kapa-
cích lahví, teãkované barvy za pomoci hole s houbiãkou o rozmûrech asi 2x3x2 cm,
nebo pomocí speciální teãkovací hole.

§ 23
(1) PouÏitá barva musí b˘t ãerstvá. Je moÏno pouÏít téÏ ãerstvou krev domácích
zvífiat - hovûzí, ovãí, vepfiovou, téÏ ve smûsi s barvou. PouÏitá barva ãi krev nebo
smûs musí b˘t pro v‰echny stopy konané zkou‰ky stejná.
(2) PouÏití barvy, krve nebo smûsi, která byla pfiedtím zmraÏena je pfiípustné. Che-
mické pfiísady jsou nepfiípustné.

§ 24
(1) Stopní dráhy smí b˘t poloÏeny pouze od nástfielu smûrem ke kusu.
(2) Pfii zakládání stopy nesmí od rozhodãího a jeho pomocníkÛ vzniknout více neÏ
jedna stopní dráha. Osoba s barvou musí jít vÏdy jako poslední.
(3) LoÏe se zaloÏí nenápadnû se‰lapání podkladu, vût‰í mnoÏství barvy.
(4) Bûhem zkou‰ky nesmí b˘t pro vÛdce patrné Ïádné znaãky.
(5) Je tfieba pfiísnû dbát na to, aby pobarvená stopa u druhého, resp. tfietího loÏe
skuteãnû  skonãila a aby se v prÛbûhu dal‰í stopy po odchodu pomocníkÛ Ïádná
dal‰í barva nenacházela.

§ 25
(1) Pro zhotovení stopy nesmí b˘t pro prvních 400 m pouÏito více jak 0,25 l barvy, pro
dal‰ích 200 m volné práce více jak 1/8 l.
(2) Pfii kaÏdé zkou‰ce s pobarvenou stopou se pfies noc zaloÏí jedna náhradní stopa.

§ 26
(1) Doba stání  ãiní pfii stopû pfies noc minimálnû 14 hodin, pfii denní stopû minimálnû
2 aÏ 5 hodin.

§ 17 Minimální v˘kony a minimální poãty bodÛ
(1) V nûkter˘ch pfiedmûtech jsou pro zafiazení do cen poÏadovány minimální v˘kony.
(2) Vzhledem k nutnosti v‰estranné lovecké upotfiebitelnosti musí kaÏd˘ pes ve v‰ech
ãtyfiech pracovních okruzích ( les, voda, pole, poslu‰nost)  pro kaÏdou cenu dosáh-
nout urãit˘ch prÛmûrn˘ch v˘konÛ. Proto jsou ustanoveny pro kaÏdou cenu urãité
minimální poãty bodÛ.
(3) Vzhledem k dÛleÏitosti poslu‰nosti pro loveckou upotfiebitelnost jsou minimální
poãty bodÛ v tomto okruhu náleÏitû vymûfieny.
(4) V pracovním okruhu Les se pfii v˘poãtu minimálního poãtu bodÛ pro jednotlivé
ceny nepfiihlíÏí k bodÛm, dosaÏen˘ch na podkladû pfiídavn˘ch v˘konÛ v práci ozna-
movaãe a hlasiãe.
(5) Minimální v˘kony a minimální poãty bodÛ pro zafiazení do tfiech cen  jsou uvedeny
na konci zku‰ebních pokynÛ pro kaÏd˘ pracovní okruh.

§ 18
Pes, kter˘ v kaÏdém pracovním okruhu dosáhne pfiedepsan˘ minimální poãet bodÛ,
obdrÏí pfiíslu‰nou cenu.

§ 19
(1) Zafiazení psÛ v rámci jednotliv˘ch cen následuje podle celkového poãtu bodÛ.
(2)  Pfii tomto zafiazení se pfiídavné body dosaÏené v pfiedmûtech hlasiã a oznamo-
vaã pfiipoãítávají pod podmínkou, Ïe tyto pfiedmûty byly ohodnoceny minimálnû „do-
stateãnû“.

Pokyny pro jednotlivé zku‰ební pfiedmûty rozdûlené dle pracovních
okruhÛ s minimálními v˘kony a minimálním poãtem bodÛ.

I. Okruh lesní práce
V tomto okruhu se zkou‰í následující pfiedmûty:
1. Práce na pobarvené stopû spárkaté zvûfie jako vodiã, popfi. s následující prací
hlasiãe nebo oznamovaãe.
2 Pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku
3. Vleãka s li‰kou
4. Pfiiná‰ení li‰ky na vleãce
5. Vleãka se zajícem nebo králíkem
6. Pfiiná‰ení zajíce nebo králíka
7. Nahánûní
8. Slídûní

1. Práce na barvû
a)  Pfiíprava stop

§ 20
ZaloÏením pobarven˘ch stop jsou povûfieni velmi zku‰ení rozhodãí se specializací
„barva“
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jící známku, platí vrácení psa rozhodãími, jestliÏe tento se‰el daleko (asi 60 m) ze
stopy. Opraví-li se pes samostatnû, pfiipoãítává se mu tato oprava k dobru. Opraví-li
vÛdce svého psa, neplatí toto jako nové nasazení. Opakované opravy práce psa ze
strany vÛdce v‰ak svûdãí o nejisté práci psa a sniÏují známku.
(5) Práci psa na fiemeni smí sledovat jednotliví diváci pouze se souhlasem vÛdce
a rozhodãích.

§ 31 Chování u kusu
Vodiã na fiemeni se po úspû‰né práci ponechá bez vodítka u kusu. Dva rozhodãí,
schováni s dobr˘m vûtrem, sledují chování psa u kusu. V‰echny ostatní osoby se
musí téÏ vzdálit z dosahu zraku psa. VÛdce nesmí psa u kusu ovlivÀovat. Jakmile si
rozhodãí o chování psa udûlají úsudek, coÏ má trvat max. 5 min., mÛÏe vÛdce svého
psa vyzvednout. Vzdálení se psa od kusu se nepovaÏuje za chybu. Oznamovaã
a hlasiã, ktefií nedojdou ke kusu, se pfiezkou‰í téÏ tímto zpÛsobem. Psi, ktefií kus
naãínají ãi zahrabávají musí b˘t vylouãeni.

Hlasiã a oznamovaã
§ 32 (1) Hlasiã a oznamovaã se vypustí u druhého loÏe. Musí voln˘m hledáním dojít
ke kusu, vyloÏeném na konci pfiídavné dráhy.
(2) Bûhem tohoto volného hledání musí vÛdce psa s rozhodãími zÛstat u druhého
loÏe. VÛdce nesmí psa jak˘mkoliv zpÛsobem na sebe upozorÀovat. VÛdce
s rozhodãími musí vyãkat 10 minut, zda pes zaãne hlásit nebo oznámí. U hlasiãe je
moÏno dobu ãekání prodlouÏit aÏ do té doby, neÏ se rozhodãí mohou o vytrvalosti
hlá‰ení pfiesvûdãit.
(3) Rozhodãí ãekající u kusu musí zvolit takové stanovi‰tû, aby jej pes nemohl navût-
fiit nebo spatfiit.
(4) Jakmile tento rozhodãí zaujme své stanovi‰tû a toto sjednan˘m signálem oznámí,
musí  vÛdce svého psa vypustit.
(5) Nedojde-li hlasiã nebo oznamovaã ke kusu, mÛÏe b˘t celkem dvakrát znovu na
druhém loÏi nasazen.
(6) V˘kon oznamovaãe a hlasiãe obsahuje nález zvûfie a chování u zvûfie, popfi. zave-
dení vÛdce ke zvûfii. Tato práce se smí pouze tehdy pfiipoãítat, byla-li ohodnocena
známkou min. „dostateãnû“. ObdrÏená známka musí b˘t v kaÏdém pfiípadû zazna-
menána v soudcovské tabulce, pfii známce „chybnû“ v‰ak bez poãtu bodÛ.

§ 33 (1) Hlasiã musí po nálezu kusu u nûj setrvat a bûhem následujících 10 minut
zaãít hlásit. Poté má pes, sám sobû ponechán, nejménû 10 minut svého vÛdce volat.
Z jeho práce musí b˘t zfietelné, Ïe pfiesnû ví, Ïe se nesmí od kusu vzdálit.
(2) Hlá‰ení do 10 krokÛ od kusu se nepovaÏuje za vzdálení od kusu, vzdálení se od
kusu z dosahu zrakové kontroly psa v‰ak ano. Pfiekroãí-li pes tuto vzdálenost, aniÏ
by v‰ak kus ztratil z dohledu, sniÏuje to kaÏdopádnû známku. Pfiechodné odmlãení
se v hlá‰ení se nepovaÏuje za chybu.

§ 34 (1) Oznamovaã musí nalezen˘ kus opustit, vrátit se k vÛdci a tomuto sv˘m
chováním ukázat, Ïe kus na‰el. Potom musí svého vÛdce volnû ke kusu dovést.
(2) Jako volné vedení ke kusu platí téÏ vedení s uchopen˘m bringslem nebo konce

(2) Pfiídavná stopa pro hlasiãe a oznamovaãe musí b˘t poloÏena bezprostfiednû po
úspû‰né práci vodiãe. Práce vodiãe musí b˘t ohodnocena vÏdy tfiemi rozhodãími.

§ 27 (1) Na konci pobarvené stopy se vyloÏí pokud moÏno ãerstvû stfielen˘ kus spár-
katé zvûfie (pro hlasiãe a oznamovaãe Ïádané srnãe).
(2) Dotyãn˘ kus se vyloÏí volnû, ne skrytû, za strom ãi do zemní prohlubnû. Místo
vyru‰ení a jiná poranûní s v˘jimkou vstfielu a v˘stfielu se peãlivû za‰ijí.
(3) Pro práci vodiãe leÏí kus na konci stopy, pro práci hlasiãe a oznamovaãe na konci
pfiídavné stopy.
(4) Nosiãi, ktefií pfiená‰ejí kus ze stopy na druhou se musí vÏdy po vyloÏení kusu
vzdálit v prodlouÏení stopy a odejít z vûtru.
(5) Kus spárkaté zvûfie se pfiená‰í ze stopy na stopu vÏdy tak, aby nevznikla svádivá
stopa.

b) Vypracování pobarvené stopy

§ 28
(1) Pfii práci na pobarvené stopû lze pfiedvést: ãistou práci vodiãe na stopû denní ãi
pfies noc, práci vodiãe s následn˘m vypu‰tûním a prací hlasiãe ãi práci vodiãe
s následn˘m vypu‰tûním a prací oznamovaãe.
(2) Pfied prací oznamovaãe musí kaÏd˘ vÛdce vedoucímu rozhodãímu oznámit, ja-
k˘m zpÛsobem pozná, zda pes na‰el a jak˘m zpÛsobem jej pes dovede ke kusu.
Toto oznámení je závazné, dodateãná zmûna je nepfiípustná.
(3) VÛdci je ukázán nástfiel a smûr, kter˘m se kus vzdálil.

§ 29
(1) KaÏd˘ pes, téÏ hlasiã a oznamovaã musí vypracovat stopu min. 400 m jako vodiã
na fiemeni, tato je hodnocena vÏdy stejnû, nezávisle na ev. pfiídavné stopû.
(2) Barváfisk˘ fiemen musí b˘t bûhem této práce zcela rozvinut a min. 6 m dlouh .̆
Zásadnû musí pes dostat minimálnû 6 m fiemene, rozhodãí jsou povinni vÛdce na
toto upozornit. Neuposlechne-li vÛdce tohoto pokynu, mÛÏe b˘t práce ohodnocena
nejv˘‰e známkou „dostateãnû“.
(3) Vhodn˘ barváfisk˘ obojek je souãástí barváfiského fiemene. Bûhem práce na bar-
vû je nutno odejmout jiné obojky s v˘jimkou signálního v˘straÏného obojku.

§ 30
(1 )Bûhem práce na fiemeni, pfii které musí tfii rozhodãí psa následovat, záleÏí na tom,
jak pes drÏí stopu. Práce má b˘t klidná, koncentrovaná a sviÏná, ne v‰ak pfiíli‰ rychlá.
Pro známku „velmi dobrá“ je potfiebná klidná a jistá práce psa. Zbrkle pracující pes
v opravdov˘ch tûÏk˘ch podmínkách vÏdy selÏe. Pfiíli‰ rychlá práce sniÏuje známku.
(2) Hlavním úkolem rozhodãích je vyzdvihnout psy, ktefií ukazují vÛli stopu drÏet
a vypracovávat a ktefií se snaÏí pomocí obloukÛ po sejití ze stopy tuto znovu najít.
(3) VÛdce mÛÏe psa pfiechodnû zastavovat ãi odloÏit a sám hledat barvu, mÛÏe téÏ
psa vracet ãi jin˘mi pomocn˘mi povely podporovat. Jen v tûchto pfiípadech se mají
rozhodãí zastavit, nikdy v‰ak nemají zÛstat stát na stopû, ze které pes se‰el, aniÏ by
to jeho vÛdce zpozoroval. Spí‰e musí dále následovat psa a pozorovat jeho práci.
(4) Pfii práci na fiemeni smí b˘t pes dvakrát znovu nasazen. Za nové nasazení, sniÏu-
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§ 38
(1) Kus na konci vleãky nesmí b˘t vyloÏen do zemní prohlubnû nebo za strom.
(2) Po vyloÏení kusu se musí zakladatel vleãky vzdálit v prodlouÏení vleãky a schovat
se tak, aby jej pes stojící u kusu nemohl spatfiit. Zde musí v pfiípadû, Ïe byly pouÏity
dva kusy zvûfie, druh˘ kus volnû pfied sebe vyloÏit. Nesmí bránit psu tento druh˘ kus
aportovat v pfiípadû, Ïe pes k nûmu dojde a kus uchopí. Ze svého úkrytu smí vy-
stoupit teprve tehdy, dostane-li k tomu od rozhodãího stojícího na nástfielu pokyn
nebo tehdy, jestliÏe sám rozpozná, Ïe je zkou‰ka ukonãená.

§ 39
Vzdálenost mezi jednotliv˘mi vleãkami musí v celém prÛbûhu ãinit min. 80 m.

§ 40
(1) Srstnatá zvûfi urãená pro vleãku má b˘t pokud moÏno ãerstvû stfielena. Pfiedev‰ím
má b˘t tento kus ãist˘ a nesmí pÛsobit odpudiv˘m dojmem.
(2) Je ponecháno na vÛli pofiádajícího orgánu povolit vÛdcÛm zkou‰ku s vlastní pfii-
nesenou a min. 3,5 kg tûÏkou li‰kou. TéÏ v tomto pfiípadû je zakladatelem vleãky
vyloÏen druh˘ kus.

§ 41
(1) Rozhodãí jsou povinni vÛdci ukázat oznaãen˘ nástfiel.
(2) Pes smí prvních 20 m vleãky vypracovat na vodítku, poté musí b˘t ale vypu‰tûn
a vÛdce nesmí psa dále provázet.

§ 42
(1) Pod pojmem pfiiná‰ení na vleãkách je rozumûno, zda a jak˘m zpÛsobem pes drÏí
nosov˘ kontakt s vleãkou, zda chce najít a pfiinést a zda zvûfi svému vÛdci vÛbec
pfiinese.
(2) Ohodnocení v pfiiná‰ení coby ãist˘ cviãitelsk˘ v˘kon se zaná‰í v pfiíslu‰né kolon-
ce li‰ka, resp.zajíc ãi králík.
(3) Svádivé stopy neospravedlÀují u hotov˘ch v‰estrann˘ch psÛ Ïádnou náhradní
vleãku.

§ 43
(1) VÛdce smí svého psa nasadit na vleãkách tfiikrát. Pod pojmem nové nasazení je
mínûno kaÏdé dal‰í ovlivnûní psa po vypu‰tûní.
(2) SelÏe-li pes na vleãce, jedno zda byl ãi nebyl u kusu, obdrÏí v soudcovské tabul-
ce v pfiedmûtu vleãka s li‰kou, resp. se zajícem ãi králíkem, ohodnocení „nedosta-
teãnû“.

V‰eobecné pokyny pro pfiiná‰ení

§ 44
(1) Pes, kter˘ chycen ,̆ ãerstvû stfielen ,̆ vyloÏen˘ ãi na vleãce nalezen˘ kus uÏitkové
zvûfie, nebo kachnu bûhem vodní práce pfii prvním nalezení, samostatnû nepfiinese
(bez ovlivnûní vÛdcem pfii negativním chování) je ze zkou‰ky vylouãen.
(2) Na vleãce s li‰kou v‰ak mÛÏe b˘t pes i potom celkovû tfiikrát nasazen, jestliÏe
nalezen˘ kus nepfiinesl.

barváfiského fiemene, ne v‰ak vedení na nasazeném fiemeni.
(3) Hlasiã a oznamovaã, ktefií v tomto pfiedmûtu selÏou, musí vÛdce na fiemeni bez
jediného odvolání dovést ke kusu, jinak nemohou zkou‰ku obstát.

2. Pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku

§ 35
(1) Pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku se zkou‰í na pfiíkopech, pfiekáÏkách apod. Pes ne-
smí mít moÏnost pfiekáÏku pfiebrodit ãi obejít.
(2) PfiekáÏka se musí nacházet ve volné pfiírodû a má b˘t z pfiírodních materiálÛ nebo
alespoÀ  pfiírodû pfiizpÛsobena.
(3) Pfiíkop musí b˘t minimálnû 80 cm hlubok˘ a 1 m ‰irok ,̆ se strm˘mi bfiehy.
(4) PfiekáÏka musí b˘t 70 – 80 cm vysoká a konstruována tak, aby v ní pes nemohl
uváznout bûhy.
(5) VÛdce odloÏí svého psa minimálnû 5 m pfied pfiekáÏkou. Po vyloÏení li‰ky vypustí
z tohoto místa psa s povelem k pfiiná‰ení. Po prvním vypu‰tûní psa se vÛdce jiÏ
nesmí k pfiekáÏce dále pfiiblíÏit.
(6) Pes má na jedin˘ pfiíkaz pfiekonat pfiekáÏku, li‰ku bez del‰ího otálení pevn˘m
chvatem uchopit a vÛdci pfiinést. Upadnutí li‰ky pfii skoku pfies pfiekáÏku a okamÏité
nové uchopení neplatí za chybu, pokud následovalo bez ovlivnûní vÛdcem.
(7) Pfii této zkou‰ce smí vÛdce psa nasadit nejv˘‰e tfiikrát.
(8) V˘kony v pfiiná‰ení li‰ky na vleãce a pfies pfiekáÏku se hodnotí oddûlenû.
(9) Pes musí buì na vleãce s li‰kou, nebo pfii pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku obdrÏet
ohodnocení minimálnû „dostateãnû“, jinak nemÛÏe pfii zkou‰ce obstát.

3. a 5. Vleãka se srstnatou zvûfií

§ 36
Práce na vleãkách se srstnatou se zkou‰í s li‰kou a zajícem nebo králíkem. Li‰ky
pouÏité pfii VZ musí váÏit minimálnû  3,5 kg a musí b˘t ponechány v pfiírodním stavu
(s plnou oháÀkou, bez hlavy je pfiípustné).

§ 37
(1) Zvûfi se od nástfielu, opatfieném trochou bfii‰ní srsti, vleãe minimálnû 300 m se
zaloÏením dvou tup˘ch hákÛ. Poté se vyloÏí buì vleãen ,̆ nebo jin˘ kus stejného
druhu zvûfie.
(2) VÛdce mÛÏe poÏadovat, aby byl jeho psu k pfiiná‰ení vyloÏen vleãen˘ kus. Tuto
skuteãnost musí pfied zapoãetím práce sdûlit rozhodãím.
(3) Na pfiání vÛdce mÛÏe b˘t vleãka zaloÏena pouze s jedním kusem zvûfie. V kaÏdém
pfiípadû je nutno zbavit vleãen˘ kus pfied zapoãetím práce vleãné ‰ÀÛry.
(4) Vleãky se srstnatou zvûfií patfií k lesní práci, proto se zakládají v lese. Je v‰ak
povoleno zaãátek vleãky vãetnû prvního háku zaloÏit v pfiehledném terénu (louky,
pole, nízké kultury bez podrostu, ne v‰ak ãerstvû zpracovaná pole).
(5) Vleãky se zakládají jedním z rozhodãích bezprostfiednû pfied zapoãetím práce
psa a mají b˘t pokud moÏno stejné obtíÏnosti. Pes nesmí zakládání vleãky sledovat.
(6) Vleãky nesmí b˘t v jednom dnu opûtovnû zakládány ve stejném terénu.
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§ 53
Krátké vystavování bûhem nahánûní nesniÏuje známku, opaãnû v‰ak, jestliÏe pes
vystavuje 5 min. a déle.

§ 54
(1) Chytí-li pes bûhem nahánûní zvûfi a pfiinese ji vÛdci, nemÛÏe b˘t jeho v˘kon
v nahánûní hÛfie posouzen.
(2) Toto pfiiná‰ení se ohodnotí. Stejné platí pro event. stfielenou zvûfi, kterou pes pfii-
nese.

§ 55
(1) ·tve-li pes pfii nahánûní zdrav˘ kus zvûfie daleko do jin˘ch ãástí honitby a nevrátí-
li se ani na pískání nebo volání vÛdce v pfiimûfieném ãase zpût, hodnotí se toto jako
chyba.
(2) Neposlu‰ní ‰tváãi, ktefií neustále samostatnû loví a ktefií se vrací aÏ po del‰í dobû
nesplÀují podmínky na v‰estrannû upotfiebitelného psa. Tito psi proto musí b˘t pro
neposlu‰nost vylouãeni z dal‰ího prÛbûhu zkou‰ek.

8. Slídûní

§ 56
(1) Slídûní je zkou‰eno v tyãovinû, nízk˘ch kulturách nebo krátce porostl˘ch nále-
tech.
(2) Pro tento pfiedmût je tfieba zvolit dostateãnû velik˘ prostor, kter˘ se s kaÏd˘m
psem mûní, neznemoÏÀují-li to podmínky v pfiíslu‰ném revíru.

§ 57
(1) KaÏdému psu musí b˘t dána pfiíleÏitost tento, pfii lovu obvykl˘ zpÛsob práce nále-
Ïitû ukázat. VÛdce musí bûhem slídûní na pokyn rozhodãích vypálit minimálnû jednu
brokovou ránu.
(2) Pes má pfiitom hledat pod flintou a má se nechat lehce a bez vût‰ího mnoÏství
hlasit˘ch  povelÛ od svého vÛdce fiídit. Má slídit plánovitû a klidnû tak, aby mu vÛdce
staãil.
(3) Rozhodãí mají hodnotit pfii posuzování tohoto pfiedmûtu pfiedev‰ím dobré spojení
mezi vÛdcem a psem.

§ 58
Naskytne-li se bûhem slídûní moÏnost posouzení ve vystavování, chování na zvûfii,
klidu po v˘stfielu a pfiiná‰ení, jsou tyto práce v pfiíslu‰n˘ch pfiedmûtech brány na
zfietel.

§ 59
Minimální podmínky a minimální poãty bodÛ pro lesní práci

Zku‰ební pfiedmûty: práce na barvû, pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku, vleãka s li‰kou,
pfiiná‰ení li‰ky na vleãce, vleãka se srstnatou uÏitkovou zvûfií, pfiiná‰ení zajíce nebo
králíka, nahánûní a slídûní.

§ 45 Hrobafii a naãínaãi musí b˘t z dal‰ího prÛbûhu zkou‰ek vylouãeni.

§ 46 Pfiiná‰ení je zpÛsob uchopení, nesení a odevzdání jakékoliv zvûfie pfii zkou‰ce
na vleãkách, dohledávkách a pfiíleÏitostnû pfii v˘konu práva myslivosti bûhem zkou‰-
ky.

§ 47
(1) Korektní uchopení a nesení se vyznaãuje tím, Ïe pes pfiizpÛsobuje svÛj chvat
druhu a váze zvûfie. Chybné je jak pfiíli‰ pevné, tak pfiíli‰ opatrné chycení, drÏení
a nesení.
(2) Korektní odevzdání se vyznaãuje tím, Ïe pes se zvûfií k vÛdci pfiijde, bez povelu
nebo na jednoduch˘ – ne hluãn˘! povel se posadí a zvûfi tak dlouho drÏí, dokud
vÛdce sám bez pfiekotného spûchu zvûfi neuchopí a s pfiíslu‰n˘m povelem neodej-
me.
(3) Maãkání je povaÏováno za chybu, vysok˘ stupeÀ maãkání a ‰kubání vyluãuje ze
zkou‰ek.

7. Nahánûní

§ 48
(1) Pro práci v nahánûní se volí hou‰tiny ãi remízy pokud moÏno dobfie zazvûfiené
tak, aby pes mûl moÏnost skuteãnû nahánûní prokázat.
(2) Nahánûní je moÏno zkou‰et téÏ v kukufiici ãi suchém rákosí o rozloze vût‰í neÏ
1 ha. Druh porostu, ve kterém bude nahánûní zkou‰eno je tfieba pfii vypisování zkou-
‰ek udat.
(3) Pes má jemu pfiidûlen˘ úsek dÛkladnû prohledat.

§ 49
KaÏdému psovi je pokud moÏno pfiidûlen ãerstv˘ úsek revíru a doba maximálnû 10 min.

§ 50 (1) Nahánûní je tfieba provádût tak, aby si rozhodãí mohli uãinit koneãn˘ úsudek
o práci psa. Pfiedev‰ím mají zjistit, zda pes nahání plánovitû.
(2) K bezchybnému zji‰tûní v˘konu psa se mají rozhodãí rozdûlit v terénu (napfi.
obstavením hou‰tiny). Musí téÏ dbát na to, zda pes nahání hlasitû.

§ 51
VÛdce mÛÏe psa k nahánûní vypustit buì ze svého stanovi‰tû, nebo jej nejprve v urãité
vzdálenosti odloÏit a potom na povel vyslat do krytiny.

§ 52
(1) Nahání-li pes hlasitû nebo hlasitû na vidûnou, zanese se tento v˘kon do tabulek.
(2) Nahání-li pes zvûfi na vidûnou prokazatelnû nûmû, poznamená se tato skuteãnost
téÏ do tabulek. Nûmû honící pes mÛÏe v pfiedmûtu „nahánûní“ obdrÏet nejv˘‰e ohod-
nocení „dobfie“.
(3) NemÛÏe-li pes z dÛvodÛ nedostatku zvûfie hlasitost prokázat, oznaãí se toto
v tabulkách otazníkem.
(4) ProkáÏe-li se, Ïe pes bezchybnû hlásí na stopû li‰ky ãi zajíce, zanese se do tabu-
lek poznámka „hlasit˘ na stopû“. Vedoucí rozhodãí musí dbát na to, aby ve‰keré
poznámky o druhu hlasitosti byly beze zbytku zane‰eny do soudcovsk˘ch tabulek.
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(2) Bûhem doby, kdy pes plave ke kachnû je vystfielen brokov˘ v˘stfiel na hladinu ve
smûru kachny. Pes musí kachnu samostatnû pfiinést (viz. § 44 (1)).
(3) Pes, kter˘ zde selÏe, nesmí b˘t dále zkou‰en.

3. Dohledávka pohozené kachny na vodní plo‰e s krytinou
§ 71
(1) Tato dohledávka následuje bezprostfiednû po pfiezkou‰ení chování po v˘stfielu na
hladinu.
(2) K tomuto úãelu se vhodí ãerstvû sloÏená kachna do krytiny tak, aby pes ze bfiehu
ani hod, ani leÏící kachnu nevidûl. Kachna se má umístit tak, aby pes pokud moÏno
musel pfied dosaÏením krytiny pfiekonat volnou vodní plochu.
(3) VÛdci se ukáÏe z místa vzdáleného od kachny min. 30 m pfiibliÏn˘ smûr, kde se
kachna nachází. Pes má z tohoto místa kachnu samostatnû hledat, musí ji najít
a svému vÛdci samostatnû pfiinést (viz. §44 (1)). Spatfiená kachna platí za nale-
zenou.
(4) VÛdce mÛÏe svého psa podporovat a navádût, neustálé ovlivÀování nebo v˘stfiel
popfi. hod kamínkem v‰ak sniÏuje známku.
(5) Pes, kter˘ v tomto pfiedmûtu neobdrÏí minimálnû ohodnocení „dostateãnû“, ne-
smí b˘t dále zkou‰en.
(6) Nepfiinese-li pes nalezenou kachnu, ohodnotí se zároveÀ i pfiedmût „dohle-
dávka pohozené kachny“ hodnocením „nedostateãnû“.

4. Nahánûní s kachnou na vodní plo‰e s krytinou
§ 72
(1) Îivá kachna se vypustí v krytinû, aniÏ by se oznaãil nástfiel. Tyto pfiípravy pes
nesmí sledovat.
(2) Po vysazení dovedou rozhodãí vÛdce k bodu vzdálenému na brokov˘ v˘stfiel od
místa vypu‰tûní, resp. od kachny, a udají mu smûr. Zde zaãne pes na pokyn vÛdce
s dohledávkou.
(3) Pes má kachnu samostatnû hledat a najít. VÛdce ho mÛÏe fiídit a podporovat,
trvalé ovlivÀování v‰ak sniÏuje známku.
(4) Jakmile pes kachnu z krytiny vytlaãí a na vidûnou pronásleduje, je tato vÛdcem
nebo k tomu povûfienou osobou stfielena, pakliÏe to bezpeãnostní podmínky dovolí.
(5) SloÏená nebo chycená kachna musí b˘t psem samostatnû pfiinesena ( viz § 44
(1)). Spatfiená kachna platí za nalezenou. Nepfiinese-li pes nalezenou kachnu,
ohodnotí se zároveÀ i pfiedmût „nahánûní s kachnou“ hodnocením „nedostateã-
nû“.
(6) Rozhodãí mají práci psa ukonãit, jakmile si uãinili koneãn˘ úsudek. TotéÏ platí
i v pfiípadû, kdyÏ kachna není pfied psem stfielena.
(7) Pes, kter˘ kachnu pfii prvním nalezení samostatnû nepfiinese nesmí b˘t dále
zkou‰en.
(8) Narazí-li pes bûhem své práce náhodnû na jinou kachnu, hodnotí se i tato práce.
(9) Rozhodãí mohou práci psa ukonãit, pakliÏe dospûjí k názoru, Ïe pes na nároky,
na nûj kladené nestaãí.

Pro I. cenu:
Minimální podmínky: práce na barvû „velmi dobrá“, minimálnû „dostateãné“ v˘-

kony ve zbyl˘ch sedmi pfiedmûtech. Minimální poãet bodÛ 90.

Pro II. cenu:
Minimální podmínky: práce na barvû „dobrá“, minimálnû „dostateãné“ v˘kony ve

zbyl˘ch sedmi pfiedmûtech. Minimální poãet bodÛ 80.

Pro III. cenu:
Minimální podmínky: minimálnû „dostateãné“ v˘kony ve v‰ech pfiedmûtech

s v˘jimkou vleãky s li‰kou a pfiiná‰ení li‰ky na vleãce nebo pfiiná‰ení li‰ky pfies pfie-
káÏku. Minimální poãet bodÛ 48.

Pozn.: pfiídavné body dosaÏené event. za práci oznamovaãe ãi hlasiãe se nezapoãí-
távají do minimálního poãtu bodÛ potfiebn˘ch pro zafiazení do tfiíd.

II. Vodní práce
A. V‰eobecná ãást

§ 60 - § 68 – t˘kají se dodrÏování provádûcích pokynÛ vypl˘vajících ze zákona
o myslivosti, resp. ochranû pfiírody.

B. Speciální ãást

Zkou‰í se následující pfiedmûty v tomto pofiadí.
1. Nahánûní bez kachny na vodní plo‰e s krytinou
2. Chování po v˘stfielu na hladinu
3. Dohledávka pohozené kachny na vodní plo‰e s krytinou
4. Nahánûní s kachnou na vodní plo‰e s krytinou
5. Pfiiná‰ení kachny

1. Nahánûní bez kachny na vodní plo‰e s krytinou
§ 69
(1) Pes má na jedin˘ povel svého vÛdce a bez dal‰ích dráÏdûní (kamínky apod.)
vstoupit do vody a zde samostatnû nahánût v krytinû.
(2) Pfii tomto pfiedmûtu má pes prokázat chuÈ k nalezení a chuÈ k práci ve vodû a má jemu
urãen˘ úsek krytiny dÛkladnû prohledat. VÛdce mÛÏe svého psa máváním a voláním pod-
porovat, neustálé ovlivÀování v‰ak sniÏuje známku. Tato práce nemá pfiekroãit 10 min.
(3) Narazí-li pes bûhem své práce na Ïivou kachnu a nabídne-li se zkou‰ková situa-
ce, musí se tato dle § 72 v kaÏdém pfiípadû ohodnotit. V tomto pfiípadû se známka
z dfiívûj‰ích zkou‰ek na Ïivé kachnû nepfiebírá.

2. Chování po v˘stfielu na hladinu
§ 70
(1) Mrtvá kachna se hodí pro psa viditelnû pokud moÏno daleko na volnou hladinu
a pes se vyzve k pfiiná‰ení. Pes, kter˘ bûhem cca 1 minuty nevstoupí do vody nesmí
b˘t dále zkou‰en.
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V‰eobecné podmínky pro polní práci

§ 75
(1) Pro polní práci jsou voleny revíry dobfie zazvûfiené drobnou zvûfií, aby bylo zaru-
ãeno dÛkladné prozkou‰ení psÛ.
(2) KaÏdému psovi je tfieba poskytnout moÏnost práce na více kusech koroptví ãi
baÏantÛ tak, aby si rozhodãí mohli uãinit úsudek o v˘konu psa, zvlá‰tû o práci jeho
nosu.

1. Nos
§ 76
Znaky dobré práce nosu pfii hledání jsou mimo jiné vyuÏívání vûtru, rychlé a ãasté
nacházení zvûfie, pfiíleÏitostné znaãení d˘chánkÛ, rychlé ustálení pernaté
s postupováním, daleké nabírání vûtru.
§ 77
V pfiípadû, Ïe stejná skupina rozhodãích nezkou‰í v‰echny pfiedmûty, musí sdûlit
své poznatky o nosové práci ostatním skupinám rozhodãích tak, aby si mohla skupi-
na rozhodãích pro polní práci uãinit pokud moÏno ucelen˘ úsudek o práci nosu psÛ,
které zkou‰í.

2. Hledání
§ 78
(1) Pro posuzování hledání je dÛleÏitá vÛle psa zvûfi najít, vedle toho téÏ plánovitost.
Hledání má b˘t sviÏné a vytrvalé. Práce se hodnotí o to v˘‰e, o co lépe se pes pfiizpÛ-
sobuje terénu, druhu zvûfie a vûtru a svoji rychlost jakosti svého nosu.
(2) Dále se pfiihlíÏí k tomu, jak se pes nechá pfii práci fiídit a zda reaguje na povely
(volání, mávání, pískání) svého vÛdce.
(3) KaÏd˘ pes má dostat moÏnost pracovat i v terénu s dobr˘m krytem.

3. Vystavování
§ 79
Vysoce hodnocené vystavování se vyznaãuje tím, Ïe pes, kter˘ pevnû zalehlou zvûfi
na‰el tak dlouho klidnû vystavuje nebo leÏí aÏ do té doby, neÏ k nûmu jeho vÛdce
pomal˘m krokem dojde, vedle nûho stojí a mÛÏe téÏ beze spûchu vystfielit.

§ 80
Zapírá-li pes opûtovnû zvûfi, kterou mûl zjevnû v nose, vyluãuje se ze zkou‰ek.

4. Postupování
§ 81
(1) Vedle vystavování jsou téÏ pûkné man˘ry na zvûfii a postupování cennou souãástí
polní práce.
(2) Tyto pûkné man˘ry se vyznaãují napjat˘mi a elegantními pohyby a v˘razn˘m dr-
Ïením hlavy, tûla a bûhÛ, jakmile zachytí pach zvûfie.
(3) Postupování má ukázat pes, jakmile se dostane na ãerstvou stopu pernaté zvûfie
nebo tato pfied ním odchází. Klidn˘m postupováním a následn˘m ustálením zvûfie
nebo jejím cílen˘m obejitím má prokázat, Ïe ví zcela pfiesnû, jak svého vÛdce pfiivést
k v˘stfielu.

5 Pfiiná‰ení kachny
§ 73
(1) Provedení pfiedmûtu pfiiná‰ení se hodnotí podle základÛ § 46 a § 47.
(2) PoloÏí-li pes na bfiehu kachnu, napfi. aby se otfiepal, mÛÏe dostat pouze ohodno-
cení „dobfie“. Zlep‰í-li pes svÛj chvat, aniÏ by se otfiepal nesmí b˘t známka sníÏena.
Stejnû neplatí za chybu, jestliÏe se pes s kachnou v mordû otfiepe.
(3) Pfii posuzování se pfiihlíÏí ke v‰em v˘konÛm v pfiiná‰ení bûhem celé vodní práce.
Byl-li jednotliv˘ v˘kon ohodnocen „nedostateãnû“ nebo „nezkou‰en“, mÛÏe cel-
kové ohodnocení práce „pfiiná‰ení kachny“ znít pouze „nedostateãnû“ nebo „ne-
zkou‰en“.

§ 74 Minimální podmínky a minimální poãty bodÛ pro vodní práci
Pfiedmûty:
Nahánûní bez kachny na vodní plo‰e s krytinou
Chování po v˘stfielu na hladinu (nehodnotí se známkou)
Dohledávka pohozené kachny na vodní plo‰e s krytinou
Nahánûní s kachnou na vodní plo‰e s krytinou
Pfiiná‰ení kachny

Pro I. cenu:
Minimální podmínky: v pfiedmûtu chování po v˘stfielu obstál, minimálnû „dosta-

teãné“ v˘kony ve zbyl˘ch ãtyfiech pfiedmûtech. Minimální poãet bodÛ 36.

Pro II. cenu:
Minimální podmínky: v pfiedmûtu chování po v˘stfielu obstál, minimálnû „dosta-

teãné“ v˘kony ve zbyl˘ch ãtyfiech pfiedmûtech. Minimální poãet bodÛ 30.

Pro III. cenu:
Minimální podmínky: v pfiedmûtu chování po v˘stfielu obstál, minimálnû „dosta-

teãné“ v˘kony ve zbyl˘ch ãtyfiech pfiedmûtech. Minimální poãet bodÛ 22.

III. Polní práce
V tomto okruhu se zkou‰í následující pfiedmûty:
1. Nos
2. Hledání
3.Vystavování
4. Postupování
5. Dohledávka pernaté zvûfie
   A  1.Práce na postfielené koroptvi ãi baÏantu
        2. nebo vleãka se zvûfií pernatou
   B  1. Volná dohledávka ãerstvû stfieleného kusu zvûfie pernaté, kterou pes nevidûl
        2. nebo volná dohledávka pohozeného kusu zvûfie pernaté
6. Pfiiná‰ení zvûfie pernaté
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(11) Hodnocení se fiídí tím, jak se pes k této práci staví.
(12) Rozhodãí mohou práci pfieru‰it, jestliÏe mají dojem, Ïe pes nárokÛm tohoto pfied-
mûtu neodpovídá.

§ 84
V pfiedmûtech „práce na postfielené koroptvi (baÏantu)“ nebo „vleãka s pernatou“,
popfi. „volná dohledávka ãerstvû stfieleného kusu pernaté“ nebo „dohledávka poho-
zeného kusu pernaté“ se hodnotí, jak pes tuto práci provedl.

6. Pfiiná‰ení zvûfie pernaté
§ 85
(1) Provedení pfiiná‰ení se hodnotí podle základÛ §§ 46 a 47.
(2) Pro hodnocení se pfiihlíÏí ke v‰em v˘konÛm v pfiiná‰ení psa bûhem polní práce.
Pes, kter˘ jednou obdrÏí hodnocení „nedostateãnû“ (0) nebo „nezkou‰en“ (-),
mÛÏe jako celkové ohodnocení obdrÏet téÏ jenom „nedostateãnû“ (0) nebo „ne-
zkou‰en“ (-).

§ 74 Minimální podmínky a minimální poãty bodÛ pro polní práci
Pfiedmûty: nos, hledání, vystavování, postupování, práce na postfieleném kusu ko-
roptve (baÏanta) nebo vleãka se zvûfií pernatou, volná dohledávka ãerstvû stfieleného
nebo vyloÏeného kusu pernaté, pfiiná‰ení pernaté.

Pro I. cenu:
Minimální podmínky: v pfiedmûtech nos, hledání a vystavování minimálnû „dob-

fie“, v˘kony ve zbyl˘ch ãtyfiech pfiedmûtech minimálnû „dostateãnû“. Minimální poãet
bodÛ 85.

Pro II. cenu:
Minimální podmínky: v pfiedmûtech nos a vystavování minimálnû „dobfie“, v˘ko-

ny ve zbyl˘ch pûti pfiedmûtech minimálnû „dostateãnû“.  Minimální poãet bodÛ 70.

Pro III. cenu:
Minimální podmínky: v pfiedmûtu chování po v˘stfielu obstál, minimálnû „dosta-

teãné“ v˘kony ve zbyl˘ch ãtyfiech pfiedmûtech. Minimální poãet bodÛ 55.

IV. Poslu‰nost
V tomto okruhu jsou zkou‰eny následující pfiedmûty:

1. V‰eobecné chování – poslu‰nost
2. Chování na stanovi‰ti
3. Vodûní na fiemeni
4. Volné následování u nohy
5. OdloÏení
6. Chování pfied zvûfií pernatou
7. Chování pfied uÏitkovou zvûfií srstnatou
8. Klid po v˘stfielu

(4) NemÛÏe-li pes pfii pevnû zalehlé zvûfii postupování prokázat, nesmí to sniÏovat
jeho ohodnocení.

5. Dohledávka pernaté zvûfie
§ 82
a 1. Práce na postfielené koroptvi (baÏantu)
(1) Práce se hodnotí tehdy, kdyÏ pes vypracuje stopu kfiídlované pernaté, zvûfi najde
a pfiinese vÛdci.
(2) Pes, kter˘ postfielenou zvûfi najde a tuto pfied ním se tfiepající ãi odcházející zvûfi
neuchopí a samostatnû nepfiinese (viz §44 (1)), se vyluãuje.

a 2. Vleãka s pernatou zvûfií
(3) V pfiípadû, Ïe se nenaskytla moÏnost  podle a 1. nebo pes nena‰el, musí b˘t
prozkou‰en na vleãce s pernatou (napfi. s koroptví, baÏantem, kachnou, holubem).
(4) Tato vleãka se zaloÏí na 200 m na porostlém podkladu s dvûma tup˘mi háky.
(5) K pokynÛm pro práci na vleãce se zvûfií srstnatou (viz §§ 36 aÏ 45) se pfiihlíÏí.
(6) UkáÏe-li pes nejprve v˘kon v tomto pfiedmûtu a pfiinese-li pozdûji svému vÛdci
kfiídlovanou pernatou s dobr˘m ãi velmi dobr˘m v˘konem, poãítá se tento cennûj‰í
v˘kon a k pfiedchozím v˘konÛm na vleãce se nepfiihlíÏí.

§ 83 b 1. Volná dohledávka ãerstvû stfielené zvûfie pernaté
(1) Dohledávka a pfiiná‰ení ãerstvû stfielené zvûfie pernaté se hodnotí, jestliÏe pes
zvûfi pfii pádu do krytiny nesledoval zrakem.
(2) JestliÏe pracující pes pád zpozoroval, mÛÏe se nasadit jin˘ pes, kter˘ je‰tû moÏ-
nost práce na postfieleném kusu nemûl.
(3) VÛdci se ukáÏe ve vzdálenosti cca 40 – 50 m a s dobr˘m vûtrem pfiibliÏn˘ smûr,
kter˘m kus padal. Pes musí b˘t vypu‰tûn k hledání a má samostatnû hledat, vÛdce
jej mÛÏe následovat a podporovat.
(4) Pes má hledat krátce pfied vÛdcem a sv˘m ovládáním chÛze a nosu má prokázat,
Ïe najít chce. Pes, kter˘ pfii prvním nalezení kus samostatnû nepfiinese (viz § 44 (1)),
nemÛÏe zkou‰ku obstát.
(5) Hodnocení se fiídí tím, jak se pes tohoto úkolu zhostí.

b 2. Volná dohledávka pohozeného kusu pernaté
(6) Nenaskytne-li se moÏnost podle b 1. nebo pes kus nenajde, musí se jeho v˘kon
ve volném hledání pfiezkou‰et na pohozeném kusu pernaté zvûfie.
(7) K tomuto úãelu vyloÏí rozhodãí kus pernaté zvûfie. Terén musí obsahovat takovou
krytinu, aby pes musel najít nosem a kus mohl teprve na krátkou vzdálenost spatfiit.
Prostor k hledání musí b˘t ‰irok˘ minimálnû 80 m. Rozhodãí musí vstoupit do pro-
storu s vûtrem v zádech a po vyloÏení kusu prostor po stejné stopû opustit, aby se
zamezilo hledání psa po lidské stopû. Pes nesmí tyto pfiípravy sledovat.
(8) Poté se vÛdci udá ve vzdálenosti cca 40 – 50 m proti vûtru pfiibliÏn˘ smûr, kter˘m
kus leÏí.
(9) Zde musí vÛdce psa vypustit k hledání. Pes má kus samostatnû hledat, musí jej
najít a samostatnû vÛdci pfiinést (viz § 44 (1)). VÛdce mÛÏe psa následovat a pod-
porovat.
(10) Pes má hledat krátce pfied sv˘m vÛdcem a má b˘t zfiejmé, Ïe najít chce.
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jednotlivû  minimálnû dvakrát vystfielit. Pokyn k tomu dostávají od rozhodãích.
(2) Pes se má bûhem této zkou‰ky chovat klidnû, nemá kÀuãet, nesmí ‰tûkat, trhat
za vodítko ãi se bez pfiíkazu vzdálit od vÛdce.
(3) Pes uvázan˘ na vodítku smí pfii této zkou‰ce obdrÏet maximálnû „dobrou“.

3. Vodûní na fiemeni
§ 92
(1) Uvázan˘ pes má vÛdce procházejícího tyãovinou následovat u nohy tak, aby se
nezaplétal do vodítka a aby nebránil vÛdci v pohybu. VÛdce musí projít nûkolikrát
tûsnû vpravo a vlevo kolem stromÛ a nejménû jednou musí zastavit.
(2) KaÏdé zapletení psa do vodítka ãi taÏení sniÏuje známku.v tomto pfiedmûtu.
(3) Pozorování, která uãiní rozhodãí pfii ostatních pfiedmûtech ohlednû chování na
vodítku se vezmou v úvahu.

4. Volné následování u nohy
§ 93
(1)  Toto následování se zkou‰í na lesní ãi lovecké stezce, pfiiãemÏ pes navolno ná-
sleduje vÛdce bez hluãn˘ch povelÛ tûsnû za nebo vedle nohy.
(2) VÛdce má v rozdílném tempu ujít vzdálenost minimálnû 50 m, bûhem této doby
nûkolikrát zastavit, pfiiãemÏ má pes téÏ okamÏitû zastavit.

5. OdloÏení
§ 94
(1) VÛdce jde sám se psem volnû u nohy k bodu, kter˘ mu pfiedtím rozhodãí urãil.
Tento bod musí b˘t vzdálen minimálnû 100 m od divákÛ a ostatních vÛdcÛ se sv˘mi
psy.
(2) Zde odloÏí psa buì volnû ãi u nûjakého pfiedmûtu. Pfiitom mu posunkem nebo
tich˘m povelem dá na srozumûnou, Ïe má zÛstat leÏet. V‰e se musí odehrávat
v naprosté tichosti.
(3) Je povoleno odloÏit psa s uvázan˘m vodítkem. V tomto pfiípadû smí b˘t tento
v˘kon ohodnocen nejv˘‰e „dobfie“.
(4) Poté se vÛdce odebere pomalu k dal‰ímu od rozhodãích pfiedem vyznaãenému
bodu, kde jej pes nemÛÏe vidût (minimálnû 30 m vzdálenému). Pfiitom se vÛdce nemá
za psem otáãet ãi volat.
(5) Zde odpálí v rozmezí minimálnû 10 sekund dva brokové v˘stfiely.
(6) Pes má pfiitom zÛstat na svém místû aÏ do vyzvednutí sv˘m vÛdcem. Vzdálí–li se
z tohoto místa, kÀuãí-li ãi ‰tûká, je tento v˘kon ohodnocen „nedostateãnû“. Pes smí
ale zvednout hlavu, smí se téÏ postavit na pfiední bûhy. Vzdálení se do 5 m neplatí
jako opu‰tûní místa, sniÏuje ale hodnocení.
(7) Lovecké chování a klid psa rozhoduje o známce v tomto pfiedmûtu.

6. Chování pfied zvûfií pernatou
§ 95
Pes nemá, aniÏ by jej vÛdce musel ovlivÀovat, za odtahující pernatou zaskakovat.

§ 87
(1) Poslu‰nost je v˘raz ãistého a dÛkladného v˘cviku a pfiedpoklad pro jakoukoliv
loveckou upotfiebitelnost psa.
(2) Její zji‰tûní bûhem celého prÛbûhu zkou‰ek pfii v˘konech poÏadovan˘ch od lo-
veckého psa je proto velmi dÛleÏité.
(3) Pfii pfiezkou‰ení poslu‰nostních pfiedmûtÛ se bere ohled téÏ na lovecké vystupo-
vání vÛdce.
(4) Pes, kter˘ se na del‰í dobu vzdálí z dosahu svého vÛdce, a tím znemoÏní jeho
dal‰í zkou‰ení, nemá nárok na prozkou‰ení.

A. Zkou‰ení skupinami rozhodãích jednotliv˘ch okruhÛ
§ 88
(1) Tyto skupiny zkou‰í a hodnotí poslu‰nost v rámci pfiedmûtÛ jim pfiidûleného okruhu.

Lesní práce:
V‰eobecné chování – poslu‰nost, chování na stanovi‰ti, vodûní na fiemeni, volné
následování u nohy a odloÏení

Vodní práce:
V‰eobecné chování – poslu‰nost

Polní práce:
V‰eobecné chování – poslu‰nost, chování pfied zvûfií pernatou, chování pfied zvûfií
srstnatou, klid po v˘stfielu
(2) Ohodnocení pfiedmûtu  „v‰eobecné chování – poslu‰nost“ se stanoví na poradû
rozhodãích po skonãení zkou‰ky na podkladû poznatkÛ v‰ech skupin rozhodãích.

B. Zkou‰ení v‰ech pfiedmûtÛ jednou skupinou rozhodãích
§ 89 To, co bylo uvedeno pro okruhové skupiny rozhodãích, platí stejnû. I zde si musí
rozhodãí uãinit obraz nejen o poslu‰nosti psa ve v‰ech pfiedmûtech, ale i pozorová-
ním psa, kter˘ právû nepracuje, bûhem celého prÛbûhu zkou‰ek.

1. V‰eobecné chování – poslu‰nost
§ 90
(1) Tento pfiedmût shrnuje ve‰keré chování psa souvisící s poslu‰ností, které není
v˘slovnû obsaÏeno ve zbyl˘ch pfiedmûtech, pfiedev‰ím chování nepracujícího psa.
(2) Poslu‰nost jednotliv˘ch psÛ se zji‰Èuje ve v‰ech pfiedmûtech VZ, pfiiãemÏ se
hodnotí nejen chování právû pracujícího psa, n˘brÏ i chování zbyl˘ch ãekajících
psÛ.
(3) Poslu‰nost se vyznaãuje téÏ tím, Ïe pes ochotnû následuje pfiíkazÛm k upoutání
pfii lesní, polní a vodní práci, chová se klidnû bûhem práce jin˘ch psÛ, netrhá za
vodítko, nekÀuãí ãi nevyje, a tím dokazuje, Ïe téÏ bûhem lovu vÛdce a spolulovce
neru‰í.

2. Chování na stanovi‰ti
§ 91
(1)  Pfii tomto pfiedmûtu se vÛdci se sv˘mi psy, na vodítku ãi volnû, rozestaví jako
stfielci na kraji hou‰tiny, pfiiãemÏ jiné osoby s obvykl˘m honebním hlukem hou‰tinou
procházejí. Bûhem toho se musí v hou‰tinû nûkolikrát vystfielit, téÏ vÛdci musí kaÏd˘
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§ 100 DosaÏitelné nejvy‰‰í poãty bodÛ

pfiipoãítat        hlasiã      oznamovaã
Lesní práce
Barva pfies noc 124 16 12
Barva 2 – 5 hodin 112

Vodní práce   44

Polní práce 104

Poslu‰nost   68
Dohromady
Barva pfies noc 340 356 352
Barva 2 – 5 hodin 328 344 340

Poznámka pfiekladatele
V pfiekladu nûmeckého zku‰ebního fiádu (VGPO 1. Auflage 2004 JGHV e.V.* *))

byly brány v úvahu pouze pfiedpisy t˘kající se bezprostfiednû úãasti vÛdcÛ na zkou‰-
kách. Ustanovení zab˘vající se organizaãními pokyny, nominací rozhodãích, eviden-
cí v˘sledkÛ apod. nebyly do pfiekladu zahrnuty. V‰estranné zkou‰ky se smí konat
pouze na podzim, nepfiípustné je konání pouze v jednom dni. K úãasti jsou pfiipu‰-
tûni psi bez omezení vûku, nepfiípustná je v‰ak úãast psa na VZ ve stejném roce jeho
narození. Pes se smí v Nûmecku zúãastnit nejv˘‰e dvou VZ. V˘jimku tvofií úãast na
mezinárodních zkou‰kách.

Informace platné pro provádûní v‰ech zkou‰ek v Nûmecku
Pro úãastníky v‰ech nûmeck˘ch zkou‰ek ohafiÛ, pfii kter˘ch je pouÏívána zvûfi je

dÛleÏitá okolnost, Ïe si vÛdce mÛÏe pfiinést svoji vlastní zvûfi pfiedepsaného druhu.
Tato okolnost je zajisté zajímavá zejména pfii práci s li‰kou. Posuzování provádí sku-
pina tfiech rozhodãích, z niÏ jeden jako vrchní rozhodãí pfiebírá funkci mluvãího sku-
piny. Posuzuje se systémem otevfieného posuzování, tzn. vÛdcÛm ve skupinû jsou
nejpozdûji po skonãení práce v‰ech psÛ oznámeny dosaÏené v˘sledky a vÛdce má
právo se k nim vyjádfiit, poÏadovat odÛvodnûní, popfi. poÏádat o nové pfiezkou‰ení
v jednotliv˘ch pfiedmûtech za úãelem zlep‰ení v˘sledku. Je ponecháno na vÛli roz-
hodãích toto opravné pfiezkou‰ení pfiipustit. Je nutno si ale uvûdomit, Ïe si pes
v pfiípadû nezdafiilého v˘konu mÛÏe dosaÏené hodnocení i zhor‰it. V pfiípadech, kdy
je vÛdce názoru, Ïe byly poru‰eny provádûcí pfiedpisy ãi zku‰ební fiády, má právo
podání písemného protestu.

Aby byli ãe‰tí vÛdci schopni toto poru‰ení rozpoznat, bylo nutno doslovné pfielo-
Ïení  jednotliv˘ch paragrafÛ se v‰emi odstavci. Pfieklad odpovídá i grafick˘m rozãle-
nûním platn˘m nûmeck˘m zku‰ebním fiádÛm pro VZ a usnadÀuje proto pfiípadnou
komunikaci s nûmeck˘mi vÛdci a rozhodãími pouh˘mi odkazy na jednotlivé ãlánky
zku‰ebního fiádu.

Platnost do 31. 12. 2011
Dr. Pavel Cincibus

7. Chování pfied zvûfií srstnatou
§ 96
(1) Pes se má nechat za unikající uÏitkovou srstnatou zvûfií, i za cenu volání, pískání
nebo v nouzi i nûkolikerého a ostrého povelu, zastavit.
(2) Pes, kter˘ projeví více jak dvakrát neposlu‰nost na uÏitkové srstnaté zvûfii nemÛÏe
obstát v první cenû.
(3) ·tváãi srstnaté, ktefií se opakovanû na del‰í dobu vzdálí a znemoÏÀují tak své
dal‰í pfiezkou‰ení, musí b˘t vylouãeni, neboÈ jsou lovecky neupotfiebitelní.

§ 97
JestliÏe je moÏno psa pfiezkou‰et pouze na jednom druhu zvûfie, postaãuje to. V tomto
pfiípadû se v soudcovské tabulce kolonka s nezkou‰enou zvûfií pro‰krtne. Selhal-li
v‰ak pes v jednom z tûchto pfiedmûtÛ, zanese se „nedostateãnû“.

8. Klid po v˘stfielu
§ 98
(1) Posouzení klidu po v˘stfielu je moÏno pouze za odtahující nebo prchající zvûfií,
kterou pes vidûl.
(2) K prozkou‰ení klidu po v˘stfielu má b˘t dle moÏnosti pfied kaÏd˘m psem bûhem
polní práce stfielena zvûfi, popfiípadû rozhodãím.
(3) Klid po v˘stfielu je velmi dobr ,̆ kdyÏ pes po v˘stfielu na odtahující nebo prchající
zvûfi nezaskoãí. U pernaté nemá vÛdce psa ovlivÀovat.

§ 99 Minimální podmínky a minimální poãty bodÛ pro poslu‰nost
Pfiedmûty: v‰eobecné chování – poslu‰nost, chování na stanovi‰ti, vodûní na fieme-
ni, volné následování u nohy, odloÏení, chování pfied zvûfií pernatou, chování pfied
uÏitkovou zvûfií srstnatou, klid po v˘stfielu.

Pro I. cenu:
V pfiedmûtech „chování na stanovi‰ti“, „vodûní na fiemeni“, „volné následování u

nohy“, a „odloÏení“ minimálnû „dostateãnû“. V jednom z pfiedmûtÛ „chování pfied
zvûfií pernatou“ nebo „chování pfied zvûfií srstnatou“ nebo „klid po v˘stfielu“ minimál-
nû „dostateãnû“. Minimální poãet bodÛ 43.

Pro II. cenu:
V pfiedmûtech „chování na stanovi‰ti“ a „vodûní na fiemeni“ minimálnû „dostateã-

nû“. V jednom z pfiedmûtÛ „chování pfied zvûfií pernatou“ nebo „chování pfied zvûfií
srstnatou“ nebo „klid po v˘stfielu“ minimálnû „dostateãnû“. Minimální poãet bodÛ 40.

Pro III. cenu:
V pfiedmûtech „chování na stanovi‰ti“ a „vodûní na fiemeni“ minimálnû „dostateã-

nû“. V jednom z pfiedmûtÛ „chování pfied zvûfií pernatou“ nebo „chování pfied zvûfií
srstnatou“ nebo „klid po v˘stfielu“ minimálnû „dostateãnû“. Minimální poãet bodÛ 38.
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Zkou‰ky z v˘konu 2006 - pfiehledyPoznámka redakãní rady
Redakãní rada plní slib, Ïe v na‰em klubovém Zpravodaji budou postupnû oti‰-

tûny pfieklady zku‰ebních fiádÛ ze zemí, se kter˘mi stfiídavû pofiádáme mezinárodní
zkou‰ky. Prvním poãinem byl pfieklad podzimních zkou‰ek chovnosti v SRN od Dr.
Pavla Cincibuse z Nûmecka, kter˘ byl uvefiejnûn ve Zpravodaji ã. 71/2005. Pfieklad
v‰estrann˘ch zkou‰ek je uvefiejnûn v tomto ãísle Zpravodaje. Redakãní rada dûkuje
panu Dr. Cincibusovi, kter˘ se této nesnadné a zásluÏné ãinnosti ujal, pofiídil si poãí-
taãov˘ program v ãe‰tinû a ãeskou klávesnici a s velkou mírou trpûlivosti a nezi‰tnû
dal‰í zku‰ební fiád pfieloÏil. Oba fiády najdete také na internetov˘ch stránkách klubu
www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu Zku‰ební fiády.

*) Verbandsgebrauchsprüfung
**) 1. vydání 2004, Nûmeck˘ svaz loveck˘ch psÛ
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Dítû a pes na KV Praha 2007

Pfiedseda KDO ing. Jifií Kec pfiedává ceny dûtem
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Pomáháme si
DO

Zadám ‰tûÀata DO
otec: Alan z Chotutického údolí, âLP/DO/7840/05, vr. 13. 4. 2001, DKK 2/2

hnûdák, 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘
ZV, PZ, LZ, VP, VZ, MVZ I. c., R. CACT, CACT, R. CACIT, CACIT, nos 4,
·ampion práce âR

matka: Kaska Argaj Doksy, âLP/DO/8090 vr.3.12.2004, DKK 0/0
hnûdá s náprsenkou, v˘‰ka 61cm  oko sv. hnûdé, v˘borná
ZV I. c.,PZ I. c., nos 4  

odbûr: koncem kvûtna 2007
kontakt: Josef PetrÏilka, Volenice 34, 4401 Louny

tel. 415 693 277
   e-mail: jpetrzilka@centrum.cz

Prodám ‰tûÀata DO
otec: Endy z Budi‰ovské doliny, DKK 1/1, v˘born ,̆

ZV, PZ, VP, LZ, VZ - v‰e I.c., R.CACT, 5. místo na MRK 2006,
5. místo na MKP 2006, nos 4, hlasiã                     

matka: Ora LH od Hanusky, DKK 0/0, VD
ZV, PZ, LZ - v‰e I.c., nos 4

odbûr: 15. ãervence 2007
kontakt: Jaroslav Dvofiáãek, Hliníky 515, 679 63 Velké Opatovice

mobil +420 775 227 988 nebo +420 724 501 461

MMO
Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Eros von der Mooshex‘, LZ, PZ, VZ - v‰e I. c., ZO 4, nos 4

MRK II. c., MKP I. c., 2x CACT, CACIB, BOB
matka: Rina Buremi, ZV, PZ - v‰e I. c., CACIB
odbûr: v polovinû kvûtna 2007
kontakt: Josef Tfiíska, tel. 728 229 717

www.rina.kx.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Benn od âíãenick˘ch jezer, v˘born ,̆ DKK 0/0

PZ, LZ, SZVP, VZ – I. c., daviã, hlasit˘ na vidûnou
matka: Niki z Vochovny, DKK 1/0

v˘borná, CAJC, Res. CAC, PZ I. c.
odbûr: ãervenec 2007
kontakt: Josef Voch, Husova 414, 340 12 ·vihov

tel. 376 393 118

Martin Stejskal – myslivec a kynolog
Martin je právoplatn˘ myslivec MS Chlum Sepekov, ale hlavnû je majitel jezevãí-

ka, kterého vycviãil na hlasiãe! Odmaliãka se zajímal o myslivost a nevynechal jediné
pfiíleÏitosti, aby se zúãastnil myslivecké akce. Jednou, kdyÏ je‰tû chodil do ‰koly,
pfiijeli k nám zahraniãní lovci. Bylo to ve v‰ední den, tudíÏ v dobû ‰kolní v˘uky. Nele-
nil, okamÏitû se uãitelce omluvil a lovu se zúãastnil.

Jeho otec jej pravidelnû bral do lesa i se sv˘m psem, také jezevãíkem. Proto si
i on obstaral ‰tûnû - jezevãíka. A protoÏe mûl pfiirozenou volnost hlasu, vyuÏil toho
k v˘cviku a pfiipravil psa na zkou‰ky jako hlasiãe. Zúãastnil se s ním vrcholn˘ch akcí
a získal nejedno ocenûní. Ale hlavnû psa pouÏívá v praxi.

Jednou jsem stál na naháÀce, kdyÏ se stfiílel divoãák. Po v˘stfielu odbûhl je‰tû
nûjak˘ch 250 metrÛ v lese, neÏ zÛstal v ohni. ProtoÏe po stopû mu ‰el MartinÛv pes,
bûhem chvíle hlásil padl˘ kus. Je to krásn˘ mysliveck˘ záÏitek, b˘t úãasten spoluprá-
ce myslivec - pes. Doufám, Ïe na MVZ, které se budou letos konat u nás, budeme mít
moÏnost uvidût v˘borné v˘kony na barvû, jako tomu bylo na MVZ na Zvíkovû v r. 1982,
na které se dosud v dobrém vzpomíná. Jako pofiadatelé pfiipravíme zkou‰ky peãlivû
a udûláme v‰echno pro to, aby z kaÏdého na‰eho plemene nabodovali nejménû dva
psi! UÏ se tû‰íme.

S pozdravem Myslivosti zdar, ale kynologii zvlá‰È!
Karel Kakos
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Prodám ‰tûÀata VMO
otec: Kirki Ciperro, DKK 0/0, v˘born˘

CAJC, CAC, CACIB, BOB, BIS KV, Klubov˘ vítûz
PZ, SZVP, LZ, VZ, VJP, HZP, nos 4

matka: Fanny z Mar‰ovsk˘ch dvorÛ, DKK 0/0, velmi dobrá, PZ – vítûz
odbûr: ãervenec 2007
kontakt: Jaromír Pokorn ,̆ Chlumec 33, 380 01 Daãice

tel. 608 225 260

Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata VMO
otec: Car z T̆ necké kovárny, DKK 0/0, ãern˘ bûlou‰, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB,

PZ, VZ 1. c., nos 4
matka: Frida z Mar‰ovsk˘ch dvorÛ, DKK 0/0, ãern˘ bûlou‰, v˘borná,  4x CAC,

4x CACIB, BOB, Klubov˘ vítûz 2006
âesk˘ ‰ampion, SZVP, PZ1.c., nos 4

odbûr: polovina záfií 2007                          
kontakt: Josef Soukup,  Jiráskova 12, 664 64 Dolní Kounice

mobil 739 012 118, e-mail: vera.soukupova@cuc.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Vir z Florianova dvora, oko hnûdé

3x v˘born ,̆ Klubov˘ vítûz, CAC, BOB
LZ, PZ, SZVP, ZO 4, nos 4, daviã

matka: Gábina z Vlasteckého vrchu, tmav˘ bûlou‰, DKK 0/0, oko hnûdé
2x v˘borná, CAJC, CAC, Res. CACIB
PZ, LZ, SZVP I. c., nos 4, ZO 4

odbûr: ãervenec 2007
kontakt: Miroslav Kohout, V hlinkách 211, 267 42 Broumy

VMO
Prodám ‰tûÀata VMO
otec: Car z T̆ necké kovárny, CAC, ZV, SZVP, LZ, VZ
matka: Borka z JabloÀové zahrady, PZ, BZ, ostrá na ‰kodnou
odbûr: konec ãervence - zaãátek srpna 2007
kontakt: Ing. Lubo‰ Nûmec, 503 63 Nepolisy 209

tel. 728 880 566
e-mail: lubosnemec.nepal@centrum.cz

Prodám ‰tûÀata VMO
otec: Andy od Funbergu, DKK 0/1, velmi dobr˘

ZV, PZ, LZ, VP, MVZ - v‰e I. c., V‰estrann˘ klubov˘ vítûz, CACT, CACIT
matka: Vanda od Nezdického potoka, DKK 0/0, v˘borná

âesk˘ Junior ‰ampion, âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion,
Klubov˘ vítûz
ZV I. c. - vítûz, VJP, PZ I. c., Klubové PZ - I. c. + CACT,
LZ I. c. - vítûz, MVZ III. c. Práce na barvû - oznamovaã

odbûr: zaãátkem ãervence 2007
kontakt: Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

tel. 721 741 791
e-mail: o.Vanda@seznam.cz

Prodám ‰tûÀata VMO
otec: Kirki Ciperro, imp. Nûmecko, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB, Klubov˘ vítûz,

BIS KV, VZ, HZP, VJP - I. c.
matka:  Cita z Velkého JeÏova, DKK 0/0

v˘borná, âesk˘ ‰ampion, 3x BOB, CACIB
PZ I. c., nos 4

odbûr: koncem ãervence 2007 nebo podle domluvy
kontakt: Lenka âechurová-Trappová, Pfiípotoãní 31, 110 00 Praha 10

tel. 724 588 897, 777 152 206
www.zhasinbergu.cz
e-mail: lenka.trappova@volny.cz
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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
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TREFA DO âERNÉHO - FIRMA NOVOTNÉHO
jméno, které znamená tradici,
tradice, která znamená kvalitu

PRVNÍ PRAÎSKÉ SOUKROMÉ

PU·KA¤STVÍ

NOVOTN¯ V PRAZE

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

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

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

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

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

pfiestûhovala na novou adresu

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

Prodejní doba (Po - Pá): 8.30 - 12.00
12.30 - 17.00
Iâ 13141473

DIâ 007-521020066
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V¯BOR  KDO

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

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

DOZORâÍ  RADA KDO

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

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

Karel Pfeifer, Lidická 610,
472 01 Doksy, tel. 487 872 867
mysliveckarel@tiscali.cz

Klubové stránky na internetu:  http://www.ohardlouhosrsty.ic.cz
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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. 74/2007 vychází 30. ãervna 2007.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 75/2007 je 15. listopadu 2007.
Vyti‰tûno jen pro vnitfiní potfiebu, vychází 2x roãnû, zdarma pro ãleny klubu.
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