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VáÏení ãlenové a pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
rok se potkává s rokem a je ãas zhodnotit

ten uplynul .̆ Pfiijmûte v‰ichni novoroãní podû-
kování za vykonanou práci ve prospûch klu-
bu.

Spádové schÛze jsou hybn˘m motorem
dal‰í ãinnosti klubu a mnohé z návrhÛ tûchto
setkání byly uvedeny v Ïivot. PrÛbûÏnû se mÛ-
Ïeme o ãinnosti klubu a aktivitách ve spádo-
v˘ch oblastech informovat na internetov˘ch
stránkách klubu a dvakrát do roka
v klubovém Zpravodaji.

V leto‰ním roce nás potû‰ila neb˘vale vel-
ká úãast na IX. Samostatné klubové v˘stavû
v Praze - 103 pfiihlá‰en˘ch zástupcÛ klubem
zastfie‰en˘ch plemen je do dal‰í ãinnosti za-
vazující. Svûdãí o vzrÛstajícím zájmu o v˘stavnictví a je potvrzením kvality na‰ich
chovÛ. Zvy‰uje se zájem vystavovatelÛ o tuto akci i ze zahraniãí. V ãervnu byl uspo-
fiádán V˘cvikov˘ den Západoãeskou poboãkou KDO v Liblínû na Rokycansku
a myslím, Ïe byl pfiíjemnou pfiíleÏitostí k v˘mûnû zku‰eností ve v˘cviku na‰ich ple-
men. Podûkování patfií v‰em organizátorÛm za celkovû velmi zdafiilou XXXVIII. CA-
CIT Klubovou soutûÏ – MVZ DO, MMO a VMO, která se konala 22. a 23. 9.
v Sepekovû. Potû‰itelná byla nezvykle poãetná korona i vydafien˘ spoleãensk˘ ve-
ãer, kter˘ probûhl v pfiátelském mezinárodním duchu. Ménû potû‰itelná je nízká za-
hraniãní úãast na klubem pofiádan˘ch MVZ. Neúãast zahraniãních MMO v roce 2006
a VMO v roce 2007 znemoÏnila samostatné uspofiádání jejich MVZ.

Velk˘m úspûchem klubu v zahraniãí v roce 2007 bylo umístûní na XXXIX. MVZ
DO v Eschenau v SRN, kde na‰e ãtyfiãlenné druÏstvo sbíralo vavfiíny. Celkov˘m
vítûzem a Vítûzem vody MVZ se stal pes na‰eho klubu DO Orin od Smolenské pfie-
hrady, kterého vedl mlad˘ vÛdce Jaroslav Srd˘nko. Za tento v˘znamn˘ úspûch
vÛdci i pejskovi blahopfieji. Na druhé stranû se zkomplikovala organizace úãasti na-
‰ich plemen na MVZ VMO a MMO v Rakousku. Dûkuji touto cestou Dr. Jifiímu Tesa-
fiovi, kter˘ se na poslední chvíli organizace akce ujal a doprovodil na zkou‰ky repre-
zentanta klubu, mladého vÛdce Nikolu R˘dla s jeho MMO Badem z Dianina údolí.
Aby se pro pfií‰tû jednoznaãnû a transparentnû vyfie‰ily podmínky úãasti na‰ich zá-
stupcÛ na zahraniãních akcích, schválil v˘bor klubu na svém zasedání v listopadu
Pravidla pro ãerpání finanãních prostfiedkÛ na zahraniãní zkou‰ky, která ve Zpravo-
daji najdete. Doufám, Ïe v pfií‰tím roce uÏ kolem nominace psÛ a finanãních pfiíspûv-
kÛ problémy nenastanou.

K chovatelství najdete na internetov˘ch stránkách a v tomto Zpravodaji mnoho
potfiebn˘ch ãlánkÛ a tabulek. Snad zde uvedu jen krátkou informaci, Ïe pro oÏivení
krve byla pro klub získána tfii ‰tûÀata DO ze Spolkové republiky Nûmecko z kvalitních
chovÛ.

Na r. 2008 jsou plánovány tolik prosazované a dÛleÏité klubové zkou‰ky vloh –
1. Memoriál Dr. Soukupa - ZV CACT dne 3. 5. 2008 v Libovicích. Dále probûhnou
tradiãní, tentokrát jubilejní XL. (40.) MVZ nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ  a XXXIX.
CACIT KS - MVZ MMO, VMO a DO ve dnech 20. - 21. 9. 2008 v Libûjovicích.
Jubilejní, X. Samostatná klubová v˘stava se uskuteãní v Praze v sobotu
3. 5. 2008. Vyz˘vám ãleny klubu také k úãasti na spádov˘ch schÛzích, které pro-
bûhnou v prvních mûsících nového roku.VyuÏijte této moÏnosti ke zhodnocení dosa-
vadní klubové ãinnosti, k upozornûní na problémy klubu a pfiineste podnûty a dopo-
ruãení k jejich fie‰ení.

Podrobnûj‰í informace k v˘‰e uveden˘m akcím a dal‰ím aktivitám klubu nalezne-
te na dal‰ích stránkách tohoto Zpravodaje.

V‰em ãlenÛm a pfiíznivcÛm KDO pfieji do nového roku 2008 pevné zdraví, potfieb-
né ‰tûstí, osobní pohodu a mnoho kynologick˘ch úspûchÛ.

                                                                         Ing. Jifií Kec
                                                                         pfiedseda KDO

Foto na 1. str. obálky: chovná fenka VMO Gabriela od Nezdického potoka, nar. 1. 7.
2005, DKK 0/0, âesk˘ junior ‰ampion, ·ampion âerné Hory (Montenegro), Klubov˘
vítûz 2007, CAJC, 6x CAC, 3x CACIB, 2x BOB, Vítûz skupiny BOG, Zuchtschau sg/sg,
v âR ZV, VP, PZ, LZ, BZ, VZ, MVZ, Res. CACT a v SRN VJP (stopa zajíce 10) a HZP
(stopa Ïivé kachny 10). Majitelka Zuzka Fialová
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Pozvánka
na schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech v roce 2008

V˘bor KDO svolává schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech s programem:
1. Zpráva o ãinnosti KDO – chovatelství, v˘cvik, ãinnost v˘boru, klubov˘ Zpravodaj
2. Zpráva dozorãí rady
3. Návrh zmûny stanov - § 6 odst. 5
4. Diskuse
5. RÛzné
6. Usnesení

Mimo program bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu. Nutno s sebou mít psa,
prÛkaz pÛvodu a v˘stavní posudek. Z organizaãních dÛvodÛ  musí na tento poÏa-
davek majitel psa ãi feny pfiedem upozornit garanta spádové schÛze.

Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘)
- v sobotu 8. bfiezna 2008 v 10.00 hodin v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“ v Praze
4 – Kunratick˘ les. Gestofii Petr Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích X. Sa-
mostatné klubové v˘stavy v tomto Zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina) - v sobotu 23. února
2008 v 10.00 hodin v Sepekovû, v restauraci „Obecní dÛm“. Restaurace bude
v provozu od 9 hodin.  Gestor Ladislav Hubata.

Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘) - v sobotu 8. bfiezna 2008 v 9.00
hodin v restauraci „Merlin“ v Plzni, ·pálova ulice. Restaurace se nachází na staré
v˘padovce z Plznû na Karlovy Vary proti ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.

V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj) - v sobotu 23. února 2008
v 10.00 hodin v „Pohostinství“ ve Hvozdnici u Hradce Králové. Gestor Josef Jeník.

JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina) - v sobotu
1. bfiezna 2008 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v Brnû - Komáro-
vû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆

Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘) - v nedûli
17. února 2008 v 9.30 hod. v restauraci „U Jelena“ v Olomouci, Hodolanská
28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.

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

Blahopfiání
Pfied necel˘m mûsícem, dne 7. prosince, oslavil svoje 65. narozeniny ãlen

MS Chlum Sepekov ing. Jan Vitha z Tábora. Je ãlenem od roku 1981, kdy si také
pofiídil od svého prvního loveckého psa - ‰tûnû MMO od dlouholetého chovatele
tohoto plemene Karla Kakose. Od té doby jiÏ na zkou‰kách z v˘konu a v˘stavách
úspû‰nû pfiedvedl nûkolik zástupcÛ tohoto plemene, zaloÏil vlastní chovatelskou sta-
nici „Z Táborsk˘ch struh“, která má dnes mezi znalci v˘znamné jméno. Jeho Ïivot-
ním psem dosud zÛstává Carlos z Hou‰tí, kter˘ se jeho zásluhou vypracoval ve ‰piã-
kového chovného jedince (Klubov˘ vítûz 1985, VZ na domácí i zahraniãní scénû).
Z dal‰ích úspû‰n˘ch psÛ ing. Vithy mÛÏeme jmenovat napfi. Citu z Kocouráku, pra-
covnû i exteriérovû v˘bornou fenku, která vrhla celkem 49 ‰tûÀat, mezi nimiÏ byl mimo
jiné i chovn˘ pes Bor z Táborsk˘ch struh a také dcera Fera, která odchovala 34 ‰tû-
Àat. Její syn Luk se stal Klubov˘m vítûzem 2003.

Vyvrcholením kynologick˘ch aktivit ing. Vithy byly XXXVIII. KS – MVZ DO, VMO
a MMO, které se konaly letos v záfií v jeho domovské myslivecké organizaci v Sepe-
kovû. Pfiípravû tûchto zkou‰ek se ing. Vitha zaãal vûnovat s pílí jemu vlastní a s vel-
k˘m pfiedstihem, více neÏ 2 roky pfied jejich uskuteãnûním. O prÛbûhu tûchto zkou-
‰ek jsou uvedeny podrobnosti na dal‰ích stránkách Zpravodaje, takÏe mÛÏeme jen
konstatovat, Ïe vynikající úroveÀ zkou‰ek, pfiipraven˘ch MS Chlum Sepekov, nese
v˘znamnou peãeÈ dlouholeté ãinnosti úspû‰ného kynologa - ing. Jana Vithy! Za celé
myslivecké sdruÏení mu dûkuje a k jeho pÛlkulatinám hodnû zdraví a dal‰ích úspû-
chÛ pfieje

Tomá‰ Kakos
MS Chlum Sepekov

 
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ se pfiipojuje a dûkuje panu ing. Janu Vithovi, vedoucí-

mu organizaãnû-pfiípravné skupiny leto‰ní XXXVIII. CACIT Klubové soutûÏe – MVZ
DO, VMO a MMO za v˘borné zaji‰tûní tûchto nároãn˘ch vrcholn˘ch klubov˘ch zkou-
‰ek z v˘konu a pfieje mu k jeho Ïivotnímu jubileu pevné zdraví, osobní spokojenost
a mnoho dal‰ích kynologick˘ch a chovatelsk˘ch úspûchÛ.

V˘bor KDO

Jubilant ing. Jan Vitha (vpravo),
na fotografii s Janem Novákem
ml. na MVZ v Sepekovû
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Stanovy KDO
Návrh na zmûnu § 6 odst. 5

V souãasn˘ch Stanovách KDO je v § 6 odst. 5 uvedeno:
5. Dozorãí rada klubu kontroluje spolkovou ãinnost z hlediska dodrÏování stanov

a usnesení v chovatelství, v˘cviku, administrativû a reviduje finanãní a materiálo-
vé úãetnictví. Dále rozhoduje v I. stupni kárného fiízení s ãleny klubu. V kárném
fiízení se fiídí Kárn˘m fiádem âMKU. Projednává stíÏnosti na jednání ãlenÛ klubu
v klubov˘ch záleÏitostech.
Dozorãí rada odpovídá ãlenské základnû a Konferenci klubu.

Ve Stanovách KDO je odvolání na Kárn˘ fiád âMKU, kter˘ byl pfied nûkolika lety
zru‰en. Tím se stal zmínûn˘ odstavec Stanov neakceptovateln .̆ Z toto dÛvodu vy-
pracovala dozorãí rada KDO návrh na zmûnu této ãásti Stanov. Návrh zmûny Stanov
KDO bude projednán na spádov˘ch ãlensk˘ch schÛzích v roce 2008 a pfiedlo-
Ïen k definitivnímu schválení na konferenci klubu v roce 2009.

Návrh na zmûnu odst. 5 § 6 Stanov KDO v tomto znûní:
5.  Dozorãí rada klubu kontroluje spolkovou ãinnost z hlediska dodrÏování stanov

a usnesení v chovatelství a v˘cviku, administrativû a reviduje finanãní a materiá-
lové úãetnictví. Dále rozhoduje v I. stupni kárného fiízení se ãleny klubu, pokud
do‰lo k poru‰ení Stanov KDO, Chovatelského a Zápisního fiádu KDO, Zápisního
fiádu âMKU, zejména ãl. 3 preambule fiádu, nebo k poru‰ení dal‰ích ustanovení
souvisejících zákonÛ a vyhlá‰ek. Pokud je podezfiení, Ïe tím do‰lo zároveÀ ke
spáchání pfiestupku nebo trestného ãinu, informuje pfiedsedu klubu a podává
oznámení pfiíslu‰n˘m orgánÛm.

 Za poru‰ení vnitfiních norem KDO nebo âMKU mÛÏe dozorãí rada jako disciplinární
orgán KDO udûlit:

A/ Napomenutí.
B/ Doãasné vylouãení z klubu.
C/ Trvalé vylouãení z klubu.
âlen, kterému bylo uloÏeno kárné opatfiení má právo se odvolat do tfií t˘dnÛ do-

zorãí radû âMKU.
Dále dozorãí rada KDO projednává stíÏnosti na jednání ãlenÛ klubu v klubov˘ch

záleÏitostech.
Promlãecí doba  je jeden rok, pokud u závaÏn˘ch pfiípadÛ nestanoví nadfiazená

právní norma jinak.
Dozorãí rada odpovídá za svoji ãinnost ãlenské základnû a Konferenci KDO.

Z Usnesení V˘boru KDO
PrÛhonice, 25. listopadu 2007

(Stanovy klubu najdete ve Zpravodaji ã. 68 z roku 2004 nebo na internetov˘ch
stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu Stanovy klubu – pozn. red.)

Pravidla pro ãerpání finanãních prostfiedkÛ
na zahraniãní zkou‰ky
V˘bor KDO schválil na svém zasedání dne 25. 11. 2007 v PrÛhonicích tato
pravidla:

1. Pro kaÏdé plemeno klubu je urãen jeden odpovûdn˘ garant, a to:
- pro DO ing. Jifií Kec
- pro VMO ing. Lenka Fialová
- pro MMO Petr Buba

2. KDO uhradí nebo zajistí úhradu startovného za psa na zkou‰ky z v˘konu
a úhradu pfiíspûvku na cestovné ve v˘‰i 2000,- Kã, a to max. za 8 psÛ za
kaÏd˘ kalendáfiní rok, av‰ak jen na takové zkou‰ky, na které dostane KDO ofici-
ální pozvání od zahraniãních klubÛ a budou v˘borem klubu odsouhlaseny.

3. V pfiípadû vût‰ího zájmu o zahraniãní zkou‰ky z fiad vÛdcÛ vybere garant  nej-
lep‰í psy podle jejich dosavadních v˘sledkÛ na zkou‰kách.

4. Pokud garanti nenaplní úãast psÛ na zahraniãních zkou‰kách za své plemeno,
mohou uvolnûná místa postoupit dal‰ímu plemeni po vzájemné dohodû odpo-
vûdn˘ch garantÛ - platí jen pro IVGP (MVZ).

5. Garanti se mohou zúãastnit zkou‰ek v zahraniãí, KDO jim pfiispûje ãástkou 2000 Kã
max. 2x do roka a jen v pfiípadech, Ïe doprovází psy svého plemene uvedené
v bodû 2.

6. Garanti jsou povinni vybran˘m vÛdcÛm delegovan˘m na zahraniãní zkou‰ky
poslat vãas pfiihlá‰ky a propozice a v termínu je vyplnûné pofiádajícímu za-
hraniãnímu klubu doruãit.

7. VÛdcové jsou povinni vyplnûnou pfiihlá‰ku a dal‰í poÏadované náleÏitosti pfie-
dat garantovi do jím urãeného termínu.

8. KaÏd˘ z vÛdcÛ si sám zajistí ubytování v zahraniãí pro sebe a psa podle sv˘ch
nárokÛ na komfort, ev. ubytování pro dal‰í osoby vãetnû tlumoãníka.

9. Klub není povinen zajistit vÛdci tlumoãníka na zahraniãní zkou‰ky ani uhradit
jakékoliv v˘daje s tlumoãením.

10. Klub uhradí finanãní ãástky uvedené v bodû 2 kaÏdému psovi jen 1x v jednom
kalendáfiním roce; podruhé v tomtéÏ roce jen v pfiípadû, Ïe pes dosáhl ve stej-
ném roce na pfiede‰lé zkou‰ce mimofiádn˘ch úspûchÛ nebo Ïe není dal‰ích zá-
jemcÛ o úãast na zahraniãních zkou‰kách.

11. Pfiípadné krácení finanãních pfiíspûvkÛ bude odsouhlaseno v˘borem klubu
a zvefiejnûno vÏdy pfiedem pro následující kalendáfiní rok v závislosti na finanã-
ních moÏnostech klubu a reciproãním pfiíjmu od zahraniãních úãastníkÛ z mezi-
národních akcí pofiádan˘ch KDO.
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V˘bûry kandidátÛ chovu v roce 2008
Hlavní smysl existence chovatelsk˘ch klubÛ je zajistit pro zastfie‰ovaná plemena

nejlep‰í podmínky pro realizaci chovatelsk˘ch cílÛ. Hlavní metodou je v˘bûr chov-
n˘ch jedincÛ, ktefií sk˘tají nadûji pro reprodukci Ïádan˘ch vlastností. Znaky exteriéru
se posuzují pfiedev‰ím na v˘stavách, zde posuzuje jeden rozhodãí podle V˘stavního
fiádu. Pro úãely v˘bûru nov˘ch chovn˘ch jedincÛ je tfieba sledovat i nûkteré dal‰í
informace (napfi. poãet zubÛ, barva oka, v˘‰ka), proto se vytvofiil systém v˘bûru
kandidátÛ chovu.

Vzhledem k relativnû malému poãtu vystavovan˘ch DO, MMO a VMO na jednot-
liv˘ch v˘stavách se jeví jako neefektivní a technicky ‰patnû proveditelné obsazení
v‰ech v˘stav pofiádan˘ch v âR komisí pro v˘bûr kandidátÛ chovu. V˘bor KDO dlou-
ho zvaÏoval, jaké fie‰ení pfiijmout. DÛleÏité je zji‰tûní, Ïe vût‰ina psÛ i fen majitelÛ,
ktefií usilují o jejich zafiazení do chovu je pfiedvádûna na klubov˘ch v˘stavách. Zde se
soustfiedí nejpoãetnûj‰í vzorek populace a je zde moÏno zajistit opravdu kvalitní po-
souzení. Na spádov˘ch schÛzích byla tato problematika diskutována a na základû
názorÛ ãlenÛ pfiistupuje KDO k omezení v˘bûrÛ kandidátÛ chovu na v˘stavy, které
jsou pofiádány KDO.

Prakticky to znamená, Ïe v roce 2008 probûhnou v˘bûry kandidátÛ chovu na
X. Samostatné klubové v˘stavû dne 31. 5. 2008 v Praze – Kunraticích, na Speci-
ální v˘stavû pfii oblastní v˘stavû v Olomouci 21. 6. 2008 a na Speciální v˘stavû
v Praze 11. 10. 2008 v areálu koupali‰tû DÏbán. Je tím zaji‰tûno regionální pokrytí
âechy – Morava i moÏnost v˘bûru z hlediska termínÛ jaro – podzim. Tento systém
bude uplatÀován i v dal‰ích letech.

Jako pojistka pro individuální pfiípady (hárání feny, nemoc psa ãi majitele apod.)
je moÏnost v˘bûru na spádov˘ch schÛzích. Z organizaãních dÛvodÛ  musí na tento
poÏadavek majitel psa ãi feny pfiedem upozornit garanta spádové schÛze.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Podmínky chovnosti pro plemena KDO
nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi, mal˘ münsterlandsk˘ ohafi a velk˘
münsterlandsk˘ ohafi

Pes: v˘stavní ocenûní nejménû velmi dobr˘, zkou‰ky VZ nejménû II. cena nebo PZ
I. cena a LZ a SZVP nejménû II. cena.
Fena: v˘stavní ocenûní nejménû velmi dobrá, zkou‰ky PZ nejménû II. cena.

V‰ichni jedinci musí b˘t plnochrupí s nÛÏkov˘m skusem, musí b˘t vybráni za
kandidáty chovu, musí mít vy‰etfiení DKK s nálezem nejv˘‰e II. stupnû. Vy‰etfiení
musí b˘t provedeno po 12 mûsících vûku. Jedince s II. stupnûm je moÏno kr˘t pouze
s partnery s DKK stupnû 0.

Îádan˘mi vlastnostmi chovn˘ch psÛ a fen jsou ostrost na ‰kodnou, hlasitost na
stopû a slídûní za Ïivou kachnou. Kromû hlasitosti na stopû nelze tyto disciplíny na
zkou‰kách hodnotit, nejsou proto podmínkami chovnosti. Pfii prokázání tûchto vlast-
ností v praxi je Ïádoucí vést o tom evidenci v seznamu chovn˘ch jedincÛ. Osvûdãe-
ní o ostrosti na ‰kodnou se provádí pfii stfietu psa se ‰kodnou v honitbû. V písemném
osvûdãení o stfietu se ‰kodnou se uvede datum, místo, ãas a název honitby a okol-
nosti, za kter˘ch ke stfietu do‰lo s popisem chování psa, svûdkové uvedou svoje
jméno a podpis. Stejn˘m zpÛsobem se osvûdãuje slídûní za Ïivou kachnou i hlasitost
na stopû.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Zápisy ‰tûÀat do plemenné knihy – abecední
fiady vrhÛ

âeskomoravská kynologická jednota upozorÀuje na nedodrÏování nûkter˘ch usta-
novení Zápisního fiádu âMKU, obzvlá‰tû ãl. IX. bodu 6, z nûhoÏ vypl˘vá, Ïe pro kaÏ-
dé dal‰í plemeno v CHS je tfieba vést vlastní abecední fiadu.
     Citace za Zápisního fiádu:
IX. Zápisy ‰tûÀat do plemenné knihy
6. Jména ‰tûÀat jednoho vrhu zaãínají stejn˘m písmenem. Vrhy musí b˘t fiazeny

abecednû (vzestupnû) za sebou. Pro kaÏdé dal‰í plemeno v chovatelské sta-
nici je vedena zvlá‰tní fiada, zaãínající písmenem „A“. Jména nesmûjí obsaho-
vat název chovatelské stanice, vulgární ãi hanlivá slova a nesmûjí Ïádn˘m zpÛso-
bem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen mÛÏe b˘t
maximálnû 20 znakÛ vãetnû mezer a interpunkãních  znamének. Jméno nesmí
tvofiit pouze pfiedloÏka ãeská ani cizojazyãná (von, of…).

Úplné znûní Zápisního fiádu âMKU najdete na internetov˘ch stránkách klubu
www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu Zákony a vyhlá‰ky – klik Zápisní fiád âMKU
www.cmku.cz/dokumenty/13.pdf.
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Klubové v˘stavy a zkou‰ky z v˘konu 2008

X. Samostatná klubová v˘stava KDO
termín: sobota 31. kvûtna 2008
místo: Praha 4 – Kunratice, areál restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res.CAC, BOB, Klubov˘ vítûz,

Nejkrásnûj‰í jedinec v˘stavy (BIS)
uzávûrka pfiihlá‰ek: 30. dubna 2008
pfiihlá‰ky pfiijímá: Ing. Lenka Fialová

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

Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v propozicích k v˘stavû v tomto Zpravodaji,
pfiihlá‰ky najdete na jeho konci.
Na v˘stavû bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu.

Klubová v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû
termín: sobota 21. ãervna 2008
místo: Olomouc
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,

nezadává se titul Klubov˘ vítûz
pfiihlá‰ky pfiijímá: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor

Wellnerova 20
779 00 Olomouc
tel. 585 427 644, tel./fax 585 427 524

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

Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû
termín: sobota 11. fiíjna 2008
místo: Praha 6 - DÏbán
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,

Vítûz speciální v˘stavy
pfiihlá‰ky zasílejte: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor

Kam˘cká 121
165 21 Praha 6
tel. 224 383 421

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

1. Memoriál Dr. Soukupa – ZV CACT
termín: sobota 3. kvûtna 2008
místo: Libovice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 18. dubna 2008
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: 

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

  tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

PouÏijte pfiihlá‰ku, kterou najdete na konci Zpravodaje.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Startovné: 200 Kã
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
394 15 Nová Cerekev 187
âíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):

- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 030508

Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek
a narozeni v posledních tfiech mûsících roku pfiede‰lého, pak psi star‰í – DO, MMO
a VMO.
V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit dal‰í-
mi plemeny.

XL. (40.) CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO a
XXXIX. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO,
MMO a VMO
(DO, pokud se nezúãastní XL. CACIT MVZ DO)
termín: 20. aÏ 21. záfií 2008
místo: Libûjovice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. srpna 2008
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

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

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

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

Pfiihlá‰ka a pfiílohy
Pro zafiazení psa do tfiídy je rozhodující jeho vûk v den konání v˘stavy (tj. v den
posouzení psa na v˘stavû), ostatní podmínky musí b˘t splnûny v den podání pfiihlá‰-
ky. Pro zafiazení do tfiídy pracovní je nutné k pfiihlá‰ce pfiiloÏit certifikát o vykonané
zkou‰ce (vydává âMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). K zafiazení do tfiídy pra-
covní staãí u ohafiÛ absolvování zkou‰ek vloh (ZV).
Pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ pfiiloÏte kopii diplomu Mezinárodního nebo Národní-
ho ‰ampiona. Tituly Klubov˘ vítûz, Národní vítûz nebo Vítûz speciální v˘stavy
doloÏte kopií PP s ãiteln˘m zápisem nebo kopií v˘stavního posudku.
Ke kaÏdé pfiihlá‰ce je nutné pfiiloÏit fotokopii celého prÛkazu pÛvodu.

Doklady v den úãasti na v˘stavû
PrÛkaz pÛvodu psa nebo potvrzení plemenné knihy, Ïe prÛkaz bude vydán, oãkovací
prÛkaz a veterinární osvûdãení.

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

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

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

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

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

âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají jubilejní

X. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 31. kvûtna 2008

v Praze 4, Kunratick˘ les - restaurace „Na t˘ louce zelen˘“

se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2008 a Nejkrásnûj‰í pes v˘sta-
vy 2008

V˘stavní poplatek: za 1. psa 400,- Kã
za 2. psa 350,- Kã
tfiída dorostu 100,- Kã
tfiída veteránÛ 100,- Kã
tfiída  „ãestná“ (vysvûtlení viz níÏe) 100,- Kã

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 30. dubna 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

kaci a pofiadí – vhodné pro pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ.
Tfiída není omezena vûkem.
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Restaurace „Na t˘ louce zelen˘“ je si-
tuována na Praze 4, v blízkosti zadního
traktu Thomayerovy nemocnice a areálu
IKEM na bfiehu Kunratického potoka
v okraji Kunratického lesa.
Motorizovan˘m úãastníkÛm je k dispozi-
ci velké parkovi‰tû aut pfii vjezdu ze sta-
ré bene‰ovské silnice, cca 150 m od re-
staurace.
Spojení MHD – metrem trasa C do sta-
nice Kaãerov, odtud autobusem ã. 114 -
v˘stupní stanice „Zelená louka“. Viz situ-
aãní plánek.

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

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

úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.
3) Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do deseti dnÛ pfied v˘stavou.
4) V˘stavní poplatek

- nejlépe bankovním pfievodem na úãet KDO ã. 000000 0165240379/0800,
variabilní symbol (nesmí chybût!):
° ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
° neãlenové pouÏijí VS 310508

- nebo za‰lete penûÏní poukázkou typu C (k dostání na po‰tû) nejpozdûji do
30. dubna 2008 na adresu:

Ladislav Hubata
394 15 Nová Cerekev 187

5) Pfiihlá‰ku, kterou najdete na konci tohoto Zpravodaje, vãetnû v‰ech pfiíloh uve-
den˘ch v˘‰e a kopii potvrzení o úhradû v˘stavního poplatku za‰lete nejpozdûji
do 30. dubna 2008 na adresu:

Ing. Lenka Fialová
Milence 64
340 22 N˘rsko

Rozhodãí na v˘stavû:
DO Gervin Günter (SRN)
MMO MVDr. ·lapansk˘ (CZ)
VMO JUDr. Karel N˘vlt (CZ)
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Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2008
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
I. linie
Erik z Netíkova dvora, âLP/DO/7919/04, vr. 18. 2. 2002, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV I. c.,VP II. c., PZ I. c., LZ II. c., nos 4
otec: Cvik z Netíkova dvora, âLP/DO/6816/97
matka: Faty z Dorytky, âLP/DO/7526/02
majitel: Milan Petfiíãek, 592 22 VojnÛv Mûstec 291

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

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

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

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

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

tel. 241 772 019

Pozvánka
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Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03, vr. 3. 7. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 68 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ OV, NV, 6x CAC, R. CAC, 5x

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

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

602 749 830

Ezer z Mechova, âLP/DO/7755/02, vr. 3. 7. 2000, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, VTM, CAJC, 7x CAC, CACA,  2x R.

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. byt 374 724 371, mobil 603 493 854

Din z Dálky, âLP/DO/7775/06, vr. 8.12.2000, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC,CACIB
v˘kon: SVP, PZ, LZ I. c., nos 4,
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Dasty z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7489/00
majitel: Petr Daniel, Zahradní 353, 382 32 Vele‰ín, tel. 380 332 539, 606 121 396

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

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

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

Reno LH od Hanusky, âLP/DO/7887/05, vr. 5. 1. 2002, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, 62 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ , LZ, VP - v‰e I. c., VZ II. c., nos 4, hlas. oznamovaã
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
majitel: Roman Kleãka, 378 42 Tchofiovice 108, tel. 737 073 271

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

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

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

2x R. CACIB
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ, MVZ – I. c., R. CACT, R. CACIT, ZO 4, nos 4
otec: Endy od Devíti lip, âLP 6981/96
matka: Dája z Orlova, âLP 6712/95
majitel: Roman Pokorn ,̆ Chabrovice 22, 391 18 Choustník, tel. +420 777 782 650
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Nord Eben-Ezer, âLP/MMO/8153/01, vr. 20. 7. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 53 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ I. c., LZ III. c., ZO 4, nos 4
otec: Don z Levíku, âLP/MMO/7676/98
matka: Elsa Buremi, âLP /MMO/7561/99
majitel: Stanislav To‰l, Skalice - Jednoty ã. 1, 391 11 Planá n. LuÏnicí

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

tel. 384 493 657, 607 842 771

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

tel. 546 451 898, 606 928 747

Tref Eben–Ezer, âLP/MMO/8321/02, vr. 22. 6. 2000, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, R. CAC
v˘kon: ZV III. c., LZ, PZ, VZ I. c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec: Aron od Bohumínské Odry, âLP/MMO/7249/97
matka: Asta vom Emsdeich, âLP/MMO/7616/99
majitel: Roman Sobotka, Havlíãkova 1063, 672 00 Moravsk˘ Krumlov, tel. 515 322 733

IV. linie
Cedr z Hamru, âLP/MMO/8505/05, vr. 5. 3. 2002, DKK 0/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP I.c., VZ III.c., nos 3, ZO 4
otec: Jas z Otmického polesí, âLP/MMO/7274/97
matka: Arina z Hamru, âLP/MMO/8017/02
majitel: Bohuslav Mare‰, Buková 20, 589 01 Tfie‰È, tel. 724 172 033

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

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

tel. 724 524 253

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
I. linie
Alan z Dianina údolí, âLP/MMO/8721/07, vr. 29. 4. 2003, DKK 2/2
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAC, Res. CACIB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP, VZ - I.c., CACT, nos 4
otec: Car z Prosecké stránû, âLP/MMO/7343/98
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/8474/03
majitel: MUDr. Vladimír Kubíãek, CSc., U Tfií lvÛ 4, 370 01 âeské Budûjovice

tel. 386 358 413, 602 186 907, fax 386 359 722, e-mail: kubicekmudr@iol.cz.

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

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

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

II. linie
Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02, vr. 28. 4. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC, CAC, BOB
v˘kon: ZV, PZ, VP, LZ I. c., nos 4
otec: Aran Ulja, âLP/MMO/7013/95
matka: Feda z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/7227/96
majitel: Jifií Hanzelka, Dolní 414, 742 66 ·tramberk, tel. 556 852 213, 732 474 761
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Cyr z Rasetova dvora, âLP/MMO/8700/06, vr. 20. 3. 2003 DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, MVZ I.c., Res.CACT, nos 4
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Hera z KníÏecího lesa, âLP/MMO/7811/00
majitel: Michal Bene‰, LumiérÛ 12, 152 00 Praha, tel. 251 811 573, 721 636 028

Mark Buremi, âLP/MMO/8202/02, vr. 17. 3. 2000, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, Klubov˘ vítûz, R. CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ I. c., MVZ MMO I. c., CACT, CACIT, ZO 4, nos 4
otec: Dirk z Florianova dvora, âLP 6989/94
matka: Erika Buremi 7564/99
majitel: Jaroslav Cikán, 341 52 Chanovice 123, tel. 605 183 857

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

tel. 544 223 278, 724 209 718

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

 tel. 566 623 131

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

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

Dor Ulja–Morava, âLP/MMO/8923/05, vr. 20. 6. 2004, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: LZ I.c., VP I.c., PZ I.c., MVZ I.c., CACT, CACIT, KV 2006,

Memoriál S. Hloucha (VZ) – III. c., nos 4
otec: Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
matka: Nancy Buremi, âLP/MMO/8472/04
majitel: Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice

tel. 544 223 278, 724 209 718

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

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

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

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

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

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

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

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

Cyril Eben – Ezer, âLP/MMO/8805/07, vr. 15. 12. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ I.c., LZ, VZ II.c., nos 4
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Stela Eben – Ezer, âLP/MMO/ 8316/03
majitel: Petr Zimmermann, Ole‰nice 62, 580 01 HavlíãkÛv Brod
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Bez 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

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

tel. 387 998 384, 604 430 369

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

7x CAC, âesk˘ ‰ampión, 5x CACIB, 3x BOB, vítûz DuryÀska
v˘kon: PZ I. c., SVP II. c., LZ I. c., MVZ MMO – II. c, oznamovaã
otec: Alf von der Steinlohne, 94-0682
matka: Elsa Buremi, âLP/MMO/7561/99
majitel: MVDr. Jifií Mare‰, ·tefánikova 1895, 440 01 Louny, tel. 415 653 513

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

 tel. 723 638 141

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

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

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

tel. 602 440 107

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

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

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

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

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

tel. 317 789 813, 724 523 378

Sir Andûlsk˘ hrad. âLP/MMO/8737/06, vr. 10. 5. 2003, DKK 1/1
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: PZ, SVP, LZ I.c., MVZ III.c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Kety od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/ 7867/03
majitel: Petr Topka, 270 64 M‰ec 80
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Omar od Nezdického potoka, âLP/VMO/866/01, vr. 12. 4. 1999, DKK I/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ âesk˘ junior ‰ampion,

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

tel. 376 508 018, 777 015 473

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

tel. 605 441 702

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

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

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

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

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

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

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

v˘born ,̆ CAJC, CAC, CACIB, BOB
v˘kon: splnûny podmínky chovnosti v âR i Nûmecku, VJP, stopa zajíce 9, HZP-

slídûní za Ïivou kachnou 10, Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz 2007, CACIT,
2x CACT, Vítûz Klubové soutûÏe - MVZ,  Vítûz PZ CACT a VP, LZ, BZ, 2x VZ,
nos 4, âesk˘ ‰ampion, ·ampion Montenegro, Klubov˘ vítûz 2006 a 2007,
BIS Klubové v˘stavy 2007, splnûny podmínky pro udûlení titulu Inter‰am-
pion a Slovensk˘ ‰ampion, na v˘stavách vÏdy v˘born ,̆

otec: Aron von Grinzing
matka: Paula vom Anzenthal
majitel: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110,

602 134 057

Gal od Nezdického potoka, âLP/VMO/1299/07, vr. 1. 7. 2005, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, Res. CACIB
v˘kon: ZV, PZ, VP, VZ I. c., nos 4
otec: Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
matka: Yasmína vom Hubertus Brendl, âLP/VMO/835/00
majitel: Martin Reisinger, NalÏovské Hory 55/I, 340 01 HoraÏìovice

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

tel. 603 246 326
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Dan od Kaltouzu, âLP/VMO/978/03, vr. 12. 1. 2001, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, nár. vítûz, BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ, SVP, VZ I. c., nos 4, vodiã
otec: Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
matka: Asta Kotrdáã, âLP/VMO/598/97
majitel: Miloslav Pazderka, SmrÏov 66, 503 03 Smifiice,

tel. 495 421 982, 603 820 058

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

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

Zir od Nezdického potoka, âLP/VMO/1095/06, vr.: 18. 12. 2002, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ, SZVP I.c., VZ II.c., nos 4
otec: Cir od Staré vsi
matka: Gary ze Selmického revíru
majitel: Petr Zdenûk, Hlinûn˘ Újezd 33, 341 01 HoraÏìovice, tel.: 602 364 351

mobil 602 227 608
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Ambra z Horomyslic, âLP/MMO/ 8799, vr. 11. 9. 2003, DKK 1/1
hn.bílá, V, CAC, Klub. vítûz, oko H, 53 cm, ZV, PZ, LZ I. c., nos 4
O: Sandor Eben-Ezer M: Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ
Maj.: Lenka Drbohlavová, 468 03 Rádlo 338

Arina od Ml˘neckého zrcadla, âLP/MMO/ 8748, vr. 10. 5. 2003
hn.bílá, VD, oko SH, 51 cm, PZ I.c., nos 4
O: Bojar z Hanina M: Cora Reflex Bohemia
Maj.: Josef Treml, Pod Hradem 164, 348 06 Pfiimda

Hany Reflex Bohemia, âLP/MMO/ 8871, vr. 27. 4. 2004, DKK 0/0
bûl., VD, oko TH, 53 cm, ZV, PZ I. c., LZ III. c., nos 4
O: Brix od Perek M: Beta Reflex Bohemia
Maj.: Jan Dvofiák, Olbramkostel 130, 671 51 Kravsko

Hesi Reflex Bohemia, âLP/MMO/ 8874, vr. 27. 4. 2004, DKK 0/0
bûl., VD, oko SH, 51 cm, PZ I. c., nos 4
O: Brix od Perek M: Beta Reflex Bohemia
Maj.: Ing. Otakar ·rámek, Jirou‰kova 453, 517 24 Borohrádek

Chanel Reflex Bohemia, âLP/MMO/ 8976, vr. 14. 3. 2005, DKK 2/2
bûl., VD, oko SH, 53 cm, ZV, PZ, VP I. c., nos 4
O: Brit z Lhotecké ka‰tanky M: Beta Reflex Bohemia
Maj.: MUDr. Ale‰ Chrom ,̆ Královopolské VáÏany 185, 693 01 Rousínov

Fessy ze Skalné plánû, âLP/MMO/ 8968, vr. 17. 2. 2005, DKK 2/2
hn.bílá, V, oko H, 53 cm, PZ I. c., LZ II. c., nos 4
O: Nord Eben-Ezer M: Tera Eben-Ezer
Maj.: Vojtûch Kuthejl, sídl. Hájky 428, 384 22 Vlachovo Bfiezí

VMO
Astra od Funbergu, âlp/VMO/1088, vr. 30. 5. 2002, DKK0/0
V, Vítûz tfiídy, oko TH, 58 cm, PZ I.c., nos 4
O: Gonzo v. Freihof M: Ajdy ze Sionsk˘ch lesÛ
Maj.: ing.Jifií âáp, Libefi-Radlík 97, 254 01 Jílové u Prahy

Chera ze Selmického revíru, âlp/VMO/1103, vr. 25. 1. 2003, DKK 1/1
V, CAC, R.CAC, R.CACIB, oko TH, 61 cm, ZV I. c., PZ I. c., nos 4
O:Barry Bohemia Brüx M: Paty od Nezdického potoka
Maj.: Ing.Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Doplnûk seznamu chovatelsk˘ch stanic
MMO
z Horova dvora Josef Tfiíska 339 01 Bole‰iny 40
z Rochova dvora Robert Chrudimsk˘ Plavecká 200, 252 42 Jesenice

Feny novû zafiazené do chovu
DO
Sára LH od Hanusky âLP/DO/7987, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0 (111/108)
bûlka, V, CAC, oko H, 60 cm, PZ I. c., nos 4
O: Olaf z KromûfiíÏské M: Nika od Hanusky
Maj.: Michal Popeláfi, Îerotínova 476, 763 61 Napajedla

Tessi z Ka-Mir Bohemia âLP/DO/8050, vr. 22. 5. 2004, DKK 0/0 (118/113)
bûlka, V, CAV, NV, BOB, oko H, 61 cm, MVZ I. c, CACT, nos 4
O: Dun z Dálky M: Dara z Ka-Mir
Maj.: Roman Vale‰, Smetanova 259, 503 15 Nechanice

MMO
Elza z Bílé Telãe, âLP/MMO/9084, vr. 6. 8. 2005, DKK 0/0
bûlka, VD, oko H, 50 cm, ZV, PZ I. c., nos 4
O: Ir Andûlsk˘ hrad M: Brita z Bílé Telãe
Maj.: Michal Barenãík, 285 41 Male‰ov

Prety Buremi, âLP/MMO/ 8763, vr. 27. 5. 2003, DKK 2/2
V, oko H, 52 cm, ZV III. c., PZ I. c., nos 4
O: Argo z Rasetova dvora M: Meggy Buremi
Maj.: Josef Hrdliãka, Star˘ DraÏejov 72, 386 01 Strakonice

Dafne Eben-Ezer, âLP/MMO/ 8835, vr. 2. 2. 2004, DKK 0/0
hn.bílá, VD, oko H, 50 cm, PZ I. c., nos 3
O: Sir Eben-Ezer M: Nora Buremi
Maj.: Josef Zika, âeskobratrská 368, 276 01 Mûlník

Freny z Florianova dvora, âLP/MMO/ 9212, vr. 15. 5. 2006, DKK 0/0
hn.bílá, V, CAJC, BOB, oko SH, 52 cm, PZ I. c., nos 4
O: Jas z Grygovsk˘ch skal M: Zara z Florianova dvora
Maj.: Du‰an Kindl, Smetanova 974, 334 01 Pfie‰tice

Jura z Grygovského bofií, âLP/MMO/ 9074, vr. 29. 7. 2005, DKK 1/1
hn.bílá, VD, oko SH, 51 cm, BZ, VP, PZ I. c., nos 4
O: Sent z Florianova dvora M: Beta z NasobÛrského lesa
Maj.: Libor Nosek, Konarovského 1085, 581 01 Tfie‰È

Asta z Horomyslic, âLP/MMO/ 8798, vr. 11. 9. 2003, DKK 0/0
hn.bílá, V, CAC, oko H, 50 cm, PZ I. c., nos 4
O: Sandor Eben-Ezer M: Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ
Maj.: Milo‰ Kalãík, 338 41 Klabava 128
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Vyhodnocení chovné sezóny 2007
MMO
 Chovn˘ pes Poãet VrÏeno Ponecháno

doporuã. krytí vrhÛ psÛ fen psÛ fen
 I. linie
 Benn od âíãenick˘ch jezer 9    4
  Vir z Florianova dvora 7     1     1      7     1    6    0
 Edar ze Smilovské louky 5
 II. linie
 Bojar z Hanina 2 1 1 1 1 0 1
 Jas z Grygovsk˘ch skal 10     7     6      16    17     16    17
 Nord Eben-Ezer 6 1
 Tref Eben-Ezer 7 1 1 6 1 5 1
 Sent z Florianova dvora     6 6 3 7 10 6 10
 Pol ze Slavonic
 IV. linie
 Cedr z Hamru 3
 Cyrus z Hamru
 VI. linie
 Argo z Rasetova dvora 13 3 2 9 8 3 6
 Asko z Rasetova dvora 7 3     2       13     5     8     5
 Cyr z Rasetova  dvora 2
 Erro od Bohumínské Odry 7
 Ir Andûlsk˘ hrad 3     1     1       1     1    1    1
 Mark Buremi 2     2     1       0     1     0    1
 VII. linie
 Aran z Bílé Telãe 5
 Alan z Lhotecké ka‰tanky 5     1
 Brit z Lhotecké ka‰tanky 2     2     1       1      2     0     1
 Dor Reflex Bohemia 4
 Dor Ulja-Morava 3
 Eros v.d. Mooshex 4     3     2       7      3     6      3
 Kastor Eben-Ezer 5     1     1       5      5     4      4
 Luk z Táborsk˘ch struh 1     1
 Mond od PstruÏí fiíãky 2
 Sir Andûlsk˘ hrad 2      1      1       2      4     2      4
 Bez linie
 Sandor Eben-Ezer 6
 Sir Eben-Ezer 9     4 4 16 15 15 11
 Dino von Waltra 4     3 3      8    10      8     10
 Artus vom Wildbach 1 1 1 8 3 5 3
 Celkem 33 24 107 85 85 78

Vyhodnocení chovné sezóny 2007
DO
 Chovn˘ pes Poãet VrÏeno Ponecháno

doporuã. krytí vrhÛ psÛ fen psÛ fen
 I. linie
 Erik z Netíkova dvora 3
 Filip z Pfiedních háju 3
 Hubert z Pfiedních hájÛ 2
 Grof z PánÛ louky 4 1 1 3 3 2 3
 V. linie
 Alan z Chotutického údolí 3 1 1 4 4 4 4
 Din z Dálky 2
 Dun z Dálky 2 1 1 2 7 1 7
 Lord od Smolenské pfiehrady 2
 Reno LH od Hanusky 2 1 1 1 - 1 -
 Sendy LH od Hanusky 4
 VI. linie
 Dyk ze Zlatého kouta 3 1 1 1 4 1 4
 Eben z Mechova 5 4 4 18 24 13 18
 Ezer z Mechova 2
 Endy z Budi‰ovské doliny 3 1 1 5 3 5 1
 Chris z Dorytky 3 1 N
 Im Argaj 2
 Job od Rychliãek 2
 Kar z Mechova 2
 Bez linie
 Edgar z Ka-Mir 3 2 N
 CELKEM 17 13 10(3xN) 34 45 27 37

Pro chovnou sezónu 2007 bylo k dispozici 19 chovn˘ch psÛ a 33 chovn˘ch fen.
Bylo vystaveno 17 + 2 náhradní doporuãení ke krytí. Uskuteãnilo se 13 krytí. V 10
vrzích se narodilo 79 ‰tûÀat, to je v prÛmûru 7,9 ‰tûnûte ve vrhu. Tfii feny nezabfiezly.

V posledních letech klesá poãet chovn˘ch psÛ i fen, a proto bych si pfiál, aby se
tento trend v pfií‰tím roce zmûnil a poãet zájemcÛ o chov a v˘cvik DO vzrostl. V‰em
chovatelÛm pfieji úspû‰n˘ rok 2008.

MVDr. Miroslav Kalich
poradce chovu DO
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Vyhodnocení chovné sezóny 2007
VMO
 Chovn˘ pes Poãet VrÏeno Ponecháno

doporuã. krytí vrhÛ psÛ fen psÛ fen
 I. linie              
 Car z T̆ necké kovárny 6 3 3 12 14 8 9
 III. linie
 Avar z Klícovského vrchu 3+1N            
 Kid Svatoborsk˘ revír 2 1 1 6 5 5 5
 Ogar od Nezdického potoka 1            
 Omar od Nezdic. potoka 2+1N 1+1NE 1 4 6 1 6
 Berry Vanessa Atalanta 2 1 1 7 6 5 5
 Vilík od Nezdického potoka 6            
 Cisko v.d. Langen Weide 2 1 1 2 1 2 1
 Kirki Ciperro 7 5 3 14 13 10 11
 Bez linie
 Adan od Horenické tvrze 3            
 Alan z Dejkova 4            
 Andy od Funbergu 2 2 2 4 5 2 5
 Barry Bohemia Brüx 1            
 Benny Bohemia Brüx 1            
 Bonny Bohemia Brüx 1            
 Buddy Bohemia Brüx 1            
 Cir od Staré vsi 5            
 Dan od Kaltouzu 2 2 2 8 9 3 2
 Tom z Tou‰kovsk˘ch polí 3 1NE          
 Yves v. Hubertus Bründl 2 1NE          
 Zir od Nezdického potoka 2            
 Celkem   19 14 57 59 36 44

N - náhradní krytí
NE - nezabfiezla

V sezónû roku 2006 bylo vystaveno cekem 21 doporuãení ke krytí. VyuÏito bylo
19 doporuãení. Z tûchto 19 krytí bylo 14 vrhÛ, 3 feny nezabfiezly a 2 feny byly kryty
v fiíjnu 2006.

Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO

Bûhem chovné sezóny 2007, tj. od 1. 11. 2006 do 30. 10. 2007, bylo vydáno rekord-
ních 54 doporuãení ke krytí (z toho 3x náhradní krytí). V tomto období bylo nakryto
45 fen a ve 30  vrzích pfii‰lo na svût 192 ‰tûÀat - kuriózní je, Ïe je to pfiesnû stejn˘ poãet
jako loÀského roku. Zapsáno bylo 163 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ.

Chovatelé mají moÏnost ‰irokého v˘bûru ze 35 chovn˘ch psÛ, navíc 4 feny byly
kryty zahraniãními chovn˘mi psy.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
poradce chovu MMO
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Evita z PrÛãelí 9043 1/1 108/108
Záfie Andûlsk˘ hrad 9224 0/0 108/111
Airin od Dubového 9010 0/0 108/110

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Astra od Funbergu 1088 0/0 105/105
Herodes Junior od Nezdic. potoka 1334 1/1 101/100
Chery od Nezdického potoka 1345 0/0 112/112
Gal od Nezdického potoka 1299 0/0 107/107
Geri od Nezdického potoka 1302 0/0 107/107
Alma z Diváckého lesa 1221 1/1 105/106
Cira z T̆ necké kovárny 1116 0/0 102/101
Cilka z T̆ necké kovárny 1118 1/1  94/95
Dyk z Tou‰kovsk˘ch polí 1312 0/0 105/105
Dorka z Tou‰kovsk˘ch polí 1317 0/0 107/106
Dina z Mûstce 1250 1/1 100/101
Erika z Mûstce 1369 0/0 109/110
Cony od Hofienické tvrze 1110 1/1 105/105
Borka z JabloÀové zahrady 1190 0/0 108/108
Car z JabloÀové zahrady 1258 1/1 102/109
Cilka z JabloÀové zahrady 1260 0/0 108/110
Brita z Úboãe 1286 2/2  98/99
Bona z Úboãe 1285 1/2 101/95
Kar od Staré vsi 1326 0/0 105/109
Brit od ¤eháãka dukátníka 1356 1/1 105/101

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Lota Argaj Doksy 8184 2/2 101/99
Kajka Argaj Doksy 8089 0/0 114/108
Max z Mechova 8131 1/0 103/108
Mila z Mechova 8136 0/0 105/101
Ken z Mechova 8008 0/0 110/113
Kim z Mechova 8009 0/0 109/109
Sára LH od Hanusky 7987 0/0 111/108
Clea z Ka–Mir Bohemia 8179 1/1 107/108
Dasti ¤íjof 8169 1/1 105/104
Eron z Budi‰ovské doliny 8032 2/2 102/108
Bessy od Charloty 7963 1/1 107/109
Erny ze Zlatého kouta 8198 2/0 102/110

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Alan z Dianina údolí 8721 2/2 104/102
Aida od Rokytenského rybníka 8811 2/2 101/103
Dafne Eben-Ezer 8835 0/0 105/104
Fera Eben-Ezer 8132 0/0 111/108
Herta Eben-Ezer 9155 0/0 109/111
Gaty Laval-Val 8890 0/0 110/106
Assy z Petrovské doliny 8877 1/1 104/104
Jura z Grygovského bofií 9074 1/1 104/105
Freny z Florianova dvora 9212 0/0 110/110
Elsa z Hamru 8898 2/1 103/106
Dito od Nové fieky 8825 2/2 103/103
Festy ze Skalné plánû 8968 2/2 104/99
Fredy ze Skalné plánû 8964 0/0 108/109
Ginna ze Skalné plánû 9182 2/2 102/103
Aran z Písecké Ameriky 8752 1/1 104/105
Cyril Eben-Ezer 8805 0/0 112/112
Elza z Bílé Telãe 9084 0/0 108/105
Ola z Bijadel 9000 0/0 104/109
Hany Reflex Bohemia 8871 0/0 105/112
Chanel Reflex Bohemia 8976 2/2 106/99
Ina Reflex Bohemia 9130 0/0 105/110
Ila Reflex Bohemia 9129 0/0 109/111
T̆ na z Otmického polesí 9122 1/1 102/101
Tom z Otmického polesí 9118 0/0 110/111
Ambra z Horomyslic 8799 1/1 107/107
Asta z Horomyslic 8798 0/0 108/111
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Plán zkou‰ek z v˘konu 2008 v âR
34. Memoriál Richarda Knolla 30. – 31. 8. 2008 Tfiebíã
70. Memoriál Karla Podhajského 27. – 28. 9. 2008 Litomy‰l

Plán kynologick˘ch akcí OMS âMMJ na rok 2008
bude zvefiejnûn v nûkterém z prvních ãísel r. 2008 ãasopisu Myslivost, dále na

internetové adrese www.myslivost.cz  v odkazu V˘stavy a akce, pfiípadnû na
www.cmmj.cz, klik na odkaz „V˘stavy a akce“ a klik na „Kynologické v˘stavy a akce“
a na internetov˘ch stránkách na‰eho klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu Plán
zkou‰ek.

Mgr. Zdena Ml˘nková

Kynologické akce v r. 2008 v zahraniãí
Kynologické akce zahraniãních klubÛ, které spolupracují s na‰ím klubem

najdete na adrese internetov˘ch stránek www.ohardlouhosrsty.ic.cz, klik Odkazy, klik
Zahraniãní odkazy a kliknûte v menu na aktivní odkazy kynologick˘ch klubÛ Rakouska
a Nûmecka.

Nominace psÛ a poskytování finanãních pfiíspûvkÛ na zahraniãní zkou‰ky
ãlenÛm klubu se bude v r. 2008 fiídit v˘borem schválen˘m dokumentem Pravidla
pro ãerpání finanãních prostfiedkÛ na zahraniãní zkou‰ky, kter˘ v tomto Zpravodaji
najdete.

Garanty na zahraniãní akce pro jednotlivá plemena jsou:

DO
Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170
tel. +420 376 599 318, +420 731 530 235
e-mail: kec.sumava@seznam.cz
Informace o akcích vyhledejte na www.deutschlanghaar.at
a www.deutsch-langhaar-verband.de.

MMO
Petr Buba, Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 877
e-mail: p.buba@seznam.cz.
Informace o akcích vyhledejte na www.kleine-muensterlaender.org
a www.muensterlaender.info.

VMO
Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko
tel. + 420 376 571 110, +420 602 134 057
e-mail: fialova.lskhnyrsko@tiscali.cz.
Informace o akcích vyhledejte na www.grossemuensterlaender.de
a www.muensterlaender.info.

Mgr. Zdena Ml˘nková

âlenské pfiíspûvky KDO na r. 2008
V tomto Zpravodaji ã. 75/2007 obdrÏel kaÏd˘ ãlen sloÏenku na zaplacení ãlen-

ského pfiíspûvku, na které je uveden variabilní symbol plátce (variabilní symbol je
uveden i pfied adresou ãlena vyti‰tûnou na obalu Zpravodaje).

Pro identifikaci plátce je rovnûÏ i pfii platbách pfievodem z úãtu na úãet nutno
uvést variabilní symbol ze sloÏenky.

Pfiíspûvky lze zaplatit také hotovû na spádové schÛzi zaãátkem r. 2008. âlen
v˘boru, kter˘ finanãní ãástku pfievezme, podepí‰e útrÏek sloÏenky vloÏené do Zpra-
vodaje. 

V˘‰e ãlenského pfiíspûvku je 300,- Kã,
termín jeho uhrazení nejpozdûji do 15. bfiezna 2008.

Variabilní symbol uvádûjte také v pfiípadech ostatních plateb, napfi. doporuãe-
ní krytí, v˘stavní poplatky, startovné na zkou‰kách apod.

Poplatek za doporuãení krytí je 200,- Kã. V této ãástce je zahrnut˘ i poplatek
za zvefiejnûní inzerátu na prodej ‰tûÀat ve Zpravodaji – staãí zaslat znûní inzerátu
nûkterému ãlenu redakãní rady.

Poplatek za nadpoãetná ‰tûÀata a za krytí psem byl v r. 2006 zru‰en.
â. úãtu KDO je 000000 0165240379/0800
IBAN CZ93 0800 0000 0001 6524 0379; BIC code GIBACZPX (náklady hradí odesilatel!)
Adresa banky: âeská spofiitelna, Masarykovo nám. 30, CZ - 393 01 Pelhfiimov

Ladislav Hubata
                                                                                          ekonom klubu

Rozhodãí z v˘konu KDO
Obracíme se na v‰echny ãleny Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ, ktefií jsou rozhod-

ãí z v˘konu a chtûjí posuzovat psy na na‰ich klubov˘ch akcích, aby nahlásili svou
aprobaci do konce února 2008 na‰emu v˘cvikáfii MVDr. Miroslavu Kalichovi, kte-
r˘ povede jejich evidenci k pfiípadné delegaci.

Kontakt: MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz
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 OV Kutná Hora - Kaãina
 17. 5. 2008

V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
U Jelena 487
284 80 Kutná Hora
tel.: 327 512 543

 
 
MVP Litomûfiice 
24. 05. - 25. 05. 2008

MVP
Nord Bohemia Canis
P.O.Box 178
412 01 Litomûfiice
tel.+fax:416 734 059
email: nord_bohemia_canis@seznam.cz

Ing. Lenka Fialová
 
OV Rokycany 
31. 5. 2008

V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
PlzeÀská 399/II.
337 01 Rokycany
tel.: 371 722 531, 723 658 012

 
 
OV Jiãín - Milovice u Hofiic 
07. 06. 2008

V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
Tyr‰ova 246
506 01 Jiãín
tel.: 433 531 654

 
 
OV Praha 4 - Kunratice 
14. 06. 2008

V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
Papírníkova  618/5
142 00 Praha 4
tel.: 261 710 894, 603 911 317
www.myslivost.cz/omspraha4
e-mail: omspraha4@seznam.cz

 
 
OV Olomouc 
21. 6. 2008

V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
Wellnerova 20
779 00 Olomouc
tel.: 585 427 644, tel./fax: 585 427 524
Klubová v˘stava KDO bez zadání titulu
Klubov˘ vítûz

MVDr. Miroslav Kalich
 
MVP Brno 
28. 06. - 29. 06. 2008

MVP Intercanis
V‰etiãkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558
www.intercanis.cz
email: info@intercanis.cz

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

Plán v˘stav v âR na rok 2008
 Termín Kontakt Rozhodãí     
 NVP Olomouc
 11. 01. - 13. 01. 2008 NVP, MSKS

tfi. kpt. Jaro‰e 35
602 00 Brno
tel.: 545 574 087
tel+fax: 545 244 693
www.msks.cz
email: tajemnik@msks.cz MVDr. Miroslav Kalich

 MVP Brno
 09. 02. - 10. 02. 2008 MVP, âMKU

Jankovcova 53/C
170 00 Praha 7
tel. 234 602 275
www.cmku.cz
e-mail: cmku@cmku.cz  MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

 NVP Ostrava
 12. 04. - 13. 04. 2008 NVP

Kynologická organizace ã. 1
P.O.Box 130
709 00 Ostrava/Mar.Hory
tel.: 597 488 192 (9.00-16.00hod.)  MVDr. Miroslav Kalich

 MVP âeské Budûjovice
 19. 04. - 20. 04. 2008 MVP

âeskobudûjovick˘ kynologick˘ klub
P.O.Box 238
Klostermannova 7
370 21 âeské Budûjovice
tel.+fax: 387 330 454
www.intercanis.cz
email: vystava.psu-cb@seznam.cz  Ladislav Hubata

 MVP Praha
 26. 04. - 27. 04. 2008 MVP

âesk˘ kynologick˘ svaz
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
email: vystava@czkynologie.cz  JUDr. Karel N˘vlt
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MVP Praha 
15. 11. - 16. 11. 2008

MVP
âesk˘ kynologick˘ svaz
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
email: vystava@czkynologie.cz JUDr. Karel N˘vlt

MVP – Mezinárodní v˘stava psÛ
NVP – Národní v˘stava psÛ
OV – Oblastní v˘stava psÛ

X. Samostatná klubová v˘stava KDO
Praha 4 – Kunratice v areálu restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
31. 5. 2008
Propozice a pfiihlá‰ku najdete v tomto Zpravodaji.

 NVP Mladá Boleslav
 19. 07. - 20. 07. 2008

NVP
Interdog Bohemia
Luãní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220
www.interdogbohemia.com
email: interdogbohemia@seznam.cz

 Petr Buba
 
MVP Mladá Boleslav 
30. 08. - 31. 08. 2008

Interdog Bohemia
MVP - Sekretariát
Luãní 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220
www.interdogbohemia.com
email: interdogbohemia@seznam.cz

Ing. Lenka Fialová
 
NVP Brno 
13. 09. - 14. 09. 2008

NVP
âMKJ
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel.: 224 948 472, 224 949 510
fax:224 948 470
www.intercanis.cz
www.cmkj.info

Josef Barto‰ka
 
MVP âeské Budûjovice 
27.9.-28.9. 2008

MVP
âeskobudûjovick˘ kynologick˘ klub
P.O.Box 238
Klostermannova 7
370 21 âeské Budûjovice
tel.+fax: 387 330 454
www.intercanis.cz
email: vystava.psu-cb@seznam.cz  

Josef Barto‰ka
 
OV Praha 6 - DÏbán 
Speciální v˘stava KDO

V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
 
11. 10. 2008

Kam˘cká 121
165 21 Praha 6
tel.: 224 383 421

Petr Buba

Vybrané v˘stavy v zahraniãí v r. 2008
 
Svûtová v˘stava psÛ – Stockholm, ·védsko, 03. – 06. ãervence 2008
(www.skk.se)

Evropská v˘stava psÛ –  Budapest, Maìarsko, 03. – 05. fiíjna 2008
(www.meoe.net)

Mezinárodní v˘stavy:
Maìarsko  (www.meoe.net)
Nûmecko (www.vdh.de)
Polsko (www.zkwp.pl)
Rakousko (www.oekv.at)
Slovenská republika (www.skj.sk)

Mezinárodní v˘stavy v Maìarsku, Nûmecku, Polsku, Rakousku a ve Slovenské re-
publice najdete na adrese internetov˘ch stránek klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz
v odkazu Plán v˘stav. V˘stavy dal‰ích ãlensk˘ch zemí FCI vyhledejte na www.fci.be,
klik na Show schedules.

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ neposkytuje ãlenÛm na zahraniãní v˘stavy Ïádné finanãní
pfiíspûvky.
 

Mgr. Zdena Ml˘nková
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XXXVIII. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky DO, VMO a MMO
Sepekov, 22. – 23. záfií 2007

Ná‰ klub proÏívá kaÏdoroãnû s napûtím dvû vrcholné kynologické akce. První
b˘vá utkání v exteriéru, a to se odehrává na Samostatné klubové v˘stavû psÛ v kvûtnu.
Ta druhá se t˘ká porovnání v˘konÛ ohafiÛ a jsou jí Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
v‰ech tfií plemen na‰eho klubu na podzim. O leto‰ní klubové v˘stavû jsme pfiinesli
informace ve Zpravodaji ã. 74/2007, v tomto ãísle budu vûnovat fiádky klubov˘m
zkou‰kám z v˘konu v Sepekovû.

Pofiadatelem XXXVIII. CACIT KS – MVZ DO, VMO a MMO byl Klub dlouhosrst˘ch
ohafiÛ spoleãnû s OMS âMMJ Písek. ¤editelem zkou‰ek jmenoval klub ing. Ladisla-
va Kotalíka. V ãestném pfiedsednictvu zasedali v˘znamní hosté, jako senátor parla-
mentu âR Mgr. Pavel Eybert, pfiedseda OMS Písek Alois Volf, starosta mûsta Milev-
ska Zdenûk Herout, starosta mûstyse Sepekov Stanislav Sedláãek, zástupci âMKU
a âMMJ a âMKJ a dal‰í. DÛleÏité místo zastupovali sponzofii, jejichÏ vstfiícn˘ch fi-
nanãních a vûcn˘ch pfiíspûvkÛ si organizátofii velice váÏí a dûkují jim za nû.

Nároãn˘ch pfiíprav a praktického uspofiádání ve sv˘ch honitbách se ve spoluprá-
ci s pofiadateli ujalo MS Chlum Sepekov v ãele s vedoucím organizaãnû-pfiípravné
skupiny ing. Janem Vithou. Bez obûtavé práce ãlenÛ tohoto sdruÏení, se správcem
zkou‰ek Tomá‰em Kakosem, by se akce nemohla konat. Klub delegoval na zkou‰ky
celou fiadu zku‰en˘ch rozhodãích v ãele s hlavním rozhodãím a v˘born˘m orga-
nizátorem Karlem Kiewegem. Zahraniãními rozhodãími byli sympatická Martina
Schulz ze SRN a velk˘ pomocník a pfiíznivec klubu Dr. Pavel Cincibus, tlumoãnicí
sleãna Lenka Jeníková.

Z dÛvodu nedostateãného poãtu pfiihlá‰en˘ch pejskÛ a Ïádného zahraniãního
se nekonaly V. CACIT MVZ VMO,
které se mûly uskuteãnit soubûÏ-
nû s klubovou soutûÏí DO, VMO
a MMO. Na tu se jiÏ v pátek odpo-
ledne do Sepekova sjíÏdûli organi-
zátofii, rozhodãí a pfiedev‰ím vÛdci
se sv˘mi pejsky, ktefií si po poradû
rozhodãích v restauraci Obecní
dÛm v Sepekovû vylosovali star-
tovní ãísla. Sobotní zahájení zkou-
‰ek, slavnostnû ohla‰ované fanfá-
rami ‰esti trubaãÛ, se uskuteãnilo
na vkusnû upraveném námûstíãku
pfied Obecním úfiadem v Sepeko-
vû za krásného poãasí, které vydr-
Ïelo po oba dva dny. Po zahajova-

Zprava starosta mûstyse Sepekova Stanislav Sedláãek,
starosta mûsta Milevska Zdenûk Herout, senátor
parlamentu âR Mgr. Pavel Eybert, fieditel zkou‰ek
ing. Ladislav Kotalík a pfiedseda OMS Písek Alois Volf

cích projevech v˘znamn˘ch funkcionáfiÛ byla pfii
této slavnostní pfiíleÏitosti pfiedána vyznamená-
ní tfiem dlouholet˘m ãlenÛm klubu – Josefu
Lidinskému, Jaroslavu Komárkovi a Karlu
Kakosovi.

V‰em zúãastnûn˘m se pfiedstavilo 19 vÛdcÛ s 20 dlouhosrst˘mi ohafii. Pfiijeli
2 zahraniãní vÛdci – paní Annette Jöhnk ze SRN s pejskem MMO Lordem vom
Drebenhold a jako jiÏ tradiãnû pan Hans Sämmer ze SRN, tentokrát  s pejskem DO
Quiltem vom Stockey a fenkou DO Beou vom der Schorlemerschen Rentei. Pfiedved-
li se i nejmlad‰í vÛdce zkou‰ek – Zuzka Fialová se svou fenkou Gabrielou od Nezdic-

kého potoka a nejmlad‰í pes zkou‰ek - Bad
z Dianina údolí, kterého vedl Nikola R˘dl.

Pro práce na vodû byl organizátory vybrán
vhodn˘ rybník Vopr‰ál, kter˘ sv˘m zazvûfiením
dával v‰em pejskÛm moÏnost vykonat disciplí-
ny v rákosí se Ïivou kachnou. Polní práce pro-
bíhaly na jihozápadních polích od Sepekova. Pro
lesní disciplíny byl v˘bornû pfiipraven les
Chlum.

Na spoleãensk˘ veãer s Ïivou hudbou
k tanci byli úãastníci MVZ pozváni do Pohostin-
ství v Lí‰nici, kde mûli moÏnost neformálnû
zhodnotit v˘kony pejskÛ prvního dne zkou‰ek,
vymûnit si zku‰enosti z chovatelství a v˘cviku
a navázat nová pfiátelství.

Po skonãení zkou‰ek a zpracování soud-
covsk˘ch tabulek poãítaãov˘m programem byly
v nedûli v odpoledních hodinách slavnostnû

Ing. Ludûk JirkÛ s Karem z Mechova – vítûzem
lesa a rozhodãí na vodních disciplínách – zleva
Dr. Pavel Cincibus (SRN) a Jan Pikula

Annette Jöhnk (SRN) s pejskem MMO
Lordem vom Drebenhold

Hans Sämmer (SRN), tentokrát
s pejskem DO Quiltem vom Stockey
a fenkou DO Beou vom der
Schorlemerschen Rentei
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Q

Jaroslav Kovafiík a fenka MMO Dora
z Bílé Telãe na vodních disciplí-
nách

Rozhodãí na malém poli – zprava Martina Schulz (SRN)
a Petr Buba

Starosta mûsta Milevska Zdenûk Herout pfiedává
cenu nejmlad‰ímu vÛdci MVZ, kterou byla Zuzka
Fialová

Q

Nûmeck˘ delegát Gert Beiruw
pfiedává cenu pro nejmlad‰ího psa
MMO Bada z Dianina údolí jeho
vÛdci Nikolu R˘dlovi

Slavnostní zahajovací fanfáry Slavnostní zahájení MVZ na námûstí
v Sepekovû – vlevo ãlenové MS Chlum
Sepekov, uprostfied ãestné pfiedsednictvo
a vpravo sbor rozhodãích

Rozhodãí na disciplí-
nách velkého pole

Rozhodãí na barvách
a skupina ohafiÛ –
zleva ing. Lenka
Fialová a Kirki Ciperro,
Zuzka Fialová a
Gabriela od Nezdické-
ho potoka, Jifií KfiíÏ
a Eron z Budi‰ovské
doliny, ing. Josef
Adámek a Dara
z Florianova dvora

a



4948

né korony, ktefií se o pfiíjem-
n˘ prÛbûh zkou‰ek zaslouÏili.

Vûfiím, Ïe se i v pfií‰tím
roce bude moci KDO na
sv˘ch klubov˘ch akcích
pochlubit stejnû dÛstojnou
prezentací, pfiestoÏe kynolo-
gická sezóna bude pro klub
nároãná na pfiípravu akcí ne-
jen co do rozsahu, ale i v˘-
znamu. Rok 2008 bude zaha-
jovacím pro pofiádání 1. Me-
moriálu Dr. Soukupa – zkou-
‰ek vloh se zadáním titulu
CACT, hostitelsk˘m pro ãtyfi-
ãlenná druÏstva pejskÛ ze
SRN, Rakouska a âR pfii po-

fiádání XL. (40.) MVZ DO a XXXIX. CACIT KS – MVZ DO, VMO a MMO a bude
jubilejním pro X. Samostatnou klubovou v˘stavu. Na v‰echny jmenované vrchol-
né, ale i ostatní akce klubu zvou zájemce o mysliveckou kynologii v˘bor KDO i dal‰í
pfiípravné skupiny.

Na závûr je‰tû pfiipomenu, Ïe do Zpravodaje se ve‰lo ze zkou‰ek v Sepekovû jen
nûkolik málo fotografií. Rozsáhlej‰í fotografickou reportáÏ z napjat˘ch, ale i pfiíjem-
n˘ch okamÏikÛ nároãn˘ch dvou dnÛ najdete na internetov˘ch stránkách klubu
www.ohardlouhosrsty.ic.cz, kde je v odkazech Fotogalerie nebo Aktuality zvefiejnû-
no pfies 140 fotografií vãetnû popiskÛ. Vybírala jsem je z nûkolika CD - od starosty
Sepekova p. Sedláãka, pfiedsedy klubu ing. Kece, Dr. Tesafie a z mé karty. V‰em za
poskytnuté fotografie dûkuji.

Mgr. Zdena Ml˘nková

Vyznamenání za dlouholetou kynologickou ãinnost od
zástupcÛ OMS Písek - pfiedsedy Aloise Volfa a jednatelky
Moniky Souhradové - dostávají Josef Lidinsk˘ (zleva),
Jaroslav Komárek a Karel Kakos

vyhlá‰eny v˘sledky v Pohostinství
v Lí‰nici. Z 20 pejskÛ v prÛbûhu
zkou‰ek 2 odstoupili, 7 pejskÛ do-
konãilo soutûÏ bez ceny, 4 obstáli ve
III. cenû, 5 ve II. cenû a jen 2 ohafii
se dostali sv˘m v˘born˘m v˘konem
do I. ceny. Nejúspû‰nûj‰ím pej-
skem XXXVIII. CACIT KS – MVZ
DO, VMO a MMO se stal pes VMO
Kirki Ciperro (otec Aron von Grin-
zing, matka Paula vom Anzenthal)
vÛdkynû ing. Lenky Fialové, kter˘
získal v I. cenû 485 bodÛ, tituly CA-
CIT, CACT a V‰estrann˘ klubov˘ ví-
tûz KDO r. 2007 a pfiedvedl nejlep‰í
práci na vodû. Do svého domova si
vítûzové odváÏeli velk ,̆ sklenûn ,̆
putovní pohár KDO, ze kterého se
budou tû‰it do pfií‰tích klubov˘ch
MVZ v r. 2008. Druhé místo si vy-
bojovala fenka VMO Dina

z Mûstce (otec Benn z Hrazanského údolí, matka Hanka Ciperro) vÛdce Jarosla-
va Mare‰e ml. se 472 body v I. cenû, získala titul Res. CACT a byla vyhlá‰ená jako
nejlep‰í v poli. Na tfietí místo se dostal pes DO Sendy LH od Hanusky (otec Olaf
z KromûfiíÏské, matka Nyka od Hanusky) vÛdce Jaroslava Hajníka se 464 body
ve II. cenû. Nejlep‰í práci v lese odvedl pes DO Kar z Mechova (otec Dyk ze
Zlatého kouta, matka Faty z Mechova), kterého vedl ing. Ludûk JirkÛ. Disciplínu
práce na pobarvené stopû dokonãili 3 oznamovaãi (jeden pejsek se známkou 2,
známku 4 dostali pes Quilt vom Stockey Hanse Sämmera a za krásnou práci
s brinxlem pes DO Orin od Smolenské pfiehrady vÛdce Jaroslava Srd˘nka). Ostat-
ní psi dokonãili barvu jako vodiãi, 1 pes z disciplíny vypadl.

Cel˘ prÛbûh MVZ mûl vysokou úroveÀ. Myslím, Ïe v‰ichni úãastníci byli velice
spokojeni jak s odbornou ãástí zkou‰ek, tak i se spoleãenskou vãetnû obãerstvení
na stanovi‰tích zkou‰ek a ubytování ve Sporthotelu v Milevsku. MS Chlum Sepekov
se zhostilo organizace zkou‰ek na v˘bornou a je nutno celému t˘mu za ve‰kerou
práci podûkovat. Dík patfií i v‰em dal‰ím úãastníkÛm a pomocníkÛm vãetnû poãet-

Obãerstvení na
lesních
disciplínách

Bez obûtavé práce ãlenÛ MS Chlum Sepekov by se
MVZ nemohly konat
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a náleÏitû jsme dosaÏené v˘-
sledky oslavili. Nejlep‰ím psem
ze v‰ech dvanácti totiÏ byl a
vítûzem XXXIX. MVZ DO
v Eschenau se stal pes
z âeské republiky Orin od
Smolenské pfiehrady veden˘
mlad˘m vÛdcem Jaroslavem
Srd˘nkem. Dosáhl v I. cenû
345 bodÛ a jeho práce na
vodû byla vyhlá‰ena jako nej-
lep‰í. Na druhém místû skonãil
pes Cleo von der Segeberger
z Rakouska veden˘ Michae-
lem Lierzem, kter˘ v I. cenû zís-
kal 332 bodÛ. Tfietí místo obsa-
dil pes Westfalen’s Chef ra-
kouského vÛdce Winfrieda Edelmanna se 330 body v I. cenû.

Kromû vítûze zkou‰ek a druhého místa v pofiadí tfií druÏstev jsme do âech
pfiivezli k oÏivení chovu ‰tûnû DO - fenku jménem Freia von Buchheim chovatele
Leonharda Schmiega, kterou si vzal do svého chovu MVDr. Miroslav Kalich.

XXXIX. MVZ DO byly praktick˘m pfiíkladem rovnocenné spolupráce pfiíslu‰níkÛ
nûkolika zemí dne‰ní sjednocené Evropy. Za skuteãnû pfiátelskou mezinárodní spo-
lupráci vdûãíme Jihobavorskému klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ a jmenovitû Norbertu
Wirsingovi a Ursule Schneider.

Doufám, Ïe v pfií‰tím roce 2008 probûhnou jubilejní XL. MVZ DO ve stejnû pfiátelské
atmosféfie a pro ãeské druÏstvo budou neménû úspû‰né. Hostitelství tentokrát pfiipadne
âeské republice a pofiadatelem bude ná‰ Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Chtûl bych pfii této
pfiíleÏitosti pozvat do Libûjovic jak vÛdce na‰ich dlouhosrst˘ch ohafiÛ, tak i vÛdce
z Rakouska a Nûmecka, aby se mohly uskuteãnit zkou‰ky s pln˘m poãtem 12 pejskÛ.
Klub samozfiejmû uvítá i úãast poãetné korony.

Ing. Jifií Kec
garant DO

na zahraniãních kynologick˘ch akcích

39. MVZ Eschenau - Vítûzn˘ Orin od Smolenské
pfiehrady a vÛdce Jaroslav Srd˘nko pfii pfiedává-
ní cen, zprava Gerwin Günter, president
Celosvazového nûmeckého klubu DO, zleva
Norbert Wirsing, viceprezident stejného
nûmeckého klubu

39. MVZ Eschenau – zleva Jaroslav Hajník a Sendy, Petr
Stárek a Cvik, Jifií KfiíÏ a Eron, Jaroslav Srd˘nko a Orin

XXXIX. Mezinárodní  v‰estranné zkou‰ky DO
Eckental – Eschenau, Nûmecko, 13. - 15. záfií 07

„Zúãastnilo se ãtyfiãlenné druÏstvo DO z âR.“ Za touto strohou vûtou se skr˘valo
mnoho telefonátÛ, e-mailÛ, dotazÛ a odpovûdí. Jedin˘m oficiálnû pfiihlá‰en˘m psem
na tuto tradiãní kynologickou akci byl DO Sendy LH od Hanusky  pana  Jaroslava
Hajníka. Dal‰í tfii zb˘vající psy bylo nutno na základû jejich splnûn˘ch podmínek pro
úãast na MVZ vytypovat, obtelefonovat majitele, vyzvat je k reprezentaci na‰eho klu-
bu v Nûmecku a organizaãnû v‰e zajistit.

Na‰tûstí se kompletace ãeského druÏstva podafiila a ve ãtvrtek 13. záfií cel˘ ãtyfi-
ãlenn˘ t˘m DO opou‰tûl státní hranici v Rozvadovû. Pfiedpovûì poãasí byla pfiíznivá,
cesta pfiíjemnû ubíhala a kromû jedné men‰í nechtûné zajíÏìky jsme zdárnû a na ãas
dorazili do Eschenau, kde se hotel „âervená rÛÏe“ stal na‰ím hlavním, víkendov˘m
stanovi‰tûm. Následovalo srdeãné pfiivítání s pfiáteli, nezbytná pfiejímka psÛ a se-
známení s organizaãním plánem zkou‰ek. Pozitivní byla zpráva, Ïe zkou‰ek se zú-
ãastní pln˘ poãet, tedy dvanáct (dokonce startoval i jeden nûmeck˘ pes navíc jako
tfiináct˘) dlouhosrst˘ch ohafiÛ z âR, SRN a Rakouska.

Druh˘ den ráno jsme v dlouhé kolonû aut pfiejeli, na nûmecké pomûry do blízkého
lesa k lesním disciplínám a práci na vodû. Po oficiálním zahájení zkou‰ek následovala
spoleãná disciplína chování na stanovi‰ti, poté obávané pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku,
kterou byla ohrádka uzavfiená ze v‰ech ãtyfi stran. âíslo pobarvené stopy si kaÏd˘
úãastník tentokrát losoval, tak jak bylo dohodnuto loni na MVZ DO v Rakousku. Barva
byla kapaná den pfiedem a stopa druh˘ den mnohdy s neãekanou, záludnou pfiekáÏ-
kou v podobû ãerstv˘ch stop srnãí a ãerné zvûfie. Trochu smÛly si vybral Sendy tím, Ïe
jeho barva byla kapaná tûsnû pfii silnici. I tak zku‰en˘ vÛdce, jako je pan Hajník, byl
touto situací zaskoãen a moÏná, Ïe tím byla negativnû ovlivnûna práce Sendyho, byÈ
jen s jedinou opravou na stopû. Samotné dokonãení této disciplíny a ukázková práce
hlasiãe z âR Sendyho LH od Hanusky zaslouÏenû sklidila uznání. Nejjistûji a ab-
solutnû nejrychleji vypracovanou barvu stylem „start-cíl“ s rozhodãími v závûsu
pfiedvedl jako vodiã pes z âR Cvik od Siln˘ch dubÛ pana Petra Stárka z Bojman.
Vítûzné zvolání „horidóóó“ znûlo lesem a nebylo pochyb, Ïe chovatel a vÛdce zku‰e-
ného pejska tuto práci neprovozuje jen na zkou‰kách z v˘konu. Sehraná dvojice -
svûtl˘ bûlou‰ DO a jeho pán, povoláním oborník – ji mûli jistû mnohokrát nacviãenou
z praxe. Nejlep‰í práci na vodû pfiedvedl hnûdák s bílou náprsenkou DO z âR
Orin od Smolenské pfiehrady Jaroslava Srd˘nka z Lo‰tic. Nejen proslavené olomoucké
syreãky, ale také v˘borné lovecké psy mají v Lo‰ticích!

Druh˘ den byl poãasím pro polní práci opravdu vynikající. Nevadil ani dlouh˘ pfiejezd
do polních honiteb. Cenné body pro ãeské druÏstvo sbíral i svûtl˘ bûlou‰ Eron
z Budi‰ovské doliny veden˘ Jifiím KfiíÏem z Mladé VoÏice na Táborsku. Na‰i pejsci pfied-
vedli perfektní práci a ãesk˘ pes se stal i vítûzem pole. Byl to hnûdák DO Sendy LH od
Hanusky pana Jaroslava Hajníka z RoÏmitálu pod Tfiem‰ínem. ObdrÏel dvakrát známku
4h* za zcela v˘jimeãn˘ v˘kon. Orin pfiedvedl také vynikající v˘kon a také on obdrÏel
zaslouÏenû známku 4h. Na‰e radost pfii vyhlá‰ení cen na slavnostním veãeru byla veliká

* ·kála ohodnocení a pracovních bodÛ ve
zku‰ebním fiádu v‰estrann˘ch zkou‰ek Nûmecka
(VGP): 4h – v˘teãnû, 4 – velmi dobfie, 3 – dobfie,
2 – dostateãnû, 1 chybnû, 0 – nedostateãnû (viz
internetové stránky KDO na adrese
www.ohardlouhosrsty.ic.cz, odkaz Zku‰ební fiády
– pozn. red.).
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bylo pro zkou‰ky témûfi ideální. Pfii dohledáv-
ce rozhodãí hodil kachnu pfies 4 metry ‰iro-
kou hladinu na druh˘ bfieh do rákosu a psi
museli nejprve pfiekonat volnou hladinu
s bahnit˘m dnem a vodním rostlinstvem, vy-
stoupit na 1 metr vysok˘ bfieh, tam kachnu
dohledat a vrátit se s ní k vÛdci. Bad opût,
stejnû jako pfii nahánûní z rákosí, pfiedvedl
velmi kvalitní práci a byl po zásluze rozhod-
ãími vysoce ocenûn. Vrchol jeho vodní prá-
ce pfii‰el pfii slídûní za Ïivou kachnou, kdy sle-
doval vypu‰tûnou kachnu podél bfiehu, oto-
ãil ji do protismûru a hlasitû pronásledoval
po vodní hladinû. ProtoÏe i pfiiná‰ení kachny
z volné hladiny probûhlo velmi úspû‰nû,
odcházeli jsme z vodních disciplín s velmi
dobr˘m pocitem.

Celá na‰e skupina se vrátila k lesním dis-
ciplínám. Nahánûní i slídûní jsme zvládli bez
chyb na ãtyfiky, problém nenastal ani pfii vo-
dûní na fiemeni a volnû u nohy, ale pfii odloÏe-
ní, kdy Bad nevydrÏel na svém místû a opût
byl nekompromisnû ohodnocen známkou 0.

Podobnû jako pfii klidu na stanovi‰ti tato skuteãnost znamenala pouze bodovou ztrá-
tu, neboÈ se jedná o tzv. nepodmiÀující disciplínu.

Lesní práce pokraãovala vleãkou s li‰kou, kterou Bad zvládl bleskovû. âekal nás
pfiejezd na poslední disciplínu, dá se fiíci „disciplínu pravdy“, kterou byla barva. Po
rÛzn˘ch prÛtazích na‰ich pfiedchÛdcÛ jsme na ni nastupovali asi v pÛl páté odpoled-
ne, kdy uÏ se zaãalo pomalu stmívat. Barva byla nakapaná v 16 hodin pfiedchozího
dne a vzhledem k tomu, Ïe celou noc a den pr‰elo, mûl vÛdce znaãné obavy, jak si
mlad˘ pejsek s tímto úkolem poradí. Bad v‰ak vyvrátil v‰echny na‰e obavy a barvu
starou cca 25 hodin vypraco-
val bravurnû, velmi jistû
a rychle, coÏ také náleÏitû
ohodnotili v‰ichni pfiítomní
rozhodãí.

MVZ MMO a VMO Rakousko –
skupina pfii lesní práci, zleva
Dr. Jifií Tesafi, Nikola R˘dl
s Badem a zahraniãní
úãastníci.

VÛdce z âR Nikola R˘dl se psem MMO
Badem z Dianina údolí. Foto pouÏito
s laskav˘m svolením ing. Alexandra
Prennera z Rakouska.

Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO a VMO
Rossbach, Rakousko, 27. – 29. záfií 2007

·esté MVZ se konaly v revírech v okolí Rossbachu na pomezí rakousko – nû-
meck˘ch hranic. Centrem zkou‰ek byl hotel Danzer v mûsteãku Aspach. Ná‰ klub
reprezentoval velmi nadûjn˘ vÛdce Nikola R˘dl se sv˘m psem MMO Badem
z Dianina údolí a jako doprovod a tlumoãník se zkou‰ek zúãastnil Dr. Tesafi. Ra-
kou‰tí pfiátelé nás pfiivítali svojí tradiãní pohostinností a vstfiícností. Co v‰ak ovlivnit
nemohli, bylo poãasí – po celou dobu zkou‰ek víceménû nepfietrÏitû pr‰elo, coÏ v˘-
raznû ovlivnilo prÛbûh zkou‰ek.

Je‰tû ve ãtvrtek veãer probûhlo losování, které urãilo pofiadí na ohrádce, pfii klidu
na stanovi‰ti a v pfiedem vytvofien˘ch ãtyfiãlenn˘ch skupinách. Nikola si vylosoval
ãíslo 23 (z 24 úãastníkÛ), coÏ znamenalo, Ïe na ohrádku pÛjde mezi psy jako posled-
ní. Po losování jsme byli seznámeni s celkovou organizací zkou‰ek – jednotlivé sku-
piny pro les a vodu byly oznaãeny barevnû – stuÏku odpovídající barvy na klobouk
dostali potom v‰ichni vÛdci dané skupiny stejnû tak jako vedoucí skupin a rozhodãí.
Stejnou stuÏkou bylo také oznaãeno auto vedoucího skupiny, takÏe se snadno udr-
Ïoval kontakt jak pfii jednotliv˘ch disciplinách, tak i pfii pfiejezdech. MoÏná by nebylo
od vûci tuto dobrou zku‰enost vyuÏít pfii na‰ich MVZ.

Je‰tû t˘Ï veãer nás „star˘ znám˘“ pan Anton Lager seznámil s nûkter˘mi odli‰-
nostmi na‰eho a rakouského zku‰ebního fiádu a plni oãekávání jsme se pfiesunuli do
15 km vzdáleného hotelu, kde jsme byli s ãástí vÛdcÛ a rozhodãích ubytováni. Mi-
mochodem s délkou pfiejezdÛ mezi centrem, ubytováním a jednotliv˘mi disciplínami
si pofiadatelé starosti nedûlají, to je vûc kaÏdého úãastníka a v na‰em pfiípadû se
jednalo celkovû o nûjak˘ch 230 najet˘ch kilometrÛ za v‰echny tfii dny.

V pátek ráno probûhlo za doprovodu trubaãÛ u lesní kaple v blízkosti ohrádky slav-
nostní zahájení, a poté ‰lo jiÏ do tuhého. V Rakousku absolvují v‰ichni psi první den
disciplíny v lese a na vodû. Zaãíná se ohrádkou – byly pfiipraveny dvû – na jedné pfiedvá-
dûly pfiiná‰ení li‰ky feny a na druhé psi. Ohrádka je ze v‰ech stran uzavfiená, takÏe je
dÛleÏité, aby pes vidûl, jak vÛdce hází li‰ku dovnitfi. Bad pfiedvedl standardní v˘kon
s nedosednutím pfii odevzdávání a rozhodãí ohodnotili jeho práci známkou 2. Dal‰í spo-
leãnou disciplínou byl klid na stanovi‰ti. Jednotliví vÛdci se sv˘mi psy byli rozestoupeni
ve velmi malé vzdálenosti – cca 5 metrÛ, coÏ znamenalo obrovskou stfieleckou kanoná-
du a kdyÏ se sousednímu vÛdci podafiilo sestfielit vûtev z vysokého smrku, Bad neovládl
svoji náruÏivost pro aport a vyrazil. Tato skuteãnost znamenala známku 0 z této discipli-
ny, coÏ ale podle tamního fiádu vÛbec neznamená konec, ale pouze ztrátu bodÛ.

Po tûchto spoleãn˘ch disciplínách jsme se rozdûlili a na‰e „modrá“ skupina odje-
la na vleãku a dohledávku zajíce v lese. Bad obû disciplíny splnil se velkou chutí
a elánem, pouze jeho nedosednutí pfii pfiedávání znamenalo sníÏení známky
z pfiiná‰ení. Pfii dohledávce zajíce se na‰e skupina zmen‰ila o jednoho VMO, kter˘
byl 3x u zvûfie, ale nepfiinesl ji, ãímÏ pro nûj i jeho pána zkou‰ky skonãily.

Po této první lesní ãásti jsme se pfiesunuli na vodu. Vodní disciplíny probíhaly na
pfiítocích a slep˘ch ramenech fieky Inn. Toto prostfiedí, jako stvofiené pro vodní zvûfi,



5554

zaznûl poÏadavek na sjednocení v‰ech myslivcÛ (v tomto pfiípadû úãastníkÛ
z Rakouska, Nûmecka, ·v˘carska a âeské republiky) a vyvinutí tlaku na bruselské
úfiedníky ohlednû zachování kulturního bohatství a tradic s myslivostí spojen˘ch. Dal‰í
my‰lenka, kterou pronesl tento státní úfiedník vyjadfiovala skuteãnost, Ïe loveck˘ pes
mÛÏe ve vût‰inû pfiípadÛ zabránit nehumánnímu strádání poranûné zvûfie a Ïe pouze
myslivost provozovaná s lovecky upotfiebiteln˘m psem naplÀuje zákon na ochranu
zvífiat se v‰ím v‰udy. Co k tomu dodat? Snad jenom to, Ïe „nám mluvil z du‰e“.

VÛdce vítûzného VMO pfievzal mnoho vûcn˘ch darÛ, mimo jiné také pohár vûno-
van˘ na‰ím Klubem dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Osobnû jsem pozval na na‰e pfií‰tí MVZ,
které se uskuteãní v Libûjovicích na okrese Strakonice, prezidenta Rakouského klu-
bu MMO a VMO pana Georga Bellowitsche, stejnû jako viceprezidenta pana Wilhel-
ma Niederwimmera a pana Antona Lagera, dlouholetého b˘valého pfiedsedu Horno-
rakouské poboãky klubu. V‰ichni oslovení s díky pozvání pfiijali a pfiislíbili, Ïe urãitû
v pfií‰tím roce vypraví zástupce a vÛdce se psy na na‰e MVZ.

Co fiíci na závûr? Snad jenom to, Ïe na‰e úãast splnila oãekávání, do‰lo k obnovení
pfiátelsk˘ch vztahÛ mezi na‰ím klubem a Rakousk˘m klubem MMO a VMO. Jejich
avizovaná úãast na na‰ich zkou‰kách jistû pfiispûje k jejich atraktivitû a dodá jim
vût‰í prestiÏ. Velmi kladnû lze hodnotit korektní vystupování mladého vÛdce Nikoly
R˘dla a jeho svûdomitou pfiípravu náruÏivého psíka na tak nároãné zkou‰ky. Vûfiím,
Ïe Bad z Dianina údolí je‰tû „nefiekl poslední slovo“ a Ïe stejnû, jako se jeho exteriér
líbil mnoha rakousk˘m chovatelÛm a rozhodãím, zaujme i na‰e rozhodãí z exteriéru
a po splnûní v‰ech náleÏitostí se stane pfiínosem pro ná‰ chov MMO.

Dr. Jifií Tesafi

Skonãil nám první zkou‰kov˘ den a my jsme mûli velmi dobr˘ pocit z Badova
v˘konu, kter˘ ani obû nuly z klidov˘ch disciplín nemohly pokazit. Navíc Bad sklízel
zaslouÏen˘ obdiv nejen pro svoji náruÏivost pfii práci, ale i pro svÛj vynikající exteriér.
Mnoho pfiítomn˘ch chovatelÛ a rozhodãích se zajímalo o jeho pfiedky, o jeho vykona-
né zkou‰ky a absolvované v˘stavy a byli pfiekvapeni, Ïe není chovn .̆ Projevovali
velk˘ zájem tímto na‰ím psem nakr˘t své feny a pfienést tak jeho exteriér i lovecké
vlohy do sv˘ch chovÛ.

Cel˘ úspû‰n˘ den jsme zakonãili krátkou úãastí na spoleãenském veãeru, kde
jsme si s mnoha rakousk˘mi pfiáteli vymûÀovali své záÏitky a seznámili se s jejich
podmínkami k lovu a chovu münsterlandÛ. Nechtûli jsme nic ponechat náhodû, a tak
jsme s psíkem záhy odjeli, abychom se my i on fiádnû pfiipravili na polní disciplíny
druhého dne.

V sobotu ráno nás pofiadatelé pfiekvapili, kdyÏ zcela pfieházeli ãleny jednotliv˘ch
skupin a místo vãerej‰ích ‰esti vytvofiili novû sedm, zfiejmû kvÛli urychlení prÛbûhu
polních disciplín. Po pfiíjezdu do revíru urãeného pro polní práci jsme se nestaãili
divit. Hledání probíhalo na louce s niÏ‰ím porostem a sousedním kukufiiãn˘m strni‰-
tûm. Postupnû se v hledání stfiídal Bad s dal‰ím MMO a oba se dostali do „tranzu“ –
pfii prohledávání asi 3 hektarÛ postupnû vybûhlo 8 zajícÛ, kus srnãí zvûfie a urãitû
jsme je‰tû nûjakou zvûfi pfie‰li. Bad pfiedvedl nádherné pevné vystavování zajíce, ale
nezvládl svoji náruÏivost a pokazil klid pfied zvûfií srstnatou. VÛdce musí totiÏ na po-
kyn rozhodãích pfii vyvstání zvûfie vystfielit do vzduchu, coÏ je pro náruÏivého psa
signál pro pfiiná‰ení. Podobnû tomu bylo se zvûfií pernatou. Narazili jsme na hejno
baÏantÛ ve vysoké krytinû – Bad vystavil, ale po v˘stfielu se opût neudrÏel a vydal se
za odlétajícími baÏanty. Oba tyto prohfie‰ky rozhodãí náleÏitû „ocenili“.

Trochu rozladûni, ale pfiesto pofiád v nadûji na umístûní v cenû jsme pfiistoupili
k posledním dvûma disciplínám, a sice vleãce s pernatou a dohledávce pernaté.
Bad tyto disciplíny zvládl standardním v˘konem a dokonce i vylep‰il pfiedávání zvûfie,
ãímÏ jsme zkou‰ky úspû‰nû dokonãili. ZÛstaly v nás mírné rozpaky nad Badov˘m
v˘konem ovlivnûn˘m pro nás nevídan˘m mnoÏstvím drobné zvûfie, které tak náruÏiv˘
psík oãividnû nezvládl. Rozhodãí v‰ak jeho práci vÛbec nezatracovali, naopak vy-
zdvihovali jeho nasazení, vytrvalost, rychlost hledání a pevné vystavování.

Skonãily poslední disciplíny, roztrhaly se mraky a vylezlo sluníãko. Nastalo obrov-
ské uvolnûní napûtí, pfiedev‰ím pro mladého vÛdce Nikolu a jeho pejska, které se
projevilo tûÏko zadrÏovanou únavou. Zb˘valo nám témûfi celé odpoledne, které jsme
vyuÏili na sbalení sv˘ch vûcí, krátkou prohlídku mûsteãka Aspach a pfiípravu na Sva-
tohubertskou m‰i a závûreãné vyhodnocení zkou‰ek.

Svatohubertská m‰e probûhla v lesní kapli, u které se konalo zahájení zkou‰ek.
Slavnostní atmosféra doplnûná o fanfáry lesních rohÛ a vÛnû kadidla vlily do na‰ich
myslí klid, kter˘ se pfienesl na v‰echny pfiítomné, unavené psy, takÏe sv˘m vytím
témûfi ani neru‰ili cel˘ prÛbûh m‰e.

Po skonãení m‰e jsme se pfiesunuli do sálu na slavnostní zakonãení, kde uÏ vise-
la v˘sledková tabule, takÏe jsme s pocitem velkého zadostiuãinûní zjistili, Ïe Nikola
R˘dl s Badem z Dianina údolí zkou‰ky úspû‰nû absolvovali, a sice ve II. cenû
s celkov˘m poãtem 333 bodÛ. Slavnostní zakonãení probûhlo opût ve zcela zapl-
nûném sále hotelu Danzer, v projevu Hornorakouského mysliveckého prezidenta

MVZ Rossbach – organizaãní pokyny pfied odjezdem do revíru.
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kami 4. Pfii pfiesunu na
vleãky a následnû dohle-
dávky jsme od ostatních
úãastníkÛ zaslechli, Ïe na
vodû, která byla velmi ob-
tíÏná a konala se v mís-
tech, kde byl pfied nûkoli-
ka lety uspofiádán Memo-
riál Karla Podhajského,
padlo jiÏ nûkolik nul. Edy
byl ohodnocen za vleãky
i dohledávky rovnûÏ
známkou 4.

Poslední zkou‰kou,
která nás ãekala, byla
voda. Za disciplínu ocho-
ta k práci na hluboké
vodû byl Edy ohodnocen
známkou 4, rovnûÏ tak z pfiená‰ení kachny z hluboké vody. Poté pfii‰la disciplína
nahánûní v rákosí. Byla velmi obtíÏná, protoÏe rákosí bylo vysoké, husté, polehané
a zahnívající a velmi tûÏko prostupné. Vûdûl jsem, Ïe máme nacviãeno a opravdu
opût padla známka 4. âekala nás poslední disciplína - dohledávka stfielené kachny
v rákosí, za kterou bylo zatím udûleno nejvíce známek 0. Po odhození kachny vypu‰-
tûn˘ Edy hledal hluboko v rákosí, ale vzhledem k neustále se mûnícímu vûtru a ná-
roãnému terénu se mu nedafiilo kachnu ihned dohledat. Poté jsem usly‰el jednoho
z rozhodãích, jak fiíká svému kolegovi: „Ten má ale nos“ a zahlédl jsem, jak Edy
pfiiná‰í kachnu, kterou ukázkovû odevzdal, a to v‰e v 6. minutû. V tuto chvíli jsem jiÏ
vûdûl, Ïe je to „na bednu“, ale jak dopadli ostatní soutûÏící, jsme zatím nevûdûli,
protoÏe soutûÏ byla je‰tû v plném proudu.

Celá soutûÏ vyvrcholila ve velmi pûkném prostfiedí  KD Temelín, kde probûhlo
slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pfiedání cen.

V soutûÏi druÏstev obsadilo 1. místo druÏstvo OMS Tábor, kdy oba jeho zástup-
ci dostali velmi krásné jídelní servisy s loveck˘mi motivy, dále kaÏd˘ z úãastníkÛ
soutûÏe dostal loveck˘ nÛÏ a pozvánku na hon kachen, kter˘ byl uspofiádán pouze
pro soutûÏící vÛdce.

V soutûÏi jednotlivcÛ s jedinou známkou 3 (z ohrádky) a jinak se sam˘mi znám-
kami 4 se vítûzem stal pes DO Edy ze Zlatého kouta veden˘ ing. Pavlem Bfiezi-
nou s celkov˘m poãtem 402 bodÛ z moÏn˘ch 405. SoutûÏící, ktefií se umístili na
prvních tfiech místech, obdrÏeli od pofiadatelÛ zbranû znaãky TULA. Za pfiedveden˘
v˘kon se dostalo Edymu a ing. Pavlu Bfiezinovi vysoké uznání nejen od ostatních
vÛdcÛ a korony, ale i od rozhodãích, neboÈ v‰echny disciplíny celé soutûÏe posuzo-
vali velice pfiísnû – pfiesnû v duchu regulí zku‰ebního fiádu a nasazené mûfiítko bylo
plnû srovnatelné s vrcholn˘mi VZ. Celá soutûÏ byla pfiipravena na velmi vysoké úrovni,
nebojím se fiíci, Ïe na úrovni memoriálu.

Miroslav Bfiezina

DO Edy ze Zlatého kouta

Pes DO Edy ze Zlatého kouta
Vítûz 46. roãníku Mistrovství ·umavy - soutûÏe Antonína PraÏáka

âeské Budûjovice, 13. fiíjna 2007
Mistrovství ·umavy - soutûÏ Antonína PraÏáka, která má mezi jihoãesk˘mi kyno-

logy dlouholetou tradici a tû‰í se velké oblibû, pofiádá kaÏdoroãnû jeden z Okresních
mysliveck˘ch spolkÛ Jihoãeského kraje a OMS Pelhfiimov, kter˘ v souãasné dobû
patfií do Kraje Vysoãina. Jedná se pfiedev‰ím o soutûÏ dvouãlenn˘ch druÏstev
a k reprezentaci jsou vybráni psi a feny ohafiÛ, ktefií v roce konání soutûÏe poprvé
získali loveckou upotfiebitelnost na PZ a jejichÏ majitelé mají trvalé bydli‰tû
v Jihoãeském kraji a okrese Pelhfiimov.

Vlastní soutûÏ se skládá z tûchto disciplín:
- polní práce se zkou‰í dle Z¤ pro PZ ohafiÛ,
- vodní práce, ohrádka a vleãka s li‰kou se zkou‰í dle Z¤ pro VZ ohafiÛ.
KaÏd˘ ohafi musí absolvovat soutûÏ aÏ do jejího konce, a to i v pfiípadû, Ïe obdrÏí

z nûkteré disciplíny známku 0 - v takovém pfiípadû je mu odeãteno z koneãného
souãtu 20 bodÛ.

Leto‰ní 46. roãník pofiádal dne 13. 10. 2007 OMS âeské Budûjovice v honitbû
MS Háj Temelín a jednotlivé OMS pfiihlásily 16 psÛ, z toho 9 NKO, 3 âF, 1 PP, 1 IS,
1 MOK a 1 DO.

Za OMS Tábor byl na tuto soutûÏ vybrán také pes DO Edy ze Zlatého kouta
(narozen 14. 4. 2006, otec Dyk ze Zlatého kouta, matka Dina z Dálky), kter˘ v roce
2007 vykonal LZ, PZ a VZ, v‰e v první cenû. VÛdcem byl ing. Pavel Bfiezina, kter˘ je
zároveÀ chovatelem a majitelem psa.

Zahájení celé soutûÏe probíhalo ve slavnostním duchu a na velmi vysoké úrovni
na nádvofií loveckého zámeãku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a celá soutûÏ si udr-
Ïela tuto úroveÀ po cel˘ den. Pfii rozlosování, kdy si jeden ze soutûÏících z kaÏdého
OMS vylosoval liché ãíslo a druh˘ sudé ãíslo, OMS Tábor losoval jako poslední a na
Edyho ze Zlatého kouta, kter˘ se na rozlosování se sv˘m vÛdcem dostavil jako po-
slední ze v‰ech úãastníkÛ, zbylo ãíslo 2.

Po tomto rozlosování v‰ichni psi absolvovali ohrádku s li‰kou, která probûhla
v parku pfied zámeãkem za úãasti velmi poãetné korony. Zde, díky malému zaváhání
dostal Edy známku 3. O vysoké úrovni v‰ech reprezentujících psÛ svûdãí skuteãnost,
Ïe byla udûlena pouze jedna známka 1, nûkolik známek 2 a vût‰ina psÛ dostala
známku 4. V prÛbûhu této disciplíny jsme sly‰eli od místních renomovan˘ch kynolo-
gÛ vyslovovat jméno kandidáta na vítûze celé soutûÏe, ale s Edym se v této dobû
nijak nepoãítalo.

Vzhledem k vylosovanému ãíslu 2 nastupoval ing. Bfiezina s Edym nejprve na
pole. Za chladného, ale sluneãného poãasí v prÛmûrnû zazvûfiené honitbû pfiedvedl
Edy na spoleãném honu perfektní práci, vystavil, postoupil a prokázal potfiebn˘ klid
pfied zvûfií pernatou. RovnûÏ pfii hledání, které bylo ukázkové, na velkou vzdálenost
Edy vystavil a postoupil k srnci, zalehnutém ve strni‰ti, a poté, kdyÏ se srnec zvedl
a odbûhl, prokázal pes rovnûÏ absolutní klid. Z pole jsme odcházeli se sam˘mi znám-
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V‰estranné zkou‰ky ohafiÛ  se zadáním titulu CACT
Chanovice, okres Klatovy, 1. – 2. záfií 2007

Ve dnech 1.- 2. 9. 2007 pofiádala Kynologická komise OMS Klatovy v‰estranné
zkou‰ky ohafiÛ se zadáním titulu CACT.

Na zkou‰ky bylo pfiihlá‰eno 13 ohafiÛ – z toho 1 nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi,
1 mal˘ münsterlandsk˘ ohafi, 3 velcí münsterland‰tí ohafii, 4 nûmeãtí krátkosrstí oha-
fii, 2 zástupci plemene ãesk˘ fousek a dále po jednom zástupci plemene nûmeck˘
drátosrst˘ ohafi a maìarsk˘ krátkosrst˘ ohafi.

Na nároãn˘ch zkou‰kách, jako v‰estranné zkou‰ky ohafiÛ jistû jsou, obstálo cel-
kem11 ohafiÛ a z tohoto poãtu bylo sedm v I. cenû a ãtyfii ve II. cenû.

Vítûzem se stal nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi Sendy LH od Hanusky  v I. cenû
s poãtem bodÛ 500 vÛdce Jaroslava Hajníka. Sendy získal titul CACT.

Z plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ se na pátém místû umístil pes VMO Kirki Ciper-
ro v I. cenû s poãtem bodÛ 472 veden˘ ing. Lenkou Fialovou a jako ‰est˘ pes VMO
Gal od Nezdického potoka rovnûÏ v I. cenû s poãtem bodÛ 454 veden˘ Martinem
Reisingerem. Ve II. cenû s poãtem bodÛ 451 se umístila fenka VMO Gabriela od
Nezdického potoka vedená Zuzkou Fialovou.

V‰em vÛdcÛm dûkuji za v˘bornou reprezentaci plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ
a blahopfieji k úspû‰nému absolvování v‰estrann˘ch zkou‰ek.

Ing. Lenka Fialová

Reprezentanti KDO na VZ Chanovice – zprava: pes VMO Gal od Nezdického potoka s vÛdcem
Martinem Reisingerem, vítûz VZ pes DO Sendy LH od Hanusky (CACT) s vÛdcem Jaroslavem
Hajníkem, fenka VMO Gabriela od Nezdického potoka s vÛdkyní Zuzkou Fialovou a pes VMO
Kirki Ciperro s vÛdkyní ing. Lenkou Fialovou

3. Hlubocké derby ohafiÛ
Hluboká nad Vltavou, 28. – 29. ãervence 2007

Tfietí roãník pracovní soutûÏe ohafiÛ se zadáním titulu CACT uspofiádal OMS âes-
ké Budûjovice ve spolupráci s MS Háj - T̆ n nad Vltavou, MS Vysok˘ Hrádek a MS
Hluboká nad Vltavou. Hlavním rozhodãím byl jmenován Bfietislav Uchytil, pfiedseda
OMS âeské Budûjovice.

Mezi 24 startujícími byli i 2 zástupci na‰eho klubu – Vladimír Kaiser se psem DO
Alanem z Chotutického údolí a MUDr. Vladimír Kubíãek se psem MMO Alanem
z Dianina údolí. Oba psi, jak pfii disciplínách v lese, tak i na vodû odvedli velice pûk-
nou práci.

Chovn˘ pes Alan z Chotutického údolí veden˘ p. Kaiserem dostal jen 2x známku
3, jinak v‰echny disciplíny pfiedvedl za 4, obstál v I. cenû s 342 body a získal titul
CACT. Se stejn˘m poãtem v˘sledn˘ch bodÛ se dûlil o 1. místo s chovn˘m v˘mar-
sk˘m ohafiem veden˘m p. ·varcovou, ale vzhledem k pravidlu, Ïe mlad‰í pes má
pfiednost se dostal aÏ na 2. místo. ·koda chyby vÛdce, Ïe se postavil na nerovn˘
terén, kdyÏ mu pes pfiiná‰el kachnu z hluboké vody – Alan se neposadil pfii pfiedává-
ní pfied vÛdce, ale vedle nûho a dostal známku 3. Alanova práce v lese byla ohodno-
cena jako nejlep‰í ze v‰ech a pes pfiedvedl navíc ukázkovou práci hlasiãe.

Druh˘ zástupce na‰eho klubu MMO Alan z Dianina údolí veden˘ MUDr. Kubíã-
kem se z 24 psÛ umístil na pûkném 9. místû, získal 316 bodÛ v I. cenû a dostal
titul CACT.

Obûma úspû‰n˘m vÛdcÛm i jejich ohafiÛm blahopfiejeme.
Karel Kieweg

3. Hlubocké derby ohafiÛ – zleva MUDr. Vladimír Kubíãek s MMO Alanem z Dianina údolí
a Vladimír Kaiser s DO Alanem z Chotutického údolí
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V˘cvikov˘ den Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
Liblín, okres Rokycany, 23. ãervna 2007

Na tuto pracovní klubovou akci se se‰lo celkem 13 psÛ, z toho bylo 7 dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ - 4 VMO, 2 MMO a 2 maliãká ‰tûÀátka DO importovaná z Nûmecka, kte-
rá jistû oÏiví krev na‰ich chovÛ. Majitelem pejska Urana von Sämmenhof je Alois
Grmolensk ,̆ pejsek Ugo von Sämmenhof patfií ing. Jifiímu Kecovi. Z ostatních ple-
men se v˘cvikového dne zúãastnili 3 v˘mar‰tí ohafii krátkosrstí, 1 maìarsk˘ ohafi
krátkosrst˘ a 2 nûmeãtí ohafii krátkosrstí.

Po vzájemném pozdravení vÛdcÛ a zahájení byli psi rozdûleni do dvou skupin -
na pokroãilej‰í, ktefií se jiÏ pfiipravují na LZ a VZ, a na tzv. zaãáteãníky. Podle stupnû
v˘cviku se pak zkou‰ely vleãky s li‰kou a králíkem, dohledávky s li‰kou, králíkem
a kachnou a spoleãn˘ hon. Po poledním obãerstvení se pokraãovalo pfiiná‰ením
kachny z hluboké vody, jejíÏ tekoucí proud nûkteré psy trochu potrápil. Aby-
chom o kachnu nepfii‰li, musel b˘t vypu‰tûn tzv. kontrolní pes, kter˘ ji sledoval dále
po proudu.

Poté následoval nácvik disciplíny pfiiná‰ení li‰ky. Nejprve s men‰í li‰kou a pro
psy, ktefií donesli malou byla pouÏita li‰ka dospûlá.

Celkovû hodnotím prÛbûh v˘cvikového dne velmi kladnû. Pfii kolektivním v˘cviku
se atmosféra pfiibliÏuje konání skuteãn˘ch zkou‰ek, kdy pes mezi jednotliv˘mi disci-
plínami musí ãekat, seznamuje se s cizími psy a disciplíny provádí v prostfiedí pro nûj
neznámém.

V‰em vÛdcÛm, pejskÛm a v˘cvikáfiÛm dûkuji za úãast.
 Ing. Lenka Fialová

Úãastníci v˘cvikového dne KDO

Podzimní klubové zkou‰ky ohafiÛ v‰ech
plemen Klubu krátkosrst˘ ohafi
Mífienice – Letovy, 29. srpna 2007

Dne 29. 8. 2007 byly ve
spolupráci Klubu krátkosrst˘
ohafi a OMS – Klatovy uspo-
fiádány Podzimní klubové
zkou‰ky ohafiÛ v‰ech plemen,
které se konaly v honitbû Mí-
fienice - Letovy. Na zkou‰ky
bylo pfiihlá‰eno 23 psÛ.

Po slavnostním zahájení
v pûkném prostfiedí zámec-
kého parku, kterého se ujal fie-
ditel zkou‰ek Jifií ·íma, po-

zdravila pfiítomné zástupkynû OMS - Klatovy ing. Lenka Fialová, která vykonává funk-
ci pfiedsedkynû kynologické komise v okrese Klatovy. Po krátkém proslovu pfiedsedy
KKO ing. Václava Vlasáka se ujal své funkce vrchní rozhodãí Jaroslav ·íma. Po rozlo-
sování psÛ do 4 skupin a veterinární prohlídce se v‰ichni rozjeli na jednotlivá stano-
vi‰tû v honitbû.

Honitba byla v˘bornû zazvûfiená pernatou zvûfií, která se zde lovila a v‰ichni psi
mûli moÏnost vystavení. Na srstnatou zvûfi mûli ‰tûstí jen nûktefií jedinci.
Velice kladnû byl hodnocen rozvoz obãerstvení v honitbách.

Po skonãení zkou‰ek se v‰ichni úãastníci se‰li v hostinci v NalÏovsk˘ch Horách,
kde se své práce na sãítání bodÛ a vyhodnocení zkou‰ek ujal opût sbor rozhodãích
ve sloÏení: vrchní rozhodãí Jaroslav ·íma a rozhodãí ing Vlasák Václav, Vach Pavel,
Polák Jan, Cikán Jaroslav, ·louf Jan, Burdová Eva, MVDr. ·imek Franti‰ek a MaÀhal
Václav. Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ v parku zahájili trubaãi, poté vrchní rozhodãí
seznámil pfiítomné s v˘sledky zkou‰ek.

Podzimních zkou‰ek KKO se zúãastnilo 23 psÛ, z tohoto poãtu 16 ohafiÛ uspûlo
v I. cenû a 1 ve II. cenû. ·est psÛ na zkou‰kách neobstálo. Vítûzem zkou‰ek se
stala ing. Lenka Fialová se psem VMO Kirkim Ciperro, kter˘ získal titul CACT. Na
druhém místû se umístil Václav Charvát s fenou NKO Minkou z Cidlinovy ·piã-
ky, která také získala titul CACT. Tfietí místo a titul Res. CACT získal pes NKO Ram-
bo z Chlumína vÛdce Josefa Havla. Titul CACT získali dále VOK Mrak z Kaznûjova
vÛdce Václava Koldinského, fena âF Borka z Debec s MUDr. Václavem ·ímou a fena
SHO Cira z Michostovsk˘ch polí s Janou Uriánkovou.

Jaroslav ·íma, vrchní rozhodãí
(Text z webu KKO www.klubkratkosrstyohar.cz

pfievzala a upravila Mgr. Zdena Ml˘nková.)

Vítûzn˘ pes VMO Kirki Ciperro
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DO

tfi. mlad˘ch - psi

Cir z Ka-Mir Bohemia (o. Filip
z Pfiedních hájÛ - m. Orri z Ka-Mir
Bohemia) - VD, o. SH, 64 cm
Raf od Smolenské pfiehrady ) o.
Edgar z Ka-Mir - m. Ora LH od Ha-
nusky) - VD, o. SH, 62 cm

tfi. otevfiená

Dafy od Perek (o. Baron
z Pavlováku - m. Chyta Sefra) - V,
CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy,
o. SH

tfi. otevfiená - feny

Arka ze Skanzenu (o. Dar z Ka-Mir
- m. Anka BfiezÛvsk˘ vrch) - D, o. SH,
Dá‰a od Perek (o. Baron
z Pavlováku - m. Chyta Sefra) - VD,
o. SH, 60 cm
Deny od Perek (o. Baron
z Pavlováku - m. Chyta Sefra) - VD,
o. H, 61 cm
Ora z Grygovsk˘ch skal (o. Andy z Mechova - m. Hajdy z Molví) - VD, o. H, 59 cm
Perla z Grygovsk˘ch skal (o. Edgar z Ka-Mir - m. Kora z Gryg.skal) - VD, o. H

VMO

tfi. otevfiená - psi

Car z JabloÀové zahrady (o. Berry Vanessa Atalanta - m. Gira z Jano‰ovy louky) -
V, o. H, 61 cm

tfi. pracovní

Alan ze Sivického lesa (o. Tom z Tou‰kovsk˘ch polí - m. Poly od Nezdického poto-
ka) - D, 64 cm
 tfi. mlad˘ch - feny
Darka z JabloÀové zahrady (o. Kid Svatoborsk˘ revír - m. Gira z Jano‰ovy louky) -
D, o. H, 61 cm
Elsa z Mûstce (o. Car z T̆ necké kovárny - m. Hanka Ciperro) D, o. H, 62 cm

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
rozhodãí

Speciální v˘stava Buchlovice – pes DO Dafy od
Perek (CAC, BOB a Vítûz speciální v˘stavy), maj.
Luká‰ Drmota

Speciální v˘stava KDO
Buchlovice, 9. ãervna 2007

Speciální v˘stava KDO se konala v rámci oblastní v˘stavy psÛ pofiádané v˘stav-
ním v˘borem Uherské Hradi‰tû v krásném prostfiedí zámeckého parku. Pfiihlá‰eno
bylo 11 MMO, 8 DO a 4 VMO.

V prÛmûrné konkurenci se z MMO úspû‰nû pfiedvedla fenka Airin od Dubové-
ho importovaná ze Slovenska v majetku ing. Karla Foukala a získala tituly CAC a Vítûz
speciální v˘stavy. Z DO byl jako nejlep‰í pes Dafy od Perek majitele Luká‰e Drmoty,
kter˘ dostal tituly CAC, BOB a Vítûz speciální v˘stavy.

MMO

tfi. otevfiená - psi

Ben z Doleãkova dvora (o. Sent z Florianova dvora - m. Ara z Nivského dvora) VD,
o.H, 53 cm
Iw Reflex Bohemia (o. Brit z Lhotecké ka‰tanky - m. Beta Reflex Bohemia), V, oko
SH, 54 cm

tfi. mlad˘ch - feny

Ginna ze Skalné plánû (o. Nord Eben-Ezer - m. Tera Eben-Ezer) - VD, o. SH, 50 cm
Gita ze Skalné plánû  (o. Nord Eben-Ezer - m. Tera Eben-Ezer) - VD, o. H, cm

tfi. otevfiená

Airin od Dubového (o. Bandy od Ferjenãíka - m. Axa z Devínského srdca) - V, CAC,
Vítûz
speciální v˘stavy, o. H, 51 cm
Arisa z Florianova dvora (o. Eros v.d. Mooshex- m. Kara z Florianova dvora) - V,
Res. CAC, o.TH, 52 cm
Assy z Petrovské doliny (o. Jas z Grygovsk˘ch skal - m. Betty Reflex Bohemia) - V,
o. H, 53 cm
Frida z Rozbornu (o. Eros v.d. Mooshex- m. Iris Andûlsk˘ hrad) VD, o. H, 50 cm

tfi. pracovní

Dora z Bílé Telãe (o. Omar Buremi - m. Ajda z Bílé Telãe) - VD, o.H, 50 cm
Chanel Reflex Bohemia (o.Brit z Lhotec.ka‰tanky - m. Beta Reflex Bohemia) - VD,
o. SH, 53 cm

tfi. veteránÛ

Betty Reflex Bohemia (o. Igor z Florianova dvora - m. Ora z Borové zahrady) – V,
Nejlep‰í veterán
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice, 6. fiíjna 2007

Tradiãní podzimní Mezinárodní v˘stava psÛ v âesk˘ch Budûjovicích se konala ve
dnech 6. a 7. fiíjna 2007. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o jednu z posledních v˘stav
sezóny, tak podobnû jako v minul˘ch letech byl na ni pfiihlá‰en nezanedbateln˘ po-
ãet psÛ na‰ich plemen, a sice 14 mal˘ch münsterlandÛ, 4 nûmeãtí dlouhosrstí ohafii
a 9 velk˘ch münsterlandÛ.

Na‰e plemena byla umístûna v kruhu ã. 22 spoleãnû s ãesk˘mi fousky. Podle
pokynÛ pofiadatelÛ probûhlo nejprve posuzování fouskÛ a na dlouhány se dostalo aÏ
k polednímu. Velk˘m kladem byla skuteãnost, Ïe na‰e plemena neposuzoval tzv.
„univerzální rozhodãí“, ale zku‰en˘ rozhodãí a chovatel KDO pan Ladislav Hubata.
Vzhledem k prÛmûrné kvalitû mnoha pfiedveden˘ch jedincÛ nebylo jeho rozhodová-
ní pfii oceÀování nijak snadné. Nakonec si tituly nejvy‰‰í odnesli jiÏ mnoha v˘stavami
provûfiení a vavfiíny ovûnãení jedinci. Mezi MMO tituly CAC, CACIB a BOB obdrÏela
fenka Dara z Florianova dvora chovatele a majitele MVDr. ·lapanského, mezi DO
se nejvíce líbila fena CH. Gira z Mechova (CAC, CACIB) chovatele ing. Jifiího Kece
a majitele Josefa ¤íhy a mezi VMO pak dominoval chovn˘ pes ICH. Kirki Ciperro
(CAC, CACIB, BOB) chovatele Dr. Pavla Cincibuse a majitelky ing. Lenky Fialové.

V‰ichni uvedení vítûzové jednotliv˘ch plemen beze zbytku naplÀují v‰echna usta-
novení standardÛ o tom, jak˘ exteriér mají na‰e plemena mít. Srdeãnû v‰em vítûzÛm
blahopfiejeme a dûkujeme za perfektní propagaci na‰ich plemen.

Na v˘stavû se ale také pfiedvedli dal‰í jedinci, ktefií sv˘m exteriérem zasluhují ná‰
obdiv. Pro úplnost jsou v následujícím pfiehledu uvedeni v‰ichni psi a feny, ktefií na
této mezinárodní v˘stavû získali nûjak˘ titul:

MMO
Dara z Florianova dvora (CAC, CACIB a BOB) - chovatel a majitel MVDr. L. ·lapansk˘
Ares z Breburdova dvora (V1, CAJC) - majitel D. Kindl
Har Laval Val (V1, CAC, CACIB) - majitel M. Kuãera
Alan z Dianina údolí (V1, CAC, R. CACIB) - majitel MUDr. Vl. Kubíãek (pes na MVP
splnil podmínky pro zafiazení do chovu – pozn. MVDr. L. ·lapanského)
Ola z Bijadel (V1, CAC, R. CACIB) - majitel R. Kováfiík
Ara z Florianova dvora (V2, R. CAC) - majitel L. Smetana

Moravskoslezská národní v˘stava psÛ
Brno, 8. záfií 2007

Druhou záfiijovou sobotu se v Brnû konala Moravskoslezská národní v˘stava psÛ.
Byli pfiihlá‰eni tfii MMO a jeden DO.

Z MMO byl lep‰ím pes Argo z Ráje Sidy majitelÛ M. a D. TÛmov˘ch, kter˘ získal
ocenûní V1, CAC, BOB a Národní vítûz. Druh˘m MMO byla fenka Kelly z Hatného
majitele F. Vopafiila s ohodnocením V1, CAC a Národní vítûz. Tfietí pfiihlá‰en˘ MMO
se do kruhu ã. 19 nedostavil.

Ve stejném kruhu se úspû‰nû pfiedvedl pes DO Dafy od Perek, kterému rozhod-
ãí Josef Nûmec udûlit ocenûní V1, CAC, BOB a Dafy získal také titul Národní vítûz.

V‰em úspû‰n˘m pejskÛm a jejich majitelÛm blahopfieji.
Gabriela Proke‰ová

Pes DO Dafy od Perek – V1, CAC, BOB
a Národní vítûz, maj. Luká‰ Drmota

Pes MMO Argo z Ráje Sidy – V1, CAC, BOB
a Národní vítûz, maj. M. a D. TÛmovi
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Mezinárodní a Národní v˘stava psÛ
âerná Hora, 29. a 30. záfií 2007
Dne 29. záfií se konala MVP v Danilovgradu a den poté NVP v Kotoru. Propozice uvá-
dûly, Ïe pokud pes získá titul CAC z obou v˘stav, stane se ·ampionem âerné Hory.
Na obû v˘stavy bylo pfiihlá‰eno 207 psÛ rÛzn˘ch plemen. Jako jiÏ tradiãnû byl poãet
ãesk˘ch psÛ na v˘stavû velk ,̆ pro nûkoho pfiekvapující, a to díky panu Jennelovi,
kter˘ na tyto v˘stavy, a na mnoho jin˘ch, pofiádá kaÏdoroãnû zájezdy.
První den v Danilovgradu posuzoval dlouhosrsté ohafie pan Ivan Colariã z Chorvatska.
V˘stavy se z plemen na‰eho klubu zúãastnili 2 velcí münsterland‰tí ohafii – fenka
Gabriela od Nezdického potoka ve tfiídû pracovní a pes Kirki Ciperro ve tfiídû ‰am-
pionÛ. Kirki dostal ocenûní odliãan (v˘born˘), tituly CAC a CACIB, Gábina získala
ocenûní v˘born ,̆ CAC, CACIB a BOB. Titulem BOB se nominovala do závûreãn˘ch
soutûÏí, kde ve velké konkurenci obdrÏela v˘znamn˘ titul Vítûz skupiny BOG.
V˘stava v Kotoru na tom byla s organizací ponûkud ménû dobfie neÏ její konkurent-
ka z pfiede‰lého dne, ale i pfiesto byla nálada mezi vystavovateli vynikající. Z na‰ich
plemen zde byli opût dva VMO - Kirki a Gabriela. Posuzování se tentokrát ujal pan
Petar Sjekloça z âerné Hory. Gabriela dostala ocenûní V1 a titul CAC, Kirki V1, CAC,
BOB a dokonce i Vítûz skupiny BOG.

Oba vystavovaní jedinci VMO získali díky dvûma udûlen˘m titulÛm CAC titul ·am-
pion âerné Hory (Montenegro).

Na závûr bych chtûla podûkovat panu
Ivo Jennelovi, kter˘ zájezd zorganizoval.
Po celou dobu panovala mezi úãastníky
skvûlá, pfiátelská atmosféra, kterou není
s 36 psy v autobuse jistû jednoduché
udrÏet.

Zuzka Fialová

(Kynologick˘ svaz âerná Hora je no-
v˘m ãlenem FCI od 28. 3. 2007. Interne-
tovou stránku svazu najdete na adrese
www.kscg.cg.yu – pozn. red.)

MVP a NVP âerná Hora – vystavovatelka Zuzka Fialová, zleva Kirki Ciperro a Gabriela od
Nezdického potoka (oba ·ampioni âerné Hory)

DO
CH. Gira z Mechova (CAC, CACIB) - majitel
J. ¤íha

VMO
ICH. Kirki Ciperro (CAC, CACIB, BOB) –
majitelka ing. L. Fialová
Gabriela od Nezdického potoka (V1, CAC,
CACIB) - majitelka Z. Fialová
Gal od Nezdického potoka (V1, CAC, R.
CACIB) - majitel M. Reisinger
Dorka z Tou‰kovsk˘ch polí (V1, CAC, R.
CACIB) - majitel J. Gabriel
Herodes Junior od Nezdického potoka (V1,
CAC) -  majitel F. Trhlík

Také v‰em dal‰ím ocenûn˘m jedincÛm bla-
hopfiejeme. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe i na dal‰ích
v˘stavách pfiedvedou v‰ichni na‰i „dlouháni“ své
exteriérové pfiednosti tak, aby svojí elegancí za-
ujali pfiihlíÏející koronu a na‰e plemena se do-
ãkala vût‰ího roz‰ífiení nejen díky sv˘m pracov-
ním v˘konÛm, ale i díky svému neotfielému ex-
teriéru.

Dr. Jifií Tesafi

Úspû‰ní MMO – zleva Ara z Florianova dvora (V2, R. CAC) – maj. L. Smetana, Dara
z Florianova dvora (CAC, CACIB, BOB) – maj. MVDr. L. ·lapansk˘), Ola z Bijadel (V1, CAC,
R. CACIB) – maj. R. Kováfiík

Pes MMO Har Laval Val
(V1, CAC, CACIB) - maj. M. Kuãera
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V˘stavy 2007V˘stavy v roce 2007
Také v uplynulé v˘stavní sezónû pokraãoval trend pfiedchozích let, kter˘ potvrzu-

je nevyhnutelnost orientovat se na klubové akce. V tabulce jsou pfiehlednû uvede-
ny základní parametry vystaven˘ch jedincÛ na IX. Samostatné klubové v˘stavû
v Praze – Kunraticích a Speciální v˘stavû pfii Oblastní v˘stavû v Buchlovicích a na
v˘stavách v âesk˘ch Budûjovicích, kde posuzovali specializovaní rozhodãí KDO.

Pro rok 2008 pfiipravujeme opût klubovou v˘stavu - X. Samostatnou klubovou
v˘stavu  v Praze 4 – Kunraticích 31. 5. 2008, Klubovou v˘stavu pfii Oblastní v˘-
stavû v Olomouci 21. 6. 2008 a Speciální v˘stavu pfii Oblastní v˘stavû v Praze
11. 10. 2008 v areálu koupali‰tû DÏbán. Na tûchto tfiech v˘stavách obsazen˘ch
kmenov˘mi rozhodãími KDO probûhnou i v˘bûry kandidátÛ chovu. Místa pofiádání
jsou zvolena tak, aby byla dostupná chovatelÛm v âechách i na Moravû a pro ty, ktefií
se nebudou moci zúãastnit v˘stav v jarních mûsících je urãen podzimní termín. Kdo
nestihne v˘‰e uvedené akce, má pak je‰tû moÏnost v˘bûru na spádové schÛzi KDO
v pfiíslu‰né oblasti.

V Ïádném pfiípadû v‰ak neodrazujeme drÏitele nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch a mün-
sterlandsk˘ch ohafiÛ od úãasti na jin˘ch, neÏ uveden˘ch v˘stavách. Naopak, jak ve-
dení KDO, tak také v‰ichni pfiíznivci tûchto plemen si jistû pfiejí vidût co nejvíce na‰ich
psÛ na prestiÏních v˘stavách v‰ech úrovní v co nejhojnûj‰ím poãtu. Jedná se o nej-
pfiirozenûj‰í zpÛsob prezentace krásy dlouhosrst˘ch kontinentálních ohafiÛ a jednu
z cest, jak mezi nás pfiivést nové pfiíznivce, z kter˘ch se pozdûji ãást zapojí do aktiv-
ní chovatelské ãinnosti.

Mnoho úspûchÛ v nové v˘stavní sezónû na v˘stavách domácích i v zahraniãí
v‰em vystavovatelÛm pfieje

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
   hlavní poradce chovu
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Speciální v˘stava KDO Buchlovice – rozhodãí MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ s pfiipraven˘mi poháry.
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Svody 2007
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Pfiedstavujeme chovatelskou stanici
„Svatoborsk˘ revír“

Chovatelská stanice „Svatoborsk˘ revír“ je
registrována od roku 1987. Její majitelkou je
ing. Lenka Fialová.

V roce 1982 vedl pan Tomá‰ ¤íha spoleã-
nû s ing. Milanem Polákem na VZ. Tomá‰ ¤íha
vedl fenku VMO Jolu z Polesí Sloup. Tato fen-
ka okouzlila Lenku Fialovou (tehdy je‰tû Polá-
kovou) natolik, Ïe se velcí münsterlandi stali její
celoÏivotní láskou.

První fenka VMO v chovatelské stanici se jme-
novala Flavia z Dianina revíru a mûla âlp 21.
Tato fenka byla hodnocena na v˘stavû jako v˘-
borná, dostala titul Vítûz tfiídy. Mûla sloÏeny PZ
v I. cenû, VZ v I. cenû a dále absolvovala Mezi-
národní soutûÏ VMO LZ + VP rovnûÏ v I. cenû.

Flavia neboli Joli, jak ji v‰ichni fiíkali, byla
opakovanû kryta chovn˘m psem Donn v.d. Kar-
beck. Z tûchto spojení byl uchovnûn pes Argo
a fenka Cyra.

V roce 1990 byla Flavia kryta v zahraniãí psem
Vitus v. Schweizerschag. Z tohoto spojení byla uchovnûna Ferra Svatoborsk˘ revír.

Poslední vrh mûla s chovn˘m psem Aston z BlaníkÛ. V „H“ vrhu byl uchovnûn
pes Heros a fenka Hera.

BohuÏel, budoucí nadûje a pokraãovatelka chovu Eli Svatoborsk˘ revír (v˘borná,
PZ, LZ, VZ, oznamovaã)
t˘den po VZ nepfieÏila
stfiet s autem.

Proto dal‰í fenka
v CHS byla Ora
z Dianina revíru. Ora
byla na v˘stavû hodno-
cena jako v˘borná. Ab-
solvovala PZ, LZ a VP
a dále MVZ VMO
v roce 1995 ve III. cenû
s ohodnocením za
Nejlep‰í pole.

Ora byla dvakrát
kryta Carem z âerného
lesa. Z tûchto spojení

Heros Svatoborsk˘ revír IVGP Rakous-
ko – vÛdce ing. Lenka Fialová

Zleva Chyra Svatoborsk˘ revír, Ora z Dianina revíru a Linda od
Nezdického potoka
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Dysplazie kyãelních kloubÛ (DKK) psÛ
Dysplazie kyãelních kloubÛ (DKK) u psa je v˘vojové onemocnûní, které se pro-

jevuje abnormálním utváfiením kyãelní jamky a hlavice stehenní kosti. Kloubní
plochy kyãelní jamky a hlavice stehenní kosti se v dysplastickém kloubu navzájem
neshodují sv˘m tvarem (hovofiíme o inkongruitû kloubních ploch), a tím je kloub
nestabilní.

U zdravého kyãelního kloubu zapadá hlavice stehenní kosti velmi pevnû do kloubní
jamky. Pfii dysplazii je kloubní spojení volnûj‰í. Jin˘mi slovy je volnûj‰í upevnûní
hlavice stehenní kosti v kloubní jamce. Takov˘to kloub oznaãujeme jako laxní.
Pokud je kloub voln ,̆ dochází pfii pohybu psa k traumatizaci kloubní chrupavky, pfie-
tíÏení kloubního pouzdra a vazÛ, a to vede v pozdûj‰ím stádiu ke vzni-
ku degenerativních zmûn v kloubu.

DKK postihuje nejãastûji velká a obfií plemena psÛ, mÛÏe se v‰ak vyskytovat
v podstatû u kteréhokoliv plemene.

DKK není vrozené onemocnûní, ale vrozená je predispozice k nûmu. V˘sledn˘
obraz DKK je dán souhrou genetického vybavení jedince (stavba kloubních struk-
tur, velikost svalové hmoty) a faktorÛ vnûj‰ího prostfiedí (rychlost rÛstu, zpÛsob
v˘Ïivy, kaÏdodenní zátûÏ). Jak bylo uvedeno v˘‰e, rozhodující roli pfii vzniku DKK
hraje pasivní laxita kloubu. V USA  byl vyvinut pro zji‰tûní pasivní laxity tzv. PennHIP
systém, kter˘ umoÏÀuje vy‰etfiení integrity kyãelních kloubÛ uÏ u 16t˘denních ‰tûÀat.
A právû pfii tûchto studiích bylo zji‰tûno, Ïe dûdivost pasivní laxity (tedy náchylnosti
k rozvoji DKK) je velmi vysoká. Koeficient heritability pro pasivní laxitu kyãelních kloubÛ
u nûmeckého ovãáka je 0,74 a u labradorského retrívra dokonce 0,92.

V jin˘ch studiích bylo zji‰tûno, Ïe mají-li oba rodiãe negativní rentgenologick˘
nález na obou kyãelních kloubech, je 64 – 81 % potomkÛ bez nálezu a 19 – 36 %
potomkÛ dysplastick˘ch. Zatímco u rodiãÛ s nálezem DKK je tento pomûr opaãn ,̆ tj.
17 – 37 % potomkÛ negativních a 63 – 93 % potomkÛ dysplastick˘ch. Z toho vypl˘-
vá, Ïe i jedinci bez projevÛ DKK mohou b˘t nosiãi vloh pro její vznik.

V‰ichni psi bez rozdílu, tedy i ti, u kter˘ch se pozdûji vyvine DKK, se rodí
s normálními kyãelními klouby. Pro v˘voj kyãelního kloubu jsou rozhodující první
dva mûsíce po narození, kdy jsou souãásti kloubu dosud mûkké, protoÏe jsou tvo-
fieny pfieváÏnû chrupavãitou tkání. Ta je pozdûji v procesu osifikace plnû nahrazena
kostní tkání. PÛsobí-li na chrupavãité tkánû kyãelního kloubu síly, které pfiekraãují
jejich elastick˘ limit, kloub se stává nestabilní a dochází k inkongruenci kloubních
ploch. PÛsobení zátûÏe na instabilní kloub pak vede k tomu, Ïe hlavice stehenní
kosti je tlaãena více na pfiední vnûj‰í okraj jamky a ne do jejího stfiedu, jak je tomu
u zdravého kloubu. Dochází k nadmûrnému zatíÏení horního okraje jamky a ten se
opoÏìuje v rÛstu. Jamka se oplo‰Èuje, coÏ vede k postupnému uvolnûní hlavice
z jamky. Tím se opût zesiluje tlak hlavice na vnûj‰í okraj jamky, jamka se je‰tû více
oplo‰Èuje a hlavice se více uvolÀuje. Vzniká tak jak˘si bludn˘ kruh, jehoÏ v˘sledkem
je rÛzn˘ stupeÀ dislokace hlavice stehenní kosti. JestliÏe více neÏ polovina hlavice
leÏí mimo kloubní jamku, hovofiíme o ãásteãném vykloubení (subluxaci). Z ní se mÛÏe
vyvinout úplné vykloubení (luxace), pfii kterém se hlavice nachází zcela mimo jamku.

byli uchovnûni pes Chyr a fenky Chyra, Chyta a Ida. Tfietí vrh této fenky byl se psem
Astor Orlovy a uchovnûna byla fenka Juli.

Dal‰í fenka v CHS byla Chyra Svatoborsk˘ revír. Tato fenka byla vynikající jak
po stránce pracovní, tak exteriérové. Získala tituly Inter‰ampion a âesk˘ ‰ampion.
Absolvovala PZ, LZ a VP v I. cenû a MVZ VMO v roce 1997 ve II. cenû a získala
stejné ocenûní jako její matka, ocenûní za „Nejlep‰í pole“.

Chyra byla kryta pouze jednou, a to zahraniãním psem Dexter Ciperro. Z tohoto
spojení byl uchovnûn pes Kid a fenky Kiki  a Katy. Kiki absolvovala VJP v Nûmecku
s vynikajícím v˘sledkem - získala 77 bodÛ, a tím si odváÏela 1. místo. Dále fenka
absolvovala MVZ a na v˘stavû získala titul Klubov˘ vítûz.

V souãasné dobû pÛsobí v CHS fenka Chera ze Selmického revíru a pfiáním
její majitelky je, aby navázala na kvalitní odchovy ‰tûÀat VMO.

Chovn˘ pes Kirki Ciperro v roce 2007, coÏ je jubilejní rok zaloÏení Chovatelské
stanice „Svatoborsk˘ revír“, dal své majitelce hned dva v˘znamné dárky k tomuto
v˘roãí, a to vítûzství v exteriéru na IX. Samostatné klubové v˘stavû jako Nejkrásnûj‰í
jedinec v˘stavy (BIS) a je‰tû cennûj‰í vítûzství na XXXVIII. CACIT KS - Mezinárodních
v‰estrann˘ch zkou‰kách, kde získal pracovní tituly CACIT, CACT a V‰estrann˘ klubo-
v˘ vítûz KDO r. 2007.

Majitelce chovatelské stanice „Svatoborsk˘ revír“ ing. Lence Fialové dûkujeme za
vynikající reprezentaci KDO a VMO doma i v zahraniãí a pfiejeme jí do dal‰í kynolo-
gické práce hodnû podobn˘ch v˘znamn˘ch úspûchÛ, jak˘ch dosáhla v tomto roce.

Mgr. Zdena Ml˘nková

Pes VMO Kirki Ciperro - V1, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2007, Nejkrásnûj‰í jedinec v˘stavy (BIS)
2007, majitelka ing. Lenka Fialová (na fotografii Zuzka Fialová)
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stfiedu hlavice stehenní kosti vzhledem k hornímu okraji kloubní jamky a podle tzv.
Norberg–Olssonova úhlu. U sekundárních artrotick˘ch zmûn se posuzuje, zda jsou
pfiítomny pouze jejich náznaky nebo zda jsou plnû vyvinuty.

Vûdecká komise FCI sestavila na základû vyhodnocení tûchto kritérií klasifikaãní
schéma, které rozdûluje nálezy na kyãelních kloubech podle rozsahu postiÏení
do pûti stupÀÛ. Schéma FCI novelizované v roce 1993 oznaãuje jednotlivé stupnû
písmeny ,,A” aÏ ,,E”. Kromû tohoto schématu  existují ve svûtû je‰tû dal‰í systémy
vyhodnocení rtg snímkÛ na DKK. Je to americké klasifikaãní schéma OFA, britsk˘
a ‰v˘carsk˘ bodov˘ systém a ‰védské schéma posuzování DKK. V âeské republice
se DKK posuzuje podle klasifikaãního schématu, které vychází ze schématu FCI.
PouÏívá oznaãení stupÀÛ 0 aÏ 4, kde 0 znamená negativní nález, 1 je hraniãní stav
mezi normálním a dysplastick˘m kloubem, 2 pfiedstavuje lehkou DKK, 3 stfiední
a 4 tûÏk˘ stupeÀ DKK.

Klinické pfiíznaky postiÏení kyãelních kloubÛ, jako je obtíÏné vstávání, neochota
k pohybu a kulhání, které se zhor‰uje po zátûÏi, nemusejí vÏdy odpovídat závaÏnosti
rentgenologického nálezu.

Predispozice pro vznik DKK je dûdiãnû podmínûna interakcí více genÛ. DÛleÏitou
úlohu pfii jejím projevu hrají také faktory vnûj‰ího prostfiedí. Díky sloÏitému genetické-
mu zaloÏení je prakticky nemoÏné i pfies ãetné chovatelské snahy DKK zcela elimino-
vat. Pfiesto v‰ak dÛsledné selektivní chovatelské programy mohou vést ke znaãnému
sníÏení frekvence jejího v˘skytu.

MVDr. Jan ·terc – specialista pro posuzování DKK a DLK u psÛ
MVDr. Eva ·tercová

 
(DKK - dysplazie kyãelních kloubÛ, DLK - dysplazie loketních kloubÛ - pozn. red.)
* Vyhodnocování DKK pro plemena na‰eho klubu provádí MVDr. Vítûzslav Novák,
Fr˘dek-Místek, tel. 558 630 870 v pracovní dny po 13. hodinû – pozn. red. 

Schéma rentgenového snímku pánve ve správné extenzní
ventrodorzální projekci k posouzení DKK
na snímku je zachycená celá pánev s kostí kfiíÏovou a celé
kosti stehenní s kolenními klouby
podélné osy stehenních kostí a podélná osa pánve jsou
rovnobûÏné
tûla kyãelních kostí jsou stejnû silná
ucpané otvory jsou symetrické
spojnice sezamsk˘ch kostí protínají ãé‰ky

V nestabilním kloubu s oplo‰Èující se kloubní jamkou také pÛsobí nestejnomûrn˘
tlak na hlavici stehenní kosti, a tím je naru‰en i její normální v˘voj. Hlavice ztrácí svÛj
pravideln˘ kulovit˘ tvar a deformuje se. JestliÏe se neshoduje tvar hlavice stehenní
kosti a kloubní jamky (inkongruentní kyãelní kloub), popfi. hlavice sedí v jamce pfiíli‰
volnû, dochází k nerovnomûrnému rozloÏení tlaku pÛsobícího na kloubní chrupav-
ku, coÏ vede postupnû k jejímu degenerativnímu opotfiebení. Chrupavka se zdrsÀu-
je, zvlákÀuje a nastává její postupná destrukce. Na úbytek chrupavky a nadmûrné
zatíÏení reaguje kost pod chrupavkou roz‰ífiením a ztlu‰tûním. Rentgenologicky zji‰-
Èujeme tzv. subchondrální sklerózu. Na okrajov˘ch ãástech kloubu se vyvíjejí kostní
v˘rÛstky oznaãované jako osteofyty nebo exostózy. Ty se mohou nacházet po celém
obvodu kloubní jamky, ãímÏ její okraje deformují, popfi. mohou vyplÀovat i dno jamky
a zvy‰ovat tak její oplo‰tûní. Dochází také ke zbytnûní okostice a ke tvorbû osteofytÛ
v místû úponu kloubního pouzdra a vazÛ na pfiechodu hlavice a krãku stehenní kosti.
Ty v pokroãilém stádiu mûní tvar hlavice z kulovitého na hfiibovit .̆ V‰echny tyto tzv.
sekundární artrotické zmûny jsou projevem degenerativního procesu na kloubu ozna-
ãovaného jako osteoartróza (u kyãelního kloubu se také pouÏívá termín koxartróza)
a vedou postupnû k jeho deformaci. V˘sledkem tûchto zmûn mÛÏe b˘t tzv. defor-
maãní artróza.

Nejspolehlivûj‰í diagnostickou metodou pro zji‰tûní DKK je rentgenologické (rtg)
vy‰etfiení. K objektivnímu posouzení kyãelního kloubu z hlediska DKK je nezbytn˘
správnû proveden˘ a technicky kvalitní rentgenov˘ snímek. Snímek musí b˘t
spolehlivû oznaãen, aby nemohlo dojít k jeho zámûnû. K vyhodnocení se zasí-
lá veterinárnímu lékafii, kter˘ je urãen˘ jako posuzovatel pro dané plemeno* .

Minimální vûk pro oficiální vy‰etfiení na DKK je u nás stanoven  bohuÏel stejnû
jako v FCI na 12 mûsícÛ, u velk˘ch a tûÏk˘ch plemen ãiní minimální vûková hranice
18 mûsícÛ. Vûkovou hranici si pfiípadnû upravují jednotlivé chovatelské kluby.

Americká OFA (Ortopedická nadace pro zvífiata) zvedla hranici minimálního vûku
z pÛvodních 12 na 24 mûsícÛ. Zjistilo se totiÏ, Ïe ne v‰echny pfiípady dysplazie lze
rentgenologicky zachytit jiÏ ve 12 mûsících. Studie rÛzn˘ch autorÛ prokázaly, Ïe rent-
genologické zmûny na kyãelních kloubech je moÏno zjistit klasickou metodou vy‰et-
fiení ve 12 mûsících pouze asi u 66 % dysplastick˘ch psÛ, zatímco ve stáfií 18 mûsícÛ
asi u 82 % psÛ. Ve 24 mûsících stáfií byly nalezeny rtg zmûny jiÏ u 94 % vy‰etfiovan˘ch
dysplastick˘ch psÛ. Z toho vypl˘vá, Ïe negativní nález pro DKK by nemûl b˘t stano-
ven pfied dovr‰ením dvou let vûku psa.

Pro rtg vy‰etfiení kyãelních kloubÛ na dysplazii se pouÏívá snímek zhotoven˘ v tzv.
extenzní ventrodorzální projekci, pfii které pes leÏí v poloze na hfibetû, s pánevními
konãetinami nataÏen˘mi navzájem rovnobûÏnû dozadu. K dokonalému napolo-
hování se pes ukládá do lÛÏka ve tvaru ,,V” na prÛfiezu. Aby bylo zaji‰tûno do-
stateãné uvolnûní svalÛ, provádí se vy‰etfiení v narkóze. Na snímku musí b˘t
zachycena celá pánev, kost kfiíÏová a stehenní kosti vãetnû kolenních kloubÛ. Pro
objektivní posouzení stupnû DKK musí b˘t projekce symetrická, protoÏe chybná pro-
jekce mÛÏe vést k chybné interpretaci rentgenologického nálezu.

Rentgenologická diagnostika DKK spoãívá v posouzení stupnû subluxace
a pfiítomnosti v˘‰e popsan˘ch sekundárních artrotick˘ch zmûn. StupeÀ subluxace
kyãelního kloubu se pfiitom stanoví podle tvaru a velikosti kloubní ‰tûrbiny, polohy
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Zku‰ební fiád pro jarní zkou‰ky ohafiÛ (VJP* ))
– Nûmecko
Pfieklad nûmeckého zku‰ebního fiádu (VZPO 1. Auflage 2006 JGHV e.V.* *) )

Úãel zkou‰ek chovnosti
Smyslem a úkolem zkou‰ek chovnosti je zji‰tûní pfiirozen˘ch vloh psa s ohledem

na jeho vhodnost a uplatnûní v budoucí v‰estranné lovecké upotfiebitelnosti a jako
chovn˘ pes. Zkou‰ky chovnosti slouÏí v neposlední fiadû téÏ k rozpoznání chovné
hodnoty rodiãÛ, jejíÏ zji‰tûní je pfiezkou‰ením pokud moÏno mnoha sourozencÛ usnad-
nûno.

Z lovecko-etického hlediska je hlavní poÏadavek kladen na práci psa po v˘stfielu.
Proto mají rozhodãí svoji pozornost soustfiedit pfiedev‰ím na zji‰tûní vloh a vlastností
spolehlivého pfiina‰eãe, jako je velmi dobr˘ nos spojen˘ s chutí na stopû a chutí
nalézt i pevn˘ charakter, kter˘ se vyznaãuje klidem, koncentrací a v˘drÏí pfii práci.

NejdÛleÏitûj‰ím úkolem rozhodãích musí b˘t rozpoznání a vyzvednutí tûch psÛ,
ktefií jsou díky sv˘m vlohám pro chov lovecky upotfiebiteln˘ch psÛ obzvlá‰È cenní.

Pofiádání zkou‰ek
§ 2

(1) Jarní zkou‰ky (VJP) smûjí b˘t provádûny pouze na jafie do 1. kvûtna vãetnû.
(2) K pfiezkou‰ení vystavování je zapotfiebí krytiny takového vzrÛstu, aby se v ní per-
natá zvûfi mohla pfiikrãit. Vhodn˘ okamÏik k dosaÏení takovéto krytiny je v závislosti
na povûtrnostních podmínkách regionálnû odli‰n .̆ V zájmu volnû Ïijících zvífiat mají
b˘t jarní zkou‰ky provádûny v co moÏno nejãasnûj‰ím termínu.

§ 4
(2) Psi pfiipu‰tûni ke zkou‰ce musí b˘t vrÏeni v pfiedcházejícím kalendáfiním roce.
Zkou‰ky se mohou zúãastnit dále téÏ psi star‰í, a to psi, ktefií jsou vrÏeni v posledních
3 mûsících pfiedloÀského roku, poãítáno od roku pofiádání zkou‰ek. Tito psi mají pfii
úãasti více neÏ tfií star‰ích psÛ vytvofiit vlastní zku‰ební skupinu.
(4) Pes smí b˘t pfii zkou‰kách vloh pfiedveden nejv˘‰e dvakrát. V˘jimku tvofií úãast na
mezinárodních zkou‰kách. Na v˘padky, za které vÛdce neodpovídá se toto ustano-
vení nevztahuje.

§ 7
Pfii jarních zkou‰kách vloh smí b˘t jednou skupinou rozhodãích pfiezkou‰eno nejv˘-
‰e 5 psÛ.

§ 12
VÛdce nesmí pfii jedné zkou‰ce pfiedvést více neÏ dva psy.

Normální kyãelní kloub ve ventrodorzální
projekci
kloubní ‰tûrbina je úzká
kloubní plochy jsou kongruentní
kloubní hlavice je ideálnû pÛlkulatá
kloubní jamka je hluboká
více neÏ polovina hlavice stehenní kosti je
uloÏena v kloubní jamce
            A = kloubní ‰tûrbina
            B = pfiední okraj kloubní jamky
            C = pfiední vnûj‰í okraj kloubní jamky
            D = horní okraj kloubní jamky
            E = zadní okraj kloubní jamky

Dysplastick˘ kyãelní kloub bez artrotick˘ch
zmûn
kloubní ‰tûrbina je ‰iroká
kloubní plochy nejsou kongruentní
stfied hlavice stehenní kosti leÏí vnû od
horního okraje kloubní jamky
pfiední okraj kloubní jamky se oplo‰Èuje
a zaãíná na nûm b˘t patrná skleróza sub-
chondrální kosti

Dysplastick˘ kyãelní kloub s pfiíznaky artrózy
A = osteofyty na pfiedním vnûj‰ím okraji

kloubní jamky
B = obrou‰ení pfiedního vnûj‰ího okraje

kloubní jamky
C = silnû rozbíhavá kloubní ‰tûrbina
D = osteofyty na dnû kloubní jamky
E = límec vytvofien˘ osteofyty na pfiechodu

hlavice a krãku
F = osteofyty podél horního okraje krãku

Degenerativnû zmûnûn˘ kyãelní kloub
(deformaãní artróza kyãelního kloubu)
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Disciplína koeficient
1. Stopa zajíce 2
2. Nos 2
3. Hledání 1
4. Vystavování 1
5. Ovladatelnost 1
6. Chování po v˘stfielu beze známky

(2) Zji‰Èovány jsou:
1. ZpÛsob práce

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

2. ZpÛsob chování, stejnû jako tûlesné nedostatky psa.
3. Poslu‰nost.
(3) Psi se ve v‰ech disciplínách zkou‰í jednotlivû. KaÏd˘ pes má obdrÏet více pfiíleÏi-
tostí k prokázání sv˘ch vloh, ne v‰ak více neÏ pûtkrát. PovaÏuje-li nûkterá skupina
rozhodãích za správné uãinit v tomto bodû v˘jimku, musí tuto skuteãnost poté pfii
poradû rozhodãích zdÛvodnit.

B. Jednotlivé disciplíny
 1. Stopa zajíce

§ 17
(1)  Pfii stopû zajíce je zkou‰ena  práce psa na ãerstvé stopû zajíce nebo li‰ky, kter˘
nebyl psem spatfien nebo kter˘ se z dohledu psa ztratil. VÛdci je povoleno pfii nasa-
zení na stopu vést psa do 30 m na vodítku ãi polní ‰ÀÛfie.
(2) Hodnocena je chuÈ ke sledování stopy a její bezpeãné následování.
(3) ChuÈ ke sledování se pozná podle zpÛsobu, jak˘m se pes na tuto stopu soustfie-
dí, za pfiihlíÏení k okolnostem, jako napfi. povaha terénu, poãasí apod., jak tuto stopu
ochotnû a dovednû vypracovává a jak se snaÏí tuto stopu i za ztíÏen˘ch podmínek
dále následovat. O chuti ke sledování stopy poskytuje informaci téÏ skuteãnost, zda
pes po prohnání zajíce ãi li‰ky na vidûnou po ztrátû vizuálního kontaktu stopu opût
klidnû hledá a dále následuje, ãi zda práci pfieru‰í ãi bezplánovitû pobíhá.
(4) Bezpeãné sledování stopy se projevuje v chování psa, jak dokáÏe charakterovû
ovládnout svoji loveckou vá‰eÀ, tzn. jak klidnû, pfiedev‰ím za ztíÏen˘ch podmínek,
pokraãování stopy hledá a dále vypracovává.
(5) Pfii hodnocení této disciplíny musí b˘t více zohlednûna ochota ke sledování,
jistota v práci a obtíÏnost stopy neÏ její délka. Pes, kter˘ pfii první obtíÏnosti práci
ihned pfieru‰í, nemÛÏe obdrÏet známku „velmi dobfie“.

2. Nos
§ 18

(1) PouÏívání nosu je tfieba svûdomitû posoudit.
(2) Jemn˘ nos se pfii hledání vyznaãuje pfiedev‰ím v ãastém nalézání a v dalekém navûtfiení
zvûfie, v krátkém naznaãení pachov˘ch stop zvûfie a v pfiíleÏitostném znaãení d˘chánkÛ.
Pfii práci na stopû se pfiihlíÏí k reakcím pfii ztrátû, kfiíÏení a znovunalezení stopy.
(3) Z tûchto pozorování se vypracuje celková známka pfiedvedené nosové práce.

Provádûní zkou‰ky

Hodnocení

§ 13
Bezpodmíneãná a podmíneãná ustanovení

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

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

(4) Pfied pfiidûlením pfiíslu‰n˘ch bodÛ se zadá nejprve ohodnocení. Teprve poté jsou
v rozmezí tohoto ohodnocení pfiifiazeny body. âisté ohodnocení „velmi dobfie“ zna-
mená 10 bodÛ, ãistá „dobrá“ 7 bodÛ a ãistá „dostateãná“ 4 body. 11 bodÛ znamená
více jak ãistá „velmi dobrá“ a má b˘t udûleno pouze v pfiípadech, kdy pes
v jednotlivém pfiedmûtu opakovanû pfiesvûdãivû pracoval.
(5) Ohodnocení „v˘teãnû“ se známkou 12 bodÛ smí b˘t zadáno pouze v˘jimeãnû za
opravdu vynikající práci psa za ztíÏen˘ch podmínek. Toto ohodnocení smí b˘t zadá-
no pouze v disciplínû stopa zajíce a nos.

¤ád pro svazové jarní zkou‰ky vloh (VJP)

A. V‰eobecná ãást
§ 15

Jarní zkou‰ka vloh je zkou‰ka chovnosti, ke které mají b˘t pfiirozené lovecké vlohy
psa odpovídající pfiípravou do té míry probuzeny (ne v‰ak v˘cvikem potlaãeny), aby
bylo moÏno ohodnotit nos, ochotu na stopû,  hledání, vystavování a ovladatelnost.

§ 16
(1) Pfii jarní zkou‰ce vloh se zkou‰í následující disciplíny:

V˘teãnû 12 bodÛ
Velmi dobfie 11 bodÛ

10 bodÛ
  9 bodÛ

Dobfie   8 bodÛ
  7 bodÛ
  6 bodÛ

Dostateãnû   5 bodÛ
  4 body
  3 body

Chybnû   2 body
  1 bod

Nedostateãnû   0 bodÛ
Nezkou‰eno    -
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znaky strachu ochranu u svého vÛdce a zaãne poté do jedné minuty opût pracovat, je
toto chování oznaãeno jako (jednoduchá) „citlivost na v˘stfiel“. Pfiekroãí-li doba odpírá-
ní práce pod dojmem rány dobu jedné minuty, je tato citlivost oznaãována jako „silná“.
Hranici pro tuto „silnou citlivost na v˘stfiel“ tvofií jedna aÏ pût minut. Trvá-li odpírání
práce déle neÏ pût minut, je tento pes oznaãen jako bázliv˘ po v˘stfielu.
Bázlivost je dána, jesliÏe zkou‰en˘ pes místo hledání ochrany v blízkosti vÛdce ute-
ãe a dostane se tak z vlivu svého vÛdce.
(3) Psi silnû citliví na ránu, psi bázliví po ránû a pfied ãlovûkem, jakoÏ i psi bázliví pfied
zvûfií nemohou zkou‰ku obstát. Tito psi mají ale v zájmu chovu ve zkou‰ce dále
pokraãovat.

Podklady k hodnocení
§ 24

ProtoÏe se pfiirozené vlohy u mlad˘ch psÛ pfii urãit˘ch pfiíleÏitostech ãasto rozdílnû
projevují, je pro koneãné hodnocení urãující celkov˘ dojem.

§ 25
Psi mohou zkou‰ku obstát, jestliÏe obdrÏí v disciplínû vystavování min. známku „chyb-
nû“ (2 body), v ostatních disciplínách min. známku „dostateãnû“ (3 body) - pracovní
body.

§ 26
Ohodnocení z exteriéru se pfii zkou‰k˘ch vloh nesmí zadávat, tûlesné nedostatky
musí b˘t ale do zkou‰kového formuláfie zaznamenány.

Platnost do 31. 12. 2011
Pfieklad Dr. Pavel Cincibus

Poznámka 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 (HZP), kter˘
byl uvefiejnûn ve Zpravodaji ã. 71/2005, zku‰ební fiád pro v‰estranné zkou‰ky ohafiÛ
(VGP) byl oti‰tûn ve Zpravodaji ã. 74/2007. V tomto ãísle 75/2007 pfiiná‰íme zku‰eb-
ní fiád pro jarní zkou‰ky ohafiÛ (VJP).

Z¤ jsou uvefiejnûny také na internetov˘ch stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz
v odkazu Zku‰ební fiády.

V‰echny tfii nûmecké Z¤ pro KDO do ãe‰tiny pfieloÏil Dr. Pavel Cincibus, kterému
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ za tuto ãasovû nároãnou, trpûlivou a nezi‰tnou pomoc
dûkuje.

*)   Verbands – Jugendprüfung
**)  1. vydání 2006, Nûmeck˘ svaz loveck˘ch psÛ

3. Hledání
§ 19

(1) Pfii hledání je kladen hlavní dÛraz na vÛli k nalezení zvûfie.
(2) Kromû toho má b˘t hledání pilné a vytrvalé a vÛle k nalezení patrná.
Hledání pfieváÏnû klusem lze hodnotit nejv˘‰e známkou „dobfie“ (7 bodÛ).

4. Vystavování
§ 20

(1) Vloha k vystavování se vyznaãuje tím, Ïe pes nalezenou zvûfi vystaví nebo pfied ní
zalehne. Pevné vystavování se zde nepoÏaduje. Je nutno pfiihlíÏet k tûÏkostem pfii
práci na zvûfii, která pevnû nazaléhá. Zaskakování za zvûfií se nepovaÏuje za chybu.
Psi, u kter˘ch bylo zji‰tûno balamucení nesmí zkou‰ky dokonãit.
(2) Vystavování má b˘t pfiednostnû zkou‰eno na pernaté zvûfii. V pfiípadû, Ïe pes
tuto moÏnost bûhem zkou‰ek nemûl, nesmí b˘t vystavování na jiné zvûfii posouzeno
hÛfie. Vystavování skfiivanÛ mÛÏe b˘t, pokud to okolnosti (nedostatek zvûfie) vyÏadu-
jí, pfii hodnocení zohlednûno.

5. Ovladatelnost a poslu‰nost
§ 21

(1) Ovladatelnost je snaha psa udrÏovat spojení se sv˘m vÛdcem. Projevuje se kro-
mû jiného tím, jak pes pfii uvázání a vypu‰tûní z vodítka, bûhem hledání a pfii vystavo-
vání zrakov˘ kontakt k vÛdci vyhledává a jak se snaÏí i pfii vût‰ích vzdálenostech
spojení s vÛdcem obnovit. DÛleÏité je téÏ, jak se pes chová po prohnání zvûfie, zda
se rychle k vÛdci vrací, ãi zda tuto situaci vyuÏije k dlouh˘m a samostatn˘m ‰tvani-
cím.
 (2) Poslu‰nost se hodnotí bûhem zkou‰ky. Známky se neudûlují. Projevuje se moÏ-
ností usmûrÀování psa bûhem práce a schopností psa vykonávat povely svého vÛd-
ce. Poslu‰nost pfii kontaktu se zvûfií se nepoÏaduje. Psi, ktefií se neustále vzdalují
z vlivu svého vÛdce, a tímto své pfiezkou‰ení znemoÏÀují ãi ru‰í dal‰í prÛbûh zkou-
‰ek, nemohou obstát a vyluãují se z dal‰ího zkou‰ení.

ZpÛsob hlasitosti
§ 22

Je nutno urãit zpÛsob hlasitosti (hlasitost na stopû, na vidûnou, neprokázáno, nû-
most, hlasitost bez zvûfie). Hlasitost na stopû, na vidûnou a nûmost lze posoudit
pouze na zajíci nebo na li‰ce. Hlasitost na jiné srstnaté zvûfii se zaná‰í do tabulek
dodateãnû a slouÏí pouze jako podmínka pro pfiipu‰tûní na barváfiské zkou‰ky.

6. Chování po v˘stfielu
§ 23

(1) K pfiezkou‰ení této disciplíny se bûhem hledání zkou‰eného psa v jeho blízkosti
(30 aÏ 50 m) vystfielí min. 2 brokové v˘stfiely v ãasovém rozpûtí min. 20 sekund.
Nelze-li chování po v˘stfielu spolehlivû ohodnotit, lze tuto zkou‰ku nejdfiíve po 30
min. opakovat.
(2) Citlivost na v˘stfiel je úlek pfied hlukem v˘stfielu. Tento úlek se mÛÏe projevit v rÛzn˘ch
stupních. Je-li pozorováno jen v‰eobecné zastra‰ení bez toho, Ïe by se pes nechal
v pokraãování práce ru‰it, mluví se o „lehké citlivosti na v˘stfiel“. Hledá-li pes pod ná-
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Dal‰ím problémem je, Ïe ub˘vá dopisovatelÛ z fiad na‰ich ãlenÛ. Zde platí stará
rovnice: ,,Jak˘ Zpravodaj si utvofiíme (my v‰ichni), takov˘ ho budeme mít“. Na‰í sna-
hou je, aby byl ãtiv ,̆ zajímav ,̆ vkusnû estetick ,̆ informativní, vzdûlávací a hlavnû
bezchybn˘! Kdo má zku‰enost s vydáváním nûjaké tiskoviny ví, Ïe ten poslední úkol
je nelehk .̆ I pfii nûkolikeré korektufie se mÛÏe vloudit ,,tiskafisk˘ ‰otek“. Chci ãtenáfie
ujistit, Ïe pokud se tak nûkdy stane, nikdy to není úmyslnû a velmi nás to mrzí.

A nyní k práci jednotliv˘ch redaktorÛ.
Dr. Jifií Tesafi se vûnuje ãásti tabulkové a zpracovává do nich údaje ze svodÛ,

zkou‰ek a v˘stav. Dále zaji‰Èuje ty ãásti ZpravodajÛ, ve kter˘ch jsou uvefiejnûny ro-
dokmeny chovn˘ch psÛ. Je to nekoneãná hra s ãísly a údaji, které musí b˘t uvedeny
naprosto bezchybnû. Nûkdy nastává problém v kódování ãe‰tiny na rÛzn˘ch poãíta-
ãích a v rÛzn˘ch programech, a pak v tabulkách vznikají nedostatky, které lze jen
velmi pracnû odstranit.

Mgr. Zdena Ml˘nková je ,,du‰í“ celého Zpravodaje. Vûnuje se vûcnému a jazy-
kovému zpracování textové ãásti, v˘bûru fotografií vãetnû jejich popiskÛ, následné
dÛkladné dvojí korektufie celého Zpravodaje a vût‰inou pak po telefonu s grafikem
je‰tû tfietí. Podílí se také na návrhu náplnû obálky.

Petr Buba, jako vedoucí redaktor odpovídám za obsah celého Zpravodaje. Pra-
cuji s grafikem Karlem Novotn˘m na grafickém uspofiádání, dodávám perokresby,
nûkteré inzeráty a rÛzné poslední doplÀky. Dûláme koneãn˘ v˘bûr fotografií
s procentním zastoupením v barvû. Ne v‰echny mohou b˘t barevné, neboÈ kaÏdé
barevné foto Zpravodaj prodraÏuje. ZáleÏí na vhodném zafiazení na jednotlivé strany.
Poãet barevn˘ch fotografií mÛÏe b˘t maximálnû 8, aby zaplnily tiskov˘ arch a není
moÏné umístit barevnou fotografii na obû strany jednoho listu. Zpravodaji tedy dává-
me s grafikem celkov˘ koneãn˘ ráz a vzhled. A to v‰e vût‰inou bûhem nûkolika málo
dnÛ ve znaãném ãasovém vypûtí.

Chtûl bych tímto sv˘m kolegÛm - Dr. Jifiímu Tesafiovi, Mgr. Zdenû Ml˘nkové i Karlu
Novotnému - vyjádfiit svÛj obdiv a velice jim podûkovat za jejich mnohdy nelehkou,
ale perfektnû odvádûnou práci.

Budeme moc rádi, kdyÏ se roz‰ífií okruh dopisovatelÛ - autorÛ ãlánkÛ i fotografií
z kynologick˘ch akcí i tûch, ktefií napí‰í své pfiipomínky, názory a zku‰enosti. Za vûc-
nou  kritiku budeme vdûãni, kladné hodnocení vÏdy potû‰í. Tak se nebojte, na‰i milí
ãlenové KDO i dal‰í ãtenáfii Zpravodaje - pi‰te, volejte, mailujte a buìte dobré mysli.

Vá‰ Petr Buba
odpovûdn˘ redaktor Zpravodaje KDO

Poznámky:
• Své pfiíspûvky, fotografie, inzeráty, pfiipomínky a dal‰í námûty mÛÏete zasílat kte-

rémukoliv ãlenu redakãní rady bez ohledu na jeho zamûfiení.
• Pokud si nejste jisti „sv˘m slohem“, nic se nedûje, staãí se zmínit a redakãní rada

Vá‰ ãlánek upraví do potfiebné jazykové podoby.
• Obrázky (fotografie) zafiazené do Zpravodaje musí b˘t ostré a kontrastní, protoÏe

pfievedením do ãernobílé podoby se jejich v˘raznost znaãnû sniÏuje.

Jak vzniká klubov˘ Zpravodaj
Pfiednû bych rád ãtenáfiÛm Zpravodaje KDO zdÛraznil, Ïe jeho tvorba je velice

ãasovû nároãná a v‰ichni tfii redaktofii tuto práci vykonávají ve chvílích svého volna
a zcela nezi‰tnû. Zpravodaj s informaãním servisem vychází 2x roãnû, tj. v polovinû
roku a k jeho konci. Druhé ãíslo je nároãnûj‰í, neboÈ hlavní korektury a úpravy se
dûlají kolem Vánoc, kdy má kaÏd˘ (hlavnû Ïeny) sv˘ch starostí víc neÏ dost. Na‰ím
stál˘m problémem je nedodrÏení termínÛ dodání materiálÛ do uzávûrky Zpravodaje
nûkter˘mi funkcionáfii klubu. Nastává zbyteãné ãekání, telefonování, mailování a ner-
vozita. Pfiipomínám, Ïe uzávûrka kaÏdého ãervnového ãísla je 15. kvûtna a pro-
sincového 15. listopadu. Také tiskárny ke konci roku mají zv˘‰en˘ nápor práce,
a pak se kaÏd˘ den prodlení s pfiedáním podkladÛ do tisku promítne v pozdûj‰ím
termínu vydání Zpravodaje.
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VMO
CHS od Nezdického potoka zadá jarní vrh ‰tûÀat
Opakované osvûdãené spojení - v˘borná práce na vodû
otec: Andy od Funbergu, CACT, CACIT, Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz, MVZ I. c.,

PZ, LZ, VP, velmi dobr˘
matka: Vanda od Nezdického potoka, Inter‰ampion, âesk˘ ‰ampion, âesk˘

junior ‰ampion, Klubov˘ vítûz, v˘borná
CACT, VJP, ZV I.c. - vítûz, PZ I. c., LZ I.c. - vítûz, MVZ III.c.

odbûr: bfiezen 2008
kontakt: Zuzka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, mobil 721 741 791

email: o.vanda@seznam.cz

CHS Svatoborsk˘ revír zadá jarní vrh ‰tûÀat
otec: Kirki Ciperro, âesk˘ ‰ampion, ·ampion Montenegro (âerná Hora),

Klubov˘ vítûz 2006 a 2007, BIS Klubové v˘stavy 2007,
splnûny podmínky pro udûlení titulu Inter‰ampion a Slovensk˘ ‰ampion,
na v˘stavách vÏdy v˘born ,̆ DKK 0/0, splnûny podmínky chovnosti v âR
i Nûmecku, VJP, stopa zajíce 9, HZP - slídûní za Ïivou kachnou 10,
Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz 2007, CACIT, 2x CACT, Vítûz Klubové
soutûÏe - MVZ, Vítûz PZ - CACT a VP, LZ, BZ, 2x VZ

matka: Chera ze Selmického revíru, v˘borná, CAC, R.CAC, R.CACIB,
ZV I. c., PZ I. c.

odbûr: koncem února 2008
kontakt: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko, mobil 602 134 057

email: svatoborsky.revir@seznam.cz

Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata VMO
matka:  Besina z JabloÀové zahrady, ãern˘ bûlou‰, v˘borná, DKK 0/0

PZ, SVP, LZ, BZ, VZ
odbûr: jaro 2008
kontakt: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec n/Cidlinou,

mobil 733 576 328,
email: ladislav.perny@centrum.cz, http://musterland.wz.cz

MMO
Prodám hezkého 2,5 roku starého psa MMO
V˘stava: MVP v˘born˘ 1, CAC, CACIB
Zkou‰ky: SVP I. c. 96 b., LZ I. c. 240 b., PZ I. c. 292 b., VZ I. c. 475 b.

ostr˘ na ‰kodnou, pevné vystavování
odbûr: ihned, zájemcÛm pfiedvedu, cena dle dohody
kontakt: Zdenûk Pilafi, 439 72 Krásn˘ DvÛr 169

tel. 415 210 226 po 19 hod., na manÏelku cel˘ den mobil 728 075 201

Pomáháme si
VáÏení chovatelé,
tyto inzeráty, i nûkteré star‰í jsou umístûny na internetov˘ch stránkách klubu
www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu Inzerce.  Pokud v‰echna ‰tûÀátka
z inzerovan˘ch vrhÛ najdou nové majitele, prosím, po‰lete mi poÏadavek na staÏe-
ní inzerátu z webu KDO e-mailem nebo SMS zprávou, ev. zavolejte na pevnou linku
nebo mobil (moje kontaktní údaje jsou uvefiejnûny na konci Zpravodaje). Dûkuje Zdena
Ml˘nková.

DO
Pfiijímám záznamy na ‰tûÀata DO
oba rodiãe DKK 0/0, VZ I. c.
matka:  Jaga Argaj Doksy, v˘borná, CACIB
odbûr: duben 2008
kontakt: Karel Pfeifer, Lidická 610, 472 01 Doksy

tel. 487 872 867, mobil 737 612 48

Prodám fenku DO
vrÏena 9. 5. 2004, hnûdka s náprsenkou, srst jemná, plnochrupá, oko hnûdé, statná,
ãtvercová, ostrá, jarní svod
otec: Dar Ka-Mir
matka: Anka BfiezÛvsk˘ vrch
odbûr: ihned, podmínkou loveck˘ lístek
kontakt: Antonín Hruban, 687 25 Hluk 459

tel. 608 481 866 (po 19. hodinû)

Daruji fenu DO
nar. 20. 7. 2001 hodn˘m lidem s vhodn˘m prostfiedím pro fenu.
Fena: Gira z Mechova, âlp/DO 7862/04, bûlou‰, oko hnûdé, DKK 0/0,

nos 4, daviã, hlídaã
Zkou‰ky: PZ-1. c. – 265 b., ZO-4
V˘stavy: 10x V1, 10x CAC, 7x CACIB, 6x BOB
Pokud bude fena u mne, budu ji kr˘t kvalitním psem a nabízím záznam ‰tûÀat z jarního
vrhu. Odbûr asi v dubnu 2008.
kontakt: Josef ¤íha, 357 08 Krajková 287, tel. 352 672 219, 607 635 520
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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

e-mail: minerva@comp.cz www.i-minerva.cz

Zadám ‰tûÀata MMO z jarního vrhu od dvou fen
otec: feny kryté ve Francii ‰piãkov˘m psem Ralfem du Domanie Dela Diva
odbûr: jaro 2008
kontakt: Petr Buba, Ole‰ná 183, 269 01 Rakovník, tel. 313 517 877

e-mail: p.buba@seznam.cz
Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, DKK 0/0, v˘born ,̆ CAC

ZV, PZ, VP, LZ I. c.
matka: Zara z Florianova dvora, DKK 0/0, v˘borná, oko tmavohnûdé

ZV, PZ, LZ I. c., MVZ II. c.
odbûr: koncem bfiezna 2008
kontakt: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice

tel. 546 451 898,  mobil 606 928 747
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Pfiijímám záznamy na prodej ‰tûÀat MMO
otec: Vir z Florianova dvora, oko hnûdé, 3x v˘born ,̆

CAC, BOB, Klubov˘ vítûz
PZ, LZ, SVP, nos 4, ZO 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: duben 2008
kontakt: Miroslav Kohout, V Hlinkách 211, 267 42 Broumy

tel. 311 585 346, mobil 723 675 214
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Sídlo firmy
Lazsko 78
CZ – 262 31 Milín
tel./fax +420 318 628 845

Provozovna
Solenice 20
tel. +420 318 694 388

Pila Milín
tel. +420 318 691 331-2f
fax +420 318 691 331
e-mail:
obchod@drevovyrobawimmer.cz
www.drevovyrobawimmer.cz

Firma

D¤EVOV¯ROBA WIMMER  s. r. o.

Spoleãnost D¤EVOV¯ROBA WIMMER s. r. o. byla zaloÏena v dubnu
2006 a pfii svém vzniku navázala na podnikatelskou ãinnost pana Vla-
dimíra Wimmera v oboru dfievov˘roby od poãátku 90. let.

Pfiedmûtem aktivit spoleãnosti je poskytování komplexních sluÏeb
v oblasti pilafiské v˘roby (produkce fieziva vãetnû jeho impregnace)
a stavebního truhláfiství (produkce palubek, dfievûn˘ch domkÛ a sta-
veb, dvefií a oken apod.).

Spoleãnost je ryze ãeskou firmou. Management i v‰ichni zamûstnan-
ci mají rozsáhlé odborné a profesní zku‰enosti v daném oboru a svou
dosavadní ãinností vybudovali pro své odbûratele a obchodní partnery
firmu s velmi vysok˘m kreditem.

Spoleãnost staví trvale svoji obchodní filosofii na prÛbûÏném mo-
nitorování svûtov˘ch trendÛ v oblasti dfievov˘roby a impregnace
dfieva a jejich aplikaci ve svém v˘robním procesu, na prvotfiídní
kvalitû sv˘ch produktÛ a na maximálnû vstfiícném pfiístupu ke v‰em
pfiáním zákazníka.

Nedílnou souãástí podnikatelsk˘ch zásad spoleãnosti je respektová-
ní v‰ech pravidel poctivého podnikání vÛãi obchodním partnerÛm.



9998

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 Val. Mezifiíãí, tel. 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

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

664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
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. 75/2007 vychází 28. prosince 2007.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 76/2008 je 15. kvûtna 2008.

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

Vydává: Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
394 15 Nová Cerekev 187
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
ã. úãtu KDO je 000000 0165240379/0800
âeská spofiitelna Pelhfiimov
IBAN CZ93 0800 0000 0001 6524 0379
BIC GIBACZPX (náklady hradí odesilatel)

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

âlenové redakãní rady: Dr. Jifií Tesafi, Roudné 138,
370 07 âeské Budûjovice, tel. 774 510 280
e-mail: raset@pf.jcu.cz

Mgr. Zdena Ml˘nková
251 64 Mnichovice 737
tel., fax, zázn. 323 642 119, mobil 602 387 507
e-mail: z.mlynkova@quick.cz

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

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

V¯BOR  KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170

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

Místopfiedseda: Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel. 313 517 877
e-mail: p.buba@seznam.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, 724 339 152
e-mail: hana.jenikova@mmp.cz

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

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, mobil 775 982 657
e-mail: luxovad@gmail.com

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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Objednávkov˘ list

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ nabízí moÏnost ãlenÛm i jejich pfiátelÛm
zakoupení textilu s potiskem loga KDO

triãka
za 150 Kã,-/kus, velikost S, M, L, XL, XXL

poloko‰ile s krátk˘m rukávem, límeãkem a knoflíãky u krku
 za 200,- Kã/kus, velikost M, L, XL, XXL

� materiál textilu bavlna
� barva lahvovû zelená
� odbûr a úhrada objednaného textilu na klubov˘ch v˘stavách a zkou‰kách
� v pfiípadû vût‰ího zájmu poskytne v˘robce slevu

Objednávky zasílejte
� na adresu: Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

394 15 Nová Cerekev 187
� e-mailem: ladislav.hubata@quick.cz
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Objednávka

Triãko

velikost poãet kusÛ
S
M
L
XL
XXL

mám zájem o dal‰í velikost

Poloko‰ile

velikost poãet kusÛ
M
L
XL
XXL
mám zájem o dal‰í velikost

Jméno .............................................................................................

Pfiíjmení ...........................................................................................

tel. ...................................................................................................

e-mail ..............................................................................................

V ........................................................................ dne ...................................................

podpis ...............................................................
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