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VáÏení pfiíznivci dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
srdeãnû vám v‰em pfieji ‰tûstí a zdraví,
mnoho osobních, pracovních, lovec-
k˘ch a  kynologick˘ch úspûchÛ v roce
2009.

Zaãátkem nového roku hodnotíme
ten pfiede‰l˘ a dûláme plány pro dal‰í
období. Rok 2008 pfiinesl klubu, kromû
tradiãních, dvû nové akce - novou klu-
bovou v˘stavu a tolik Ïádané zkou‰ky
vloh KDO. Tû‰í mne vlastní aktivita ãle-
nÛ ve spádov˘ch oblastech. Tradiãnû
u V˘chodoãeské poboãky, novû u ãle-
nÛ v západních âechách ve formû spo-
leãn˘ch nácvikÛ ke zkou‰kám z v˘konu
a zaji‰tûním zkou‰ek vloh – I. roãníku
Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa se
zadáním titulu CACT. Na Moravû je
v roce 2009 poãítáno s dal‰ími zkou‰-
kami vloh KDO.

V klubu jde o pejsky, ale také o spoleãensk˘ Ïivot, navázání potfiebn˘ch známos-
tí, pfiedání dlouholet˘ch zku‰eností s v˘cvikem a chovatelstvím. Osobní vazby jsou
dÛleÏité i na mezinárodní úrovni. Mohu prohlásit, Ïe ná‰ klub je rovnocenn˘m partne-
rem i pro zahraniãí. KaÏdoroãnû pofiádané MVZ a v˘stavy jsou právû tím nejlep‰ím
prostfiedím k navázání zahraniãních osobních a chovatelsk˘ch kontaktÛ. Slibnû se
rozvíjí i mezinárodní spolupráce u MMO, v souãasné dobû se pfiipravují spoleãné
zkou‰ky z v˘konu v rozsahu na‰ich podzimních zkou‰ek a speciálních zkou‰ek
z vodní práce. Osobní úãast zástupcÛ v˘boru klubu na zahraniãních jednáních
o mezinárodní spolupráci pozitivnû ovlivnila i zahraniãní úãast MMO na XXXIX. Klu-
bové soutûÏi - Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰kách. Nûmeãtí dlouhosrstí ohafii
porovnali své dovednosti v pofiadí jiÏ na XL. MVZ DO. Zástupce dlouhosrst˘ch ohafiÛ
úspû‰nû reprezentoval ná‰ klub na mezinárodním 70. Memoriálu Karla Podhajské-
ho. Dûkuji v‰em vÛdcÛm DO, MMO a VMO za pfiedvedení na‰ich plemen jak na zkou‰-
kách z v˘konu, tak na v˘stavách. Je to zásluÏná a v˘znamná propagace plemen
dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Podrobnosti ze zkou‰ek a v˘stav najdete v tomto klubovém Zpravodaji a na in-
ternetov˘ch stránkách KDO. Poãitadlo bylo na na‰e stránky vloÏeno v bfieznu r. 2007
a do leto‰ního ledna je na nûm evidováno pfies 24 800 náv‰tûv. Tento zájem o ãin-
nost na‰í organizace svûdãí o skuteãnosti, Ïe webové stránky neprovozujeme zby-
teãnû. Zejména fotoalba, v souãasné dobû z 18 rÛzn˘ch kynologick˘ch akcí, jsou
hodnû vyhledávaná, stejnû tak se pfiíjemnû listuje v 10 posledních, elektronicky zpra-
covan˘ch Zpravodajích klubu. Zaznamenávám pfiíznivé ohlasy na ná‰ web i od za-
hraniãních kynologÛ.

Chtûl bych touto cestou podûkovat v‰em ãlenÛm i v˘boru za soudrÏnost, podpo-
ru, akceschopnost a potfiebné nad‰ení pro práci ve prospûch klubu, sponzorÛm
a pfiíznivcÛm za jejich finanãní a materiální podporu. Není jednoduché v‰echny po-
fiádané akce zajistit. Je hodnû chovatelsk˘ch klubÛ, u kter˘ch dochází ke ‰tûpení,
dokonce i u chovatelsk˘ch klubÛ jednoho plemene. VÏdy si vzpomenu na Svatoplu-
ka a tfii pruty - je to krásné pfiirovnání i pro ná‰ klub, kter˘ zastfie‰uje tfii plemena
dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Na spádov˘ch schÛzích máme moÏnost aktivnû se do ãinnosti klubu zapojit. V roce
2009 nás ãeká konference KDO a volba nového v˘boru. Doufám, Ïe va‰e aktivní
úãast na spádov˘ch schÛzích a následná volba delegátÛ konference a kandidátÛ do
v˘boru bude zodpovûdná a ku prospûchu dal‰ího zdárného fungování na‰eho cho-
vatelského klubu.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

V‰em ãlenÛm Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ oznamuji zmûnu ve vydávání na‰eho
klubového Zpravodaje, kterou odsouhlasil v˘bor KDO na své schÛzi dne 2. 11. 2008
v PrÛhonicích. KaÏd˘ rok budou vycházet jako dosud dvû ãísla, a sice jedno koncem
ledna a druhé koncem ãervna toho roku. Dûkujeme za pochopení a tû‰íme se na
vût‰í spolupráci s vámi v‰emi.

Petr Buba, odpovûdn˘ redaktor
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Ode‰li z na‰ich fiad
STANISLAV TO·L
zemfiel po dlouhé nemoci dne 24. srpna 2008, pfií‰tí rok by se doÏil 65 let.

âest jeho památce!

Îivotní jubilea v roce 2009
60 let 1949

TÛma Ladislav Trhové Sviny
·esták Václav Koloveã
Nimmertondl Jan Pfiibyslav
Beránek Vladislav Nov˘ BydÏov
Hubáãek Vojtûch Mikulãice
Chvojka Franti‰ek PÀov
Skofiepa Jaroslav Zvûfiínek
Mlateãek Ladislav B˘‰È
Macháãková Helena Praha 4
Zdûradiãka Josef Praha 5
Palátová Jana Psáry
Kuthejl Vojtûch Vlachovo Bfiezí
Samec Jan Planá nad LuÏnicí
Koláfi Antonín, Ing. Ch˘nov
Korch Jan ·umná

65 let 1944

Setniãka Josef LouÀovice p. Blaníkem
Stárek Jaroslav âáslav
PetrÏilka Josef Louny
Burdych Franti‰ek Náchod
Zoubek Alois, Mgr. Stará Lysá
Vychodil Vojtûch MVDr. Námû‰È na Hané
Vodiãka Arno‰t Grygov
Beãka Josef Pelhfiimov
Trhlík Franti‰ek PlzeÀ
Ma‰ek Otakar Praha 5
Pr‰ala Karel, Mgr. Praha 8
Lánsk˘ Svatopluk ¤evnice
Wágner Alexander Chodová Planá
Dufek Jifií SnûÏné na Moravû
Lager Anton Linz

70 let 1939

Kohout Miroslav Broumy
·afler Josef Li‰ov u â. Budûjovic
Grmolensk˘ Alois Grygov
LuÏn˘ Bfietislav Olomouc-Holice
Pleva Jifií Pardubice
Barto‰ka Josef Pelhfiimov
Kakos Karel Sepekov
Kvídera Emil Dobfiany
Kostka Stanislav Praha 4
Sedláãek Vlastimil ¤evníãov
Macek Franti‰ek Îìár nad Sázavou

75 let 1934

Zíka Jifií, Ing. Hradi‰tko p. Medníkem

81 let 1928

Ott Jaroslav Jaromûfi
Láník Josef Okfií‰ky

82 let 1927

Pfeifer Karel Doksy
Kozlík Jan Miro‰ov
Perútka Vladimír Bratislava

83 let 1926

N˘vlt Karel, JUDr. Praha 6
Weidinger Karl Eschenau

87 let 1922

Du‰ek Jaroslav MimoÀ
Gabãan Jan Hradec Králové

88 let1921

Zeman Václav Klatovy

89 let 1920

·imÛnek Jaroslav N˘fiany
Valenta Ladislav st. Trutnov



76

Pozvánka
na ãlenské schÛze KDO ve spádov˘ch oblastech
a konferenci KDO v roce 2009

V˘bor KDO svolává podle § 6 odst. 2 Stanov KDO na sobotu 18. 4. 2009 od
10.00 hodin v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“ v Praze 4 – Kunratick˘ les konferenci,
které budou pfiedcházet ãlenské schÛze KDO ve spádov˘ch oblastech.

Program ãlensk˘ch schÛzí KDO:
1. Volba návrhové a volební komise
2. Zprávy o ãinnosti KDO od konference v r. 2004
3. Zpráva dozorãí rady
4. Diskuse ke zprávám o ãinnosti
5. Volba delegátÛ na konferenci KDO (1 delegát na 20 ãlenÛ spádové oblasti)
6. RÛzné
7. Usnesení

Termíny a místa konání ãlensk˘ch schÛzí KDO ve spádov˘ch
oblastech:
Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘)

- v sobotu 28. 2. 2009 v 10.00 hodin v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“
v Praze 4 – Kunratick˘ les. Gestofii Petr Buba a Karel Pfeifer. Doprava
v propozicích XI. Samostatné klubové v˘stavy v tomto Zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina)
- v sobotu 21. 2. 2009 v 10.00 hodin v Pelhfiimovû na stálém místû v restau-

raci „Popovice“ u autobusového nádraÏí. Gestor Ladislav Hubata.
Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘)

- v sobotu 21. 2. 2009 v  10.00 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 28. 2. 2009 v 10.00 hodin v „Pohostinství“ ve Hvozdnici u Hrad-

ce Králové. Gestor Josef Jeník.
JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina)

- v nedûli 22. 2. 2009 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v Brnû -
Komárovû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆

Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘)
- v nedûli 15. 2. 2009 v 10.00 hod. v restauraci „U Jelena“ v Olomouci,

Hodolanská 28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.

âlenské schÛze budou fiídit gestofii urãeni v˘borem KDO. Do 15 dnÛ po schÛzi
za‰lou pfiedsedovi KDO zápis o prÛbûhu schÛze s usnesením a prezenãní listinou.

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 gestora ãlenské schÛze.

Îivotní jubileum
V nadcházejícím roce se doÏívá v˘znamného Ïivotní-

ho jubilea – 70. narozenin - pan Karel Kakos ze Sepeko-
va. Bûhem svého Ïivota poznal mnoho pádÛ a vzestupÛ.
Dlouho se nemohl zbavit nálepky, jak on fiíká „druhofia-
d˘ch osma‰edesátníkÛ“, kterou pfiekonával jen díky své
Ïenû a ãtyfinoh˘m kamarádÛm.

Ohlédneme–li se zpût, mÛÏeme naleznout nûkolik sku-
teãností, které jsou nesmazatelnû spojeny s jeho osobou.
Pfiedev‰ím je nutno pfiipomenout jeho úspû‰nou chova-
telskou stanici MMO „z Hou‰tí“, z které se v chovu pro-
sadil chovn˘ pes Carlos z Hou‰tí, s nímÏ pan Kakos
úspû‰nû absolvoval MVZ v Rakousku.

V roce 1989 ke sv˘m padesátinám úspû‰nû pfiedvedl 3 psy na rÛzn˘ch zkou‰-
kách – na podzimních zkou‰kách Elzu z Hou‰tí, na v‰estrann˘ch zkou‰kách Cézara
od Nespersk˘ch bukÛ a na speciálních barváfisk˘ch zkou‰kách v SRN Dana z Hou‰-
tí. Na tûchto zkou‰kách pracoval Dan na 20 hodin staré barvû a celkovû obsadil
2. místo z 20 úãastníkÛ, coÏ je jistû vynikající v˘sledek.

K v˘roãí 70. narozenin se pan Kakos mÛÏe tû‰it z realizace jeho dávné my‰len-
ky, kterou jsou klubové zkou‰ky vloh. Podobnou mûrou, jako se zasazoval o usku-
teãnûní klubov˘ch ZV, usiloval o to, aby vznikly zkou‰ky pro malá plemena dvojic
OMS v Jihoãeském kraji. K jeho velkému zadostiuãinûní se první roãník tûchto zkou-
‰ek uskuteãní v roce 2009.

Panu Kakosovi pfiejeme do dal‰ích let hlavnû pevné zdraví a mnoho radosti
z na‰ich MMO.

Redakce
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Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2009
Pfiílohou Zpravodaje ã.77/2009 je sloÏenka pro uhrazení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na

rok 2009,  pfiiãemÏ je moÏnost úhrady pfievodem z úãtu ãlena KDO na úãet klubu
ã. 165240379/0800 nebo v hotovosti na spádové schÛzi. Pfii platbû v hotovosti ve-
doucí schÛze podepí‰e plátci útrÏek sloÏenky, kter˘ bude slouÏit jako doklad o uhra-
zení.

âlensk˘ pfiíspûvek musí b˘t uhrazen nejpozdûji do 31. 3. 2009.
Dále upozorÀuji na platby za vydání doporuãení krytí. V hodnotû 200 Kã je i cena

inzerce vrhu ve Zpravodaji. Chovatel musí znûní poÏadovaného inzerátu zaslat re-
dakãní radû. Poradce chovu nemÛÏe bez prokázaného zaplacení doporuãení krytí
vydat.

UpozorÀuji ãleny klubu, ktefií zmûní adresu trvalého bydli‰tû, aby informovali
neprodlenû matrikáfie klubu. Pfiesná adresa je nutná k bezproblémovému doruão-
vání Zpravodaje. Stále se vyskytují pfiípady, Ïe se tiskárnû jako rozesílateli vrací nû-
kolik nedoruãiteln˘ch ZpravodajÛ.

V dobû placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ vÏdy dochází k velkému úbytku ãlenÛ. V roce
2008 v termínu nezaplatilo 66 ãlenÛ. V˘bor KDO schválil zvefiejnûní seznamu ãle-
nÛ, ktefií nezaplatili ãlenské pfiíspûvky. Byl vydán seznam ãlenÛ s nezaplacen˘mi
pfiíspûvky pro zvefiejnûní na internetov˘ch stránkách klubu. Pfied tiskem Zpravodaje
ã. 76/2007 byl zpracován nov ,̆ resp. aktualizovan˘ seznam pro vyti‰tûní jako pfiílohy
Zpravodaje a zaslán tiskárnû. Tûm nûkolika ãlenÛm, ktefií byli v seznamu uvedeni
neprávem se velice za vzniklé chyby omlouvám. Omluva byla uvefiejnûna i na inter-
netov˘ch stránkách klubu.

Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi KDO

âlenové klubu mají podle Stanov KDO právo zúãastÀovat se akcí pofiádan˘ch klu-
bem, podávat orgánÛm klubu (ãlenské schÛzi, konferenci, v˘boru klubu, chovatel-
ské radû a dozorãí radû) návrhy, podnûty, dotazy a stíÏnosti, navrhovat a volit své
delegáty na konferenci a navrhovat kandidáty do orgánÛ klubu. Îádáme proto v‰ech-
ny ãleny klubu, aby se schÛzí ve spádov˘ch oblastech zúãastnili a sv˘m aktiv-
ním pfiístupem pfiispûli k jejich zdárnému prÛbûhu.
Stanovy klubu najdete na internetové adrese www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu
Stanovy aj. a v klubovém Zpravodaji ã. 98 v r. 2004

Návrh programu konference KDO, která se bude konat po ãlensk˘ch schÛzích
v sobotu dne 18. 4. 2009:
1. Prezence
2. Zahájení
3. Volba pracovního pfiedsednictva
4. Schválení

- programu jednání
- jednacího fiádu konference
- volebního fiádu konference

5. Volba komisí – mandátové, volební, návrhové
6. Zpráva pfiedsedy klubu o ãinnosti v uplynulém funkãním období
7. Zpráva pfiedsedy dozorãí rady
8. Udûlení ãestného ãlenství a klubov˘ch vyznamenání
9. Hlavní smûry ãinnosti KDO v pfií‰tím období

10. Spoleãn˘ obûd
11. Diskuse
12. Zpráva mandátové komise
13. Volby v˘boru a dozorãí rady
14. Zpráva volební komise o v˘sledku voleb
15. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
16. Závûr

V˘bor Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
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II. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT
termín: pátek 8. kvûtna 2009
místo: Libovice u Kladna
uzávûrka pfiihlá‰ek: 14. dubna 2009
startovné: 250 Kã
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 na zkou‰ky, kterou najdete na konci Zpravodaje.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
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 080509

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 dopl-
nit dal‰ími plemeny.

I. Klubové zkou‰ky vloh – CACT
termín: sobota 9. kvûtna 2009
místo: Vy‰kov, MS Kfienovice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 14. dubna 2009
startovné: 250 Kã
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 na zkou‰ky, kterou najdete na konci Zpravodaje.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
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 090509.

Klubové v˘stavy a zkou‰ky z v˘konu 2009
V˘bûr kandidátÛ chovu bude proveden po pfiedchozí dohodû s garantem na

ãlensk˘ch schÛzích ve spádov˘ch oblastech a po pfiedchozí dohodû s poradcem
chovu na v‰ech zkou‰kách klubu, na v‰ech v˘stavách KDO a také na MVP âeské
Budûjovice 24. 10. 2009.

XI. Samostatná klubová v˘stava KDO
termín: sobota 30. kvûtna 2009
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 2009
pfiihlá‰ky pfiijímá: Ing. Lenka Fialová

Milence 64
340 22 N˘rsko
tel. 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v propozicích v˘stavy v tomto Zpravodaji,
pfiihlá‰ky najdete na jeho konci.

Klubová v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû Buchlovice
termín: sobota 5. záfií 2009
místo: Uherské Hradi‰tû - Buchlovice
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,

nezadává se titul Klubov˘ vítûz
rozhodãí: MVDr. Miroslav Kalich
pfiihlá‰ky zasílejte: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor

Palackého nám. 293, 686 11 Uherské Hradi‰tû
tel. 572 552 676
www.telest.cz/cmmj.uh
e-mail: cmmj.uh@mbox.telest.cz

Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû Vsetín
termín: sobota 6. ãervna 2009
místo: Vsetín
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy
rozhodãí: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
pfiihlá‰ky zasílejte: V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor

Smetanova 1462/8, 755 01 Vsetín
tel. 571 418 805
www.myslivost.cz/omsvsetin
e-mail: oms-vs@volny.cz
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âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají

XI. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 30. kvûtna 2009

v Praze 4, Kunratick˘ les - restaurace „Na t˘ louce zelen˘“
se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2009

a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy 2009

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 2009

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 vykonané

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 speci-
ální v˘stavy. Uvedené tituly musí b˘t získány v konkurenci do-
spûl˘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.

X. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO
a XL. (40.) CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
DO, MMO a VMO (MMO, pokud se nezúãastní X. CACIT MVZ MMO)
termín: 19. aÏ 20. záfií 2009
místo: Hradec Králové
uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. srpna 2009
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 na zkou‰ky, kterou najdete na konci Zpravodaje.
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• ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
• neãlenové pouÏijí VS 300509 - nebo za‰lou penûÏní poukázkou typu C

(k dostání na po‰tû) nejpozdûji do 30. dubna 2009 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 2009 na adresu:

Ing. Lenka Fialová
Milence 64
340 22 N˘rsko

Rozhodãí na v˘stavû:
DO Ing. Lenka Fialová (CZ)
MMO Manfred Fragner (Rakousko)
VMO MVDr. Miroslav Kalich (CZ)

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.

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. 165240379/0800, variabilní
symbol (nesmí chybût!):

Restaurace „Na t˘ louce zelen˘“ je situo-
vána na Praze 4, v blízkosti zadního traktu Tho-
mayerovy nemocnice a areálu IKEM na bfiehu
Kunratického potoka v okraji Kunratického lesa.

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

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

Podrobnûj‰í informace vyhledejte na www.natyloucezeleny.cz.



1716

Plán v˘stav 2009 v âR
(na uveden˘ch kontaktech jednotliv˘ch pofiadatelÛ v˘stav se informujte o termínech
uzávûrek podání pfiihlá‰ek)

V˘stava a termín Kontakt
NVP Olomouc NVP, MSKS
09. - 11. 01. tfi. kpt. Jaro‰e 35, 602 00 Brno,

tel. 539 030 453
www.vystavaolomouc.info
email: vystava@vystavaolomouc.info

MVP Brno Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
DUO CACIB tel. 234 602 275, 234 602 274
07. 02. fax 234 602 275
08. 02. www.cmku.cz

e-mail: cmku@cmku.cz

NVP Ostrava NVP
04. - 05. 04. Kynologická organizace ã. 1

PO BOX 130
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel. 596 516 891 (od 10.00 do 17.00 hod) + fax
www.volny.cz/nvpostrava
e-mail: lachovasisi@seznam.cz

MVP âeské Budûjovice MVP
25. - 26. 04. âeskobudûjovick˘ kynologick˘ klub

PO BOX 238
Klostermannova 7, 370 21 âeské Budûjovice
tel.+fax 387 330 454
tel. 387 203 926
www.intercanis.cz
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz

MVP Praha MVP
02. – 03. 05. âesk˘ kynologick˘ svaz

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
www.vystavapsu.cz
e-mail: vystava@kynologie.cz

OV Kutná Hora - Kaãina V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
16. 05. U Jelena 487, 284 80 Kutná Hora

tel. 327 512 543
www.oms-kh.cz
e-mail: info@oms-kh.cz 

Plán zkou‰ek z v˘konu 2009 v âR
Nominaãní soutûÏ na Memoriál Richarda Knolla

9.–10. 9. 2009 Horka nad Moravou
35. Memoriál Richarda Knolla

11.–13.9. 2009 Horka nad Moravou
71. Memoriál Karla Podhajského

2. – 4. 10. 2009 Horka nad Moravou

Plán kynologick˘ch akcí OMS âMMJ na rok 2009 bude zvefiejnûn v nûkterém
z prvních ãísel r. 2009 ãasopisu Myslivost, dále na internetové adrese www.myslivost.cz
v odkazu 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

Plán kynologick˘ch akcí 2009 v zahraniãí
Kynologické akce klubÛ dlouhosrst˘ch ohafiÛ Rakouska a Nûmecka, plánova-

né na r. 2009 najdete na internetov˘ch stránkách jednotliv˘ch klubÛ. Na jejich adresy
se dostanete pfies www.ohardlouhosrsty.ic.cz, klik Odkazy, klik Zahraniãní odkazy.

Nominace psÛ a poskytování finanãních pfiíspûvkÛ na zahraniãní zkou‰ky
ãlenÛm na‰eho klubu se bude v r. 2009 fiídit dokumentem Pravidla pro ãerpání fi-
nanãních prostfiedkÛ na zahraniãní zkou‰ky. Dokument, kter˘ schválil v˘bor klubu
byl uvefiejnûn ve Zpravodaji ã. 75/2007 a najdete ho na internetov˘ch stránkách klu-
bu v odkazu Zahraniãní akce.

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 zahraniãních akcích DO 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 zahraniãních akcích MMO 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: svatoborsky.revir@seznam.cz
Informace o zahraniãních akcích VMO vyhledejte na www.grossemuensterlaender.de
a www.muensterlaender.info.
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MVP Mladá Boleslav MVP
29. - 30. 08. Interdog Bohemia

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

OV Uherské Hradi‰tû V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
 - Buchlovice Palackého námûstí 293, 686 11 Uherské Hradi‰tû
05. 09. tel. 572 552 676

www.telest.cz/cmmj.uh
e-mail: cmmj.uh@mbox.telest.cz

NVP Brno âMKJ
17. – 18. 10. NVP Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

tel. 224 948 472, 224 949 510
fax 224 948 470
www.intercanis.cz
www.cmkj.info
e-mail: info@cmkj.info   

MVP âeské Budûjovice MVP
24. – 25. 10. âeskobudûjovick˘ kynologick˘ klub

PO BOX 238
Klostermannova 7, 370 04 âeské Budûjovice
tel.+fax 387 330 454
tel. 387 203 926
www.intercanis.cz
email: vystava.psu-cb@seznam.cz

MVP Praha MVP
07. – 08. 11. âesk˘ kynologick˘ svaz

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
www.vystavapsu.cz
email: vystava@czkynologie.cz

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

MVP Litomûfiice MVP
23. - 24. 05. Nord Bohemia Canis

PO BOX 178
412 01 Litomûfiice
tel.+fax 416 734 059
www.nordbohemiacanis.eu
email: nord_bohemia_canis@seznam.cz

OV Rokycany V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
30. 05. PlzeÀská 399/II., 337 01 Rokycany

tel. 371 722 531, 723 658 012
www.myslivost.cz/omsrokycany
e-mail: omsrokycany@quick.cz

OV Vsetín V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
06. 06. Smetanova 1462/8, 755 01 Vsetín

tel. 571 418 805
www.myslivost.cz/omsvsetin
e-mail: oms-vs@volny.cz

NVP Klatovy NVP
13. – 14. 06. PO BOX 1, 384 11 Netolice

tel. 777 327 428, 
www.vystavaklatovy.info
e-mail: vystava@vystavaklatovy.info

OV Praha 4 - Kunratice V˘stava psÛ, v˘stavní v˘bor
20. 06. Papírníkova  618/5, 142 00 Praha 4

tel. 261 710 894, 603 911 317
www.myslivost.cz/omspraha4
e-mail: omspraha4@seznam.cz

MVP Brno MVP Intercanis
27. - 28. 06. V‰etiãkova 5 , 602 00 Brno

tel. 543 211 558
www.intercanis.cz
email: info@intercanis.cz

NVP Mladá Boleslav NVP
18. - 19. 07. Interdog Bohemia

Luãní 286, 293 01 Mladá Boleslav
tel. 326 327 220
www.interdogbohemia.com
email: interdogbohemia@seznam.cz
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XL. (40.) CACIT MVZ DO
Libûjovice, 20. – 21. 9. 2008

Leto‰ní jubilejní ãtyfiicát˘ roãník mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ z Nûmecka, Rakouska a âeské republiky uspofiádal Klub dlouhosrst˘ch
ohafiÛ pod zá‰titou âeskomoravské myslivecké jednoty a OMS Strakonice
v Mysliveckém sdruÏení Libûjovice.

V pátek 19. 9. 2008 se v restauraci U KiewegÛ shromáÏdili organizátofii, psovodi,
rozhodãí a poãetná korona k zahájení MVZ DO. K prezentaci se dostavilo v‰ech 15 pfii-
hlá‰en˘ch psÛ. Veterinární kontrolou bez problémÛ pro‰li 4 psi z Rakouska, 5 z Nûmecka
a 6 z âR. Po vzájemném pfiedstavení sboru rozhodãích a startujících probûhlo rozloso-
vání a zúãastnûní byli seznámeni s programem následujících dvou dnÛ.

Hlavní rozhodãí MVDr. Miroslav Kalich pfiedstavil startující vÛdce a jejich psy podle
vylosovan˘ch ãísel, sbor rozhodãích a seznámil s rozdûlením na jednotlivé disciplíny.

První den nastoupili na práci v poli a na vodû soutûÏící s ãísly losÛ 1 – 8. Posuzo-
vali je tito rozhodãí:

velké pole - Franti‰ek Bárta st., Oldfiich Nehyba
malé pole – Vladimír Mráz, Pavel Sochor
voda – Martina Schulz (D), Ing. Milan Kanda (SR).

SoutûÏící s ãísly losÛ 9 - 15 absolvovali disciplíny v lese a posuzovali je:
barvy – Ing. Lenka Fialová, Libor Nehyba, Bfietislav Uchytil ml.
drobné disciplíny –  Jaromír Jifiinec, Miloslav Pazderka
vleãky -  Václav MaÀhal, Franti‰ek Bárta ml.

Kolotoã disciplín se rozbûhl, poãasí pfiálo. Bylo oblaãno, vlhko s mírn˘m vûtrem.
Veãer pfii spoleãenském posezení bylo o ãem diskutovat. Ale soutûÏ konãí aÏ posled-
ní disciplínou druhého dne. Ten pfiinesl opravdu nûkolik nemil˘ch pfiekvapení. Bylo
jasné, Ïe do pofiadí jiÏ nezasáhne 6 psÛ, ktefií nesplnili limit pro zadání známky oprav-
Àující k zafiazení do ceny. Z 15 soutûÏících se umístili v I. cenû 4, ve II. cenû 2 a ve
III. cenû 3. V soutûÏi druÏstev bylo nejúspû‰nûj‰í Nûmecko s 1777 body, druÏstvo
Rakouska bylo druhé s 1760 body a soutûÏící z âR nasbírali 1704 body.

Absolutním vítûzem 40. MVZ DO s poãtem bodÛ 482 v I. cenû se stal pes West-
falen’s Chef veden˘ panem Edelmannem z Nûmecka. Získal tituly CACIT a CACT
a byl vyhodnocen jako nejlep‰í na vodû. Druh˘ v pofiadí v I. cenû s poãtem bodÛ
472 se umístil pes Xari vom Minatal veden˘ panem Marchardem z Rakouska.
Velmi pûkn ,̆ vyrovnan˘ v˘kon podala dvojice Ing. Ludûk JirkÛ a pes Rim z Mechova
a s poãtem bodÛ 435 v I. cenû obsadili celkové 3. místo.

Za nejlep‰í práci v poli byl ocenûn pes Erny ze Zlatého kouta veden˘ panem Vác-
lavem Hejnou a cenu za nejlep‰í práci v lese obdrÏel pes Rolf od Smolenské pfiehrady
veden˘ panem ZdeÀkem Horákem. (Dal‰í umístûní viz v˘sledková tabulka.)

V˘sledky soutûÏe byly vyhlá‰eny, ceny pfiedány. Podûkování za skvûlé uspofiádá-
ní a zaji‰tûní soutûÏe patfií v‰em pofiadatelÛm v ãele s Karlem Kiewegem, vÛdcÛm,
ktefií vûnovali velké úsilí pfiípravû sv˘ch psÛ, a rovnûÏ sboru rozhodãích, ktefií citlivû

Vybrané v˘stavy psÛ v zahraniãí v r. 2009
 
Svûtová v˘stava psÛ – Bratislava, Slovenská republika, 8. – 11. 10. 2009
titul Svûtov˘ vítûz získá kaÏd˘ CACIB pes a kaÏdá CACIB fenka
(www.worlddogshow2009.com)

Datum uzávûrky a v˘‰e poplatkÛ (EUR)
poãet psÛ 1. uzávûrka 2. uzávûrka 3. uzávûrka

28. 2. 2009 3. 6. 2009 17.8. 2009
1. pes  60  80  90
kaÏd˘ dal‰í  pes  55  75  85

Evropská v˘stava psÛ – Dublin, Irsko, 30. 5. – 1. 6. 2009
se zadáním titulu Evropsk˘ vítûz pro psa a fenku
(www.dublin2009.com/d nebo www.dublin2009.com/d/schedule.pdf)
 
Datum uzávûrky a v˘‰e poplatkÛ (EUR)
poãet psÛ 1. uzávûrka 2. uzávûrka 3. uzávûrka

30. 1. 2009 27. 2. 2009 17. 4 2009
1. pes  40  50  60
kaÏd˘ dal‰í  pes  20  25  30

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

Mezinárodní v˘stavy v Maìarsku, Nûmecku, Polsku, Rakousku a ve Slovenské re-
publice najdete na internetov˘ch stránkách pofiadatelsk˘ch zemí i na stránkách klu-
bu 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 schedu-
les.

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

 Mgr. Zdena Ml˘nková
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Vpravo fieditel zkou‰ek Ing. Viktor
Bla‰ãák, vlevo Ing. Jifií Kec, za nimi
ãestní hosté - zleva poslanec Ing.
Josef Kalbáã, starosta OÚ Libûjovice
Jan Chrt, starosta OÚ Chelãice Jifií
Iral, z MûÚ VodÀany Vladimír Jelínek
a Ing. Ale‰ Hutafi

Slavnostní nástup k zahájení 40. MVZ DO a 39. KS – MVZ DO, MMO a VMO v Libûjovicích

Václav Hejna a pes Erny
40. MVZ DO, 7. místo,
nejlep‰í pole

Zdenûk Horák a pes Rolf
40. MVZ DO, 8. místo,
nejlep‰í les

XL. (40.) CACIT MVZ DO Libûjovice

Rozhodãí 40. MVZ DO Jaromír Jifiinec a Miloslav
Pazdera, vÛdce Hans Sämmer a fenka Bea – 5. místo

Alois Krenn a fenka Farah,
40. MVZ DO, 9. místo

a nestrannû posuzovali práci vÛdcÛ a psÛ. Je‰tû jednou díky v‰em a na shledanou
v záfií 2009 v Hradci Králové.

MVDr. Miroslav Kalich

Na stránkách Zpravodaje jsou z MVZ v Libûjovicích uvefiejnûny pouze nûkteré foto-
grafie, dal‰ích 260 fotografií najdete na internetov˘ch stránkách klubu
www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazech Aktuality nebo Fotogalerie.

Rozhodãí 40. MVZ DO
v poli, zprava Pavel
Sochor a Vladimír Mráz,
a ãlenové mysliveck˘ch
sdruÏení

Vlevo dole:
Vpopfiedí zprava Jan
Záhorka, rozhodãí Ing.
Lenka Fialová, rozhodãí
Bfietislav Uchytil ml. a
vÛdce Milan Ka‰par se
psem Saxem po úspû‰né
práci na pobarvené stopû

Organizaãní pracovníci – ãlenové MS Libûjovice, Chelãice, Újezd a OMS Strakonice, bez
kter˘ch by nebylo moÏné tak nároãné MVZ uskuteãnit

Oznaãení ãísla losÛ,
pofiadatelÛ a rozhodãích

-
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Rakousk˘ Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ zastupovala ing. Elfriede
Rausch (na fotografii s listinou v ruce)

Nûmecké vÛdce pfiijel
povzbudit prezident Jihoba-
vorského klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ Norbert Wirsing, vpravo
Ing. Jifií Kec

Pes Bodo vÛdce
Otmara Stradnera
pfiinesl z vody hned dvû
kachny najednou -
40. MVZ DO, 6. místo

Bronzová pamûtní medaile,
vydaná ke 40. MVZ DO

Christoph Rabeler a pes
Aragon - 40. MVZ DO,
4. místo

Vrchní rozhodãí 40. MVZ DO MVDr. Miroslav Kalich pfiijel
zkontrolovat zkou‰ení disciplín na vodû, zprava nûmecká
rozhodãí Martina Schulz a slovensk˘ rozhodãí Ing. Milan Kanda

Rozhodãí 40. MVZ DO
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Druhá v pofiadí byla fena VMO Chery od Nezdického potoka vÛdce ing. Milana
Poláka z âR, I. c. 472 bodÛ, tituly Res. CACIT a CACT, vítûz pole a titul V‰estrann˘
klubov˘ vítûz 2008.

Tfietí v pofiadí byl MMO Alan z Dianina údolí vÛdce MUDr. Vladimíra Kubíãka,
CSc., z âR, I. c., 456 bodÛ, vítûz vody. Pofiadí ostatních soutûÏících je uvedeno ve
v˘sledné tabulce.

V pozdních veãerních hodinách byly v pfieplnûném sále vyhlá‰eny v˘sledky
a pfiedány hodnotné ceny. Po pfiednesení zdravic a podûkování zahraniãními hosty
jsme se plni dojmÛ ze zdafiilé akce rozjeli do sv˘ch domovÛ.

Podûkování patfií v‰em vÛdcÛm, ktefií své pejsky peãlivû pfiipravili, a tak vzornû
reprezentovali nejen své plemeno, ale i cel˘ Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Vfielé díky
pofiadatelÛm, ãlenÛm MS Libûjovice, Chelãice a Velk˘ Újezd - odvedli opravdu obdi-
vuhodn˘ kus práce. Velk˘ dík téÏ celé rodinû KiewegÛ, ktefií se o nás po celou dobu
konání akce v˘bornû starali a zajistili obãerstvení i v terénu.

Díky v‰em rozhodãím, ktefií provedli citlivé hodnocení dle pravidel nového zku-
‰ebního fiádu pod vedením jiÏ mnohokrát provûfieného a zku‰eného hlavního roz-
hodãího, jak˘m pan MVDr. Franti‰ek ·imek je. Díky za krásné dva dny a pfií‰tí soutûÏi
v kraji Královéhradeckém mnoho zdaru.

Petr Buba

Nejen na zkou‰kách, ale pfiedev‰ím v praxi musí ohafi prokázat svoji v‰estrannost – pes VMO
Brit od ¤eháãka Dukátníka majitele Josefa Shejbala a chovatele Stanislava ¤eháãka v revíru,
na 39. KS - MVZ obsadil 4. místo

39. Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné
zkou‰ky MMO a VMO
Libûjovice, 20. – 21. 9. 2008

JiÏ podruhé se se‰li v jihoãesk˘ch Libûjovicích u VodÀan pfiíznivci dlouhosrst˘ch
ohafiÛ k dlouho plánované klubové soutûÏi – MVZ MMO a VMO.

Po‰umavská malebná vesniãka Libûjovice s bohatou historií, ãítající asi 450 oby-
vatel, po tfii dny poskytovala vÛdcÛm, jejich psÛm, rozhodãím a hostÛm milé a pfiíjem-
né prostfiedí pro tak v˘znamnou kynologickou událost, jakou mezinárodní v‰estran-
né zkou‰ky jsou. Jistû by slavní pfiedkové kraje z rodÛ RoÏmberkÛ, ·vamberkÛ, Bu-
quoyÛ a SchwarzenberkÛ byli takovouto akcí potû‰eni.

Páteãní veãer jsme se pozdravili a pfiivítali se v‰emi zúãastnûn˘mi ve spoleãen-
ském sále místní restaurace „U KiewegÛ“, probûhlo rozlosování pofiadí a pfiedstavení
rozhodãích a seznámení s programem na celé dva následující dny.

Oficiální zahájení soutûÏe se konalo v sobotu v ranních hodinách 20. záfií v neda-
lekém zámeckém parku za uvítacích fanfár. Úvodní fieã pronesl pfiedseda KDO ing.
Jifií Kec, poté se ujal slova ãlen ãestného pfiedsednictva a senátor ing. Josef Kalbáã,
dále fieditel MVZ ing. Viktor Bla‰ãák. Hlavní rozhodãí 39. KS – MVZ MVDr. Franti‰ek
·imek pak pfiedstavil sbor rozhodãích, z nichÏ pan Gert Beirow a Hans-Jürgen Heu-
ser byli z Nûmecka, a urãil kolobûh ãísel v poli, lese a na vodû. Tuto  mezinárodní
soutûÏ tvofiilo 7 MMO, z nichÏ 3 byli z Nûmecka, 2 z Rakouska a 2 z âR, dále 4 VMO
z âR a jeden z Rakouska. Celkem tedy nastoupilo 12 mal˘ch a velk˘ch münsterland-
sk˘ch ohafiÛ.

V‰ichni se pak rozjeli na stanovi‰tû, aby splnili v pfiedem stanoveném pofiadí své
disciplíny v poli, na vodû i v lese. Bylo krásné, slunné, pravé hledaãkové poãasí. Po
ukonãení prvního dne zkou‰ek jsme se v‰ichni se‰li k pfiátelskému posezení s hud-
bou a tancem v sále pohostinství rodiny KiewegÛ. ·koda, Ïe sál byl pro takové mnoÏ-
ství hostÛ pomûrnû mal ,̆ ale nic to neubralo na celkové pfiátelské atmosféfie, pfii které
se probíraly dojmy a záÏitky uplynuv‰ího dne.

Druh˘ den se vystfiídaly skupiny na disciplínách, ti, co uÏ byli v lese, pokraãovali
na poli a vodû, a obrácenû. Tak jak to na takov˘chto vrcholn˘ch akcích b˘vá, nûkte-
r˘m se dafií, jin˘m ménû a nûktefií Ïel neuspûjí vÛbec. To se stalo tfieba MMO Faradovi
z Rozbornu vedenému mlad˘m vÛdcem M. Bene‰em, kterému pejsek v rákosí naãal
kachnu. Rakouská fenka MMO Gisi vom Hongarblick vedená nejstar‰ím vÛdcem
J. Maierem zase nedohledala kachnu do ãasového limitu. Nûmecké fence MMO Blan-
ce vom Viöler Land vedené K. Magnussenem se nepodafiilo pfiinést v limitu pohoze-
nou li‰ku.

Také VMO Dagu z JabloÀové zahrady vedenému Fr. Prá‰ilem se nezdafiila barva,
a vleãku s li‰kou neudûlel VMO King Junior od Nezdického potoka veden˘ J. Lejskem.

TakÏe z dvanácti psÛ neobstálo pût a sedm se umístilo v cenách takto:
Absolutním vítûzem této klubové soutûÏe se stal pes MMO Asko v. d. Edwies

vÛdce Ludviga Wagnera z Nûmecka. Získal I. c., 479 bodÛ, tituly CACIT a CACT, byl
vítûz lesa.
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Hans Schmitt a fenka MMO Cindy -
39. KS – MVZ, 6. místo

39. KS – MVZ, zleva rozhodãí Hans-Jürgen Heuser, SRN
Markus Höllmüller a pes Hasso – 5. místo, Michael
Carpella a fenka Fulda – 7. místo, a rozhodãí Petr Buba

Rozhodãí 39. KS – MVZ DO, MMO a VMO

Vrchní rozhodãí 39. KS – MVZ
MVDr. Franti‰ek ·imek uprostfied,
vlevo správce MVZ Karel Kieweg,
vpravo rozhodãí Ing. Milan Kanda

Na stanovi‰ti s obãerstvením se
se‰li - zleva MVDr. Franti‰ek
·imek, místopfiedseda âMKU
Ing. Jan Kube‰, pfiedseda âMKU
MVDr. Lubomír ·irok˘
a Ing. Jifií Kec

Rozhodãí 39. KS – MVZ na barvách, zleva Jan ·louf
a Jaroslav Bejda, vÛdce Ludvig Wagner a pes Asko
(vítûz)
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34. roãník Memoriálu Richarda Knolla
30. - 31. 8. 2008

70. roãník Memoriálu Karla Podhajského
28. – 29. 9. 2008

a pracovní úspûchy Vladimíra Kaisera
s DO Alanem z Chotutického údolí

Pofiádáním 34. roãníku MRK byl povûfien OMS Tfiebíã. Kolektiv nad‰en˘ch a obû-
tav˘ch lidí v ãele s Mgr. Oldfiichem Blechou se zhostil sv˘ch povinností na v˘bor-
nou. V‰e v˘bornû pfiipraveno a dobfie zazvûfiené revíry byly zárukou zdárného prÛbû-
hu memoriálu.

Dne 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela zku‰ebního fiádu. Na MRK se novû
kvalifikují psi z nominaãních soutûÏí. Do tûchto soutûÏí je vybráno 36 psÛ s nejvy‰‰ím
ohodnocením na v‰estrann˘ch zkou‰kách v pfiedchozím roce. Nejúspû‰nûj‰ích
20 psÛ ze soutûÏí startuje na MRK.

Nás, pfiíznivce dlouhosrst˘ch ohafiÛ tû‰í, Ïe tímto nároãn˘m „sítem“ v˘bornû pro-
‰el DO Alan z Chotutického údolí veden˘ zku‰en˘m vÛdcem panem Vladimírem
Kaiserem (viz ãlánek Ing. Fialové ve Zpravodaji KDO ã. 76/2008, str. 39).

Vláìa mûl na MRK ‰Èastnou ruku, vylosoval si startovní ãíslo 1 a po oba soutûÏní
dny s Alanem dûlali v‰e pro to, aby si tuto pozici udrÏeli. Já osobnû jsem je mûl
moÏnost posuzovat pfii práci v poli, kde pfiedvedli opravdu v˘born˘ v˘kon.

Mohu citovat z posudku práce v poli: Pes hledá s pln˘m nasazením, vyváÏenû
do stran, dobfie vyuÏívá mûnící se vítr. Tempo konstantní po celou dobu. Opakovanû
prokazuje klid pfied zvûfií.

V odpoledních hodinách pak úspû‰nû zvládli práci na vodû.
Druh˘ den jiÏ ‰li na jistotu, a proto práce na barvû byla místo hlasiãe vodiã. Roz-

hodnû nenechali nikoho na pochybách, Ïe práce v lese zvládají skvûle. Za svÛj v˘-
kon byl Alan vyhodnocen jako nejlep‰í práce v lese.

Pfii koneãném úãtování byl vítûzem 34. roãníku MRK vyhlá‰en pes KO Ata-
man Duma Kazana veden˘ Luìkem Müllerem a na druhém místû se 461 body
v I. cenû se umístil Alan z Chotutického údolí veden˘ Vladimírem Kaiserem.
Celkovû z 20 startujících psÛ uspûlo 8, a to 2 v I. cenû, 4 ve II. cenû a 2 ve III. cenû.
12 psÛ neuspûlo. Vzhledem k tomu, Ïe na MKP postupuje 10 psÛ z âR, postoupili
i 2 psi s nejvy‰‰ím poãtem bodÛ, ktefií nebyli zafiazeni do ceny.

70. roãník MKP pofiádan˘ v Litomy‰li, rodi‰ti Karla Podhajského, se konal
28. – 29. záfií 2008. Dvojice Vladimír Kaiser a Alan z Chotutického údolí zde
v nároãné mezinárodní konkurenci 19 psÛ potvrdila, Ïe opravdu umí a umístili
se se 453 body v I. cenû na celkovém 7. místû.

Touto cestou chci za KDO poblahopfiát panu Vladimíru Kaiserovi k v˘znamnému
úspûchu a podûkovat mu za práci a propagaci dlouhánÛ.

MVDr. Miroslav Kalich
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15. Memoriál Václava Vanãury 2008
âelákovice, 11. 5. 2008

V polovinû kvûtna 2008 se konaly v revíru MS âelákovice na Praze – v˘chod
v˘znamné zkou‰ky z v˘konu - patnáct˘ Memoriál Václava Vanãury.

MVV, pofiádaného Klubem krátkosrst˘ ohafi, se zúãastnilo 33 ohafiÛ, a ti museli b˘t
pro velk˘ poãet rozdûleni do dvou samostatn˘ch zkou‰ek. Pro první zkou‰ky byly
vytvofieny 3 skupiny po 7 ohafiích s vrchním rozhodãím Josefem Novákem, pro druhé
zkou‰ky 2 skupiny po 6 ohafiích s vrchním rozhodãím Josefem Sobínem.

V závûreãné baráÏi (pfiehlídkovém hledání) obou zkou‰ek zmûfiili své schopnosti
nejen ohafii s pln˘m poãtem bodÛ, ale také psi, ktefií podle rozhodãích pfiedvedli
bûhem zkou‰ek v˘bornou práci. Nejlep‰í psi obou samostatn˘ch zkou‰ek dosáhli
plného poãtu 228 bodÛ. Stali se jimi pes KO Laki del Rade Saviã vÛdce Miroslava
Kalíka a fenka KO Káãa z Dfiínova vÛdce Bohuslava MuÏáka.

Na MVV vedla svého psa, VMO Kirka Ciperro, Ing. Lenka Fialová z na‰eho
klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Pole bylo zazvûfieno mnoha zajíci, pernatou Kirki
bohuÏel nemûl, takÏe dostal 3 z klidu, jinak samé 4. Obstál v I. cenû, získal
svÛj tfietí pracovní titul CACT a splnil tak podmínky pro udûlení titulu âesk˘ ‰am-
pion práce. Postoupil dokonce do pfiehlídkového hledání, ov‰em za soupefie
mûl neporazitelného trailového KO z Chorvatska - Lakiho del Rade Saviã, kte-
rého vedl Miroslav Kalík. Kirkimu byla vyslovena pochvala za v˘bornou prezen-
taci v pfiehlídkovém hledání, dokonce i pan Kalík ho chválil jako dobrého part-
nera v rozbûhu.

Mgr. Zdena Ml˘nková

Memoriál Václava
Vanãury – zprava
Ing. Lenka Fialová
se psem VMO Kirkim
Ciperro a Bohuslav
MuÏák s fenkou KO
Káãou z Dfiínova

34. roãník MRK a 70. roãník MKP 2008

Zahájení 70. Memoriálu Karla Podhajského – vpravo Vladimír Kaiser s Alanem z Chotutického
údolí se startovním ãíslem 1

Úspû‰n˘ Vladimír Kaiser s DO Alanem
z Chotutického údolí na 34. Memoriálu Richarda
Knolla (foto Martin Petr)

Alan z Chotutického údolí –
pfiiná‰ení pernaté na MKP

Klidné soustfiedûní Vladimíra Kaisera
a psa Alana pfied dal‰í disciplínou na
vrcholn˘ch zkou‰kách z v˘konu
s mezinárodní úãastí - Memoriálu Karla
Podhajského
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Memoriál Josefa Kobzy – VZ CACT
PlzeÀ, 13. – 14. 9. 2008

V polovinû záfií 2008 pofiádala Kynologická komise OMS PlzeÀ v‰estranné zkou‰-
ky ohafiÛ se zadáním titulu CACT. Na zkou‰ky bylo pfiihlá‰eno 13 ohafiÛ – z toho
2 MMO, 5 KO, 3 VOK, 2 NDO, 1 âF.

Na nároãn˘ch zkou‰kách, zejména vodní práci, kde vypadli ãtyfii psi na dohledáv-
ce kachny, obstálo celkem 6 ohafiÛ, a z tohoto poãtu byla udûlena 2x I. cena, 2x
II. cena a 2x III. cena.

Vítûzem se stal VOK City od âervenického potoka (491 bodÛ, I. cena, CACT),
vÛdce Simona Marková, druh˘ byl KO Gita z Ouhelí (479 bodÛ, I. cena, Res. CACT).
Celkovû tfietí se umístil pes MMO Art z Horomyslic veden˘ Ing Markem KÛsem
ve II. cenû s poãtem bodÛ 435, kter˘ byl zároveÀ vyhlá‰en jako vítûz lesa. Druh˘
MMO, fenka Freny z Florianova dvora vÛdce Du‰ana Kindla neobstála na vleãce
s li‰kou.

Ing. Marek KÛs

Memoriál Josefa Kobzy – zleva Simona Marková a City od âervenického potoka,
Zby‰ek ·lehofer a Gita z Ouhelí, Ing. Marek KÛs a Art z Horomyslic

11. Memoriál Milana Novotného
Teplice a Litomûfiice, 6. – 7. 9. 2008

Memoriál, se zadáním titulÛ CACIT a CAC, zorganizoval ve spolupráci OMS Tep-
lice a OMS Litomûfiice Klub krátkosrst˘ ohafi. 21 startujících psÛ (15 KO, 2 âF, 1 VMO,
1 MMO, 1 MOK a 1 VOK) bylo rozdûleno do 4 skupin.

V sobotu odpoledne se uskuteãnila pfiehlídka exteriéru, na které vût‰ina pfiítom-
n˘ch ohafiÛ získala známku v˘borná. Nejkrásnûj‰ím jedincem pfiehlídky (BIS) se stal
pes KO Best Baron od Habrovického rybníka vÛdce Bc. Pavly Fialové.

V nedûli probûhly samotné zkou‰ky v poli a na vodû, kde obstálo 20 ohafiÛ, jeden
ohafi byl odvolán. Vyvrcholením zkou‰ek o zadání titulÛ bylo pfiehlídkové hledání –
schausuche. Do této soutûÏe postoupilo deset ohafiÛ s pln˘m poãtem 136 bodÛ a dal‰í
ãtyfii ohafii v I. cenû.

První tfii nejúspû‰nûj‰í ohafii se umístili takto:
1. Brise du Pied du Mont, KO, V3,  I. cena 136 bodÛ, CACIT, CACT,

vÛdce Miroslav Kalík
2. Uran z Kvítele, KO, V2,  I. cena 136 bodÛ, Res. CACIT, Res. CACT,

vÛdce Josef Hauf
3. Catty od Valovské homole, âF, V1, BOB, I. cena 136 bodÛ, CACT,

vÛdce Václav Berka

V konkurenci 21 psÛ se úspû‰nû na ãtvrté místo probojoval pes z na‰eho Klubu
dlouhosrst˘ch ohafiÛ – VMO Kirki Ciperro veden˘ Ing. Lenkou Fialovou. Na pfie-
hlídce exteriéru byl ohodnocen v˘bornou a titulem BOB, na zkou‰kách z v˘konu
se umístil v I. cenû s pln˘m poãtem 136 bodÛ a získal pracovní titul CACT.

Text z internetov˘ch stránek KKO www.klubkratkosrstyohar.cz  upravila a fotografii pfie-
vzala Mgr. Zdena Ml˘nková

Druhá zleva Ing. Lenka Fialová s Kirkim Ciperro z na‰eho Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
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Klubová v˘stava pfii Oblastní v˘stavû
Námû‰È na Hané, 21. 6. 2008

V sobotu 21. ãervna jsme se vydali reprezentovat na‰e plemena na klubovou
v˘stavu, která se konala v areálu zámku v Námû‰ti na Hané pfii v˘stavû oblastní.
Úãast na‰ich plemen nebyla tak závratná, jako b˘vá na klubové v˘stavû v Praze ,,Na
t˘ louce zelen˘“,  pfiesto jsme se jak za poãet, tak kvalitu pfiedvádûn˘ch psÛ nemuseli
stydût. Pfiedstavilo se 10 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ a 7 nûmeck˘ch ohafiÛ dlou-
hosrst˘ch. Nejpoãetnûji byli zastoupeni psi plemene velk˘ münsterlandsk˘ ohafi.

Rozhodãí, pan MVDr. Miroslav Kalich, zaãal posuzovat na ãas bez zbyteãn˘ch
prÛtahÛ. Jako první pfii‰li na fiadu malí münsterlandi. Hned první pes ve tfiídû mlad˘ch
Sent z LÛckého bofií zabodoval, jeho majitel pan Vladimír Luká‰ se mohl radovat
z titulÛ v˘born˘ 1, CAJC a BOB. Dále byla úspû‰ná i fenka Hexa z Florianova dvora
s ocenûním V1 a CAJC, Uny z Otmického polesí v mezitfiídû - V1 a CAC, Fatty ze
Sezemsk˘ch boreãkÛ ve tfiídû otevfiené - V1 a CAC. A nakonec fenka ve tfiídû pra-
covní Dora z Bílé Telãe, která získala téÏ ocenûní V1 a CAC.

Bez pauzy pokraãoval pan Kalich v posuzování dal‰ího plemene - nûmeckého dlou-
hosrstého ohafie. Jak jsem jiÏ zmiÀovala, pfiedvedeno bylo 7 ,,dlouhánÛ“, z toho 2 psi
a 5 fenek. Zde se historie opakovala. Stejnû jako u mal˘ch münsterlandÛ, získal ohod-
nocení v˘born˘ 1 a tituly CAC a BOB pejsek ze tfiídy mlad˘ch, hnûdák Uran vom Säm-
menhof ve vlastnictví pana Aloise Grmolenského. A dal‰í ocenûní? Titul CAC získaly
fenky Etna z Ka-Mir Bohemia v mezitfiídû, Era z Ka-Mir Bohemia ve tfiídû otevfiené,
zde byl zadán i titul Res. CAC fence Perle z Grygovsk˘ch skal, poslední ocenûnou
titulem CAC byla Cita z Ka-Mir Bohemia, která byla pfiedvedena ve tfiídû pracovní.

Po krátké pfiestávce a svaãinû zapoãal rozhodãí posuzování velk˘ch münsterland-
sk˘ch ohafiÛ. To uÏ plochu, na níÏ byly rozestavûny v˘stavní kruhy, nehalil stín, objevova-
lo se sluníãko a zaãínalo b˘t pofiádné dusno. Pomûr psi:feny byl u VMO skoro vyrovnan ,̆
5:6. Nejdfiíve se o tituly ,,poprali“ psi. Ve tfiídû mlad˘ch zvítûzil Char z Jano‰ovy louky
s ocenûním V1 a CAJC nad Elbim z JabloÀové zahrady. Ve tfiídách pracovní a vítûzÛ
bylo pouze po jednom psovi, a tak Car z JabloÀové zahrady a Kirki Ciperro zÛstali
bez konkurence. Oba nádherní jedinci byli ohodnoceni v˘born˘ 1 a ocenûni titulem CAC.
Pokraãovalo se posuzováním fen VMO ve tfiídû mlad˘ch. Tato tfiída byla nejpoãetnûj‰í,
zúãastnily se 4 fenky. Jako v˘bornou 1 s titulem CAJC shledal pan Kalich Leont˘nku od
Nezdického potoka. Dále ve tfiídû pracovní byla pfiedvedena fena Erika z Mûstce - V1
a CAC. Pfiísloví ,,to nejlep‰í nakonec“ zde platilo na 100 procent. Jako poslední nastou-
pila k posuzování fenka ve tfiídû ‰ampionÛ Gabriela od Nezdického potoka majitelky
Zuzky Fialové. Získala tituly V1, CAC a BOB a uspûla i pfii v˘bûru nejkrásnûj‰ího jedince
klubové v˘stavy. V konkurenci psÛ s tituly BOB - MMO Senta z LÛckého bofií a DO
Urana vom Sämmenhof -  jí pan Kalich udûlil pfiíãku nejvy‰‰í – titul BIG klubové v˘stavy.

Tímto ãlánkem bych chtûla pogratulovat v‰em, kdo své pejsky pfiihlásili a pfiipra-
vili, a také podûkovat místním organizátorÛm za pfiípravu.

Zuzka Fialová

Kompletní v˘sledky plemen na‰eho klubu na v˘stavû v Námû‰ti mÛÏete najít na inter-
netov˘ch stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu V˘sledky, fotografie
v odkazu Fotogalerie.

MVZ Klubu krátkosrst˘ ohafi
Îlutice, 25. - 26. 10. 2008

Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky se zadáním titulÛ CACIT a CACT uspofiádal KKO
spolu s OMS Karlovy Vary v fiíjnu 2008 ve Îluticích. Pfiihlá‰eno bylo 21 psÛ, pfiedve-
deno 17.

Posuzovali pánové: Ing. Vlasák, Merãík, MuÏák, Hru‰ka, Vach, Sobín, Kloub, No-
vák O., âern ,̆ Peroutka, RÛÏiãka, Bína, vrchním rozhodãím byl Bc. Miroslav Drahota.

V˘sledky:
1. Alan z Chotutického údolí, DO, vÛdce Vladimír Kaiser, 496 b., I. c., CACT, CACIT
2. Catty od Valovské homole, âF, vÛdce Václav Berka, 492 b., I. c., CACT, Res. CACIT
3. Farad z Rozbornu, MMO, vÛdce Michal Bene‰, 488 b., I. c., CACT
4. Roxa z Jaroslavsk˘ch polí, KO, Vladislav Koláfi, 486 b., I. c., CACT
5. Cedra z DrouÏkova, KO, Jaroslav Linhart, 484 b., I. c., Res. CACT
6. Fred z Tû‰ínovsk˘ch bukÛ, âF, Mikolá‰ Urban, 480 b, I. c., Res. CACT
7. Zip Andûlsk˘ hrad, MMO, vÛdce ing. Vladimír Dejmek, 476 b., I. c., Res. CACT
8. Asta z Trnovského vrchu, NDO, Stanislav Vodiãka, 474 b., I. c., CACT
9. Rambo z Chlumína, KO, Josef Havel, 468 b., I. c.
10. Lesan od Jemiluk, âF, Ludvík Vacek, 460 b. , I. c.
11. Zak Andûlsk˘ hrad, MMO, vÛdce Jindfiich Pospí‰il, 445 b., I. c.
12. Malomkozi Soma, KO, Marek Pudelko - Polsko, 465 b., II. c.
13. Aron od Smutné fiíãky, BA, Ladislav âada, 436 b., III. c.
14. Baron von Lainbruck, KO, Lubo‰ Hemr, 431 b., III. c.

Text z internetov˘ch stránek KKO www.klubkratkosrstyohar.cz
upravila a fotografie pfievzala Mgr. Zdena Ml˘nková

3. místo Michal Bene‰
a MMO Farad z Rozbornu

1. místo Vladimír Kaiser
a DO Alan z Chotutického údolí
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Speciální v˘stava Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
 Praha 6 – Vokovice (DÏbán), 1. 10. 2008

V fiíjnu 2008 se v Praze 6 v kempu DÏbán konala 7. Oblastní v˘stava psÛ. V rámci
této v˘stavy se uskuteãnila i speciální v˘stava mal˘ch a velk˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ a nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ KDO.

PfiestoÏe ráno nebylo poãasí nijak lákavé, nakonec se na nás sluníãko usmálo.
Celá v˘stava probíhala v klidu a pohodû, a to i díky dobré organizaci pofiadatelÛ.
OMS Praha 6 – Vokovice v ãele s manÏeli N˘vltov˘mi a Ing. Vl. Tomá‰kem, CSc., se
zhostili této akce po organizaãní stránce na v˘teãnou. Za to jim patfií podûkování nás
v‰ech, ktefií jsme zde mohli strávit pûkn˘ sobotní den.

Na klubové v˘stavû bylo pfiedvedeno 6 DO, 6 VMO a 11 MMO. V na‰em kruhu
posuzoval ohafie rozhodãí Petr Buba.

V jednotliv˘ch plemenech byli nejúspû‰nûj‰í tito jedinci:

VMO – pes Dag z JabloÀové zahrady, maj. Franti‰ek Prá‰il – V1, CAC, BOB,
Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy (BIS), vítûz speciální v˘stavy 2008
VMO – fenka Leont˘nka od Nezdického potoka, maj. Ing. Lenka Fialová – V1, CAC,
vítûz speciální v˘stavy 2008

MMO – pes Art z Horomyslic, maj. Ing. Marek KÛs – V1, CAC, BOB, vítûz speciální
v˘stavy 2008
MMO – fenka Ambra z Horova dvora, maj. Jifiina Rube‰ová – V1, CAC, vítûz speci-
ální v˘stavy 2008

DO – pes Evar z Ka-Mir Bohemia, maj. MVDr. Miroslav Kalich – V1, CAC, BOB,
vítûz speciální v˘stavy 2008
DO fenky - Ïádn˘ titul nebyl udûlen

Myslím, Ïe klubové a speciální v˘stavy jsou i akcemi spoleãensk˘mi, protoÏe se
tu setkávají pfiátelé a známí se stejn˘mi zájmy o na‰e dlouhosrsté ohafie. Dík patfií
klubu, pofiadatelÛm, zúãastnûn˘m vystavovatelÛm i v‰em na‰im pfiíznivcÛm.

Drahomíra Luxová

Fenka VMO Gabriela od Nezdického potoka –
Nejkrásnûj‰í jedinec KV v Námû‰ti na Hané.
Majitelka Zuzka Fialová.

Vítûz plemene DO – Uran vom
Sämmenhof a rozhodãí plemen na‰eho
klubu MVDr. Miroslav Kalich

Ohafii s tituly BOB pfii v˘bûru Nejkrásnûj‰ího
jedince v˘stavy – zprava VMO Gabriela od
Nezdického potoka (BIG), MMO Sent
z LÛckého bofií a DO Uran vom SämmenhofPes VMO Char z Jano‰ovy louky (CAJC)

Fenka MMO Hexa z Florianova dvora (CAJC)
Fenka VMO Leont˘nka od Nezdického
potoka (CAJC)
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice, 27. a 28. záfií 2008

Ve dnech 27. a 28. záfií 2008 se uskuteãnila na v˘stavi‰ti v âesk˘ch Budûjovicích
jiÏ 28. Mezinárodní v˘stava psÛ v‰ech plemen. Pro VII. skupinu FCI byla tentokrát
urãena nedûle.

Ze 149 psÛ této skupiny bylo pfiihlá‰eno 7 MMO a 2 VMO. I kdyÏ nás cestou na
v˘stavi‰tû provázela mlha a je‰tû dopoledne bylo pomûrnû chladno, nedûle se vy-
loupla do krásného sluneãného podzimního dne. V na‰em kruhu ã. 7 posuzoval
rozhodãí Josef Hejda.

Z MMO se zúãastnili:
ve tfi. mlad˘ch - psi:
CHELLO Z VLASTECKÉHO VRCHU – V1, CAJC, maj. p. ·andera
ve tfi. ‰ampionÛ - psi:
ART Z HOROMYSLIC – V1, CAC, CACIB, maj. p. KÛs
ve tfi. dorostu – feny:
AIRIN GRIS NERO – velmi nadûjn ,̆ maj. p. ·rom
ARTY HRDLIâKUV SAD - velmi nadûjn ,̆ maj. p. Hrdliãka
DIANA Z KULATÉHO KOPCE - velmi nadûjná, maj. p. Hol˘
ve tfi. mlad˘ch – feny:
BÁRA Z HOROMYSLIC - V1 CAJC, maj. Mgr. Schovanec
ve tfi. otevfiené – feny:
DESSY Z LHOTECKÉ KA·TANKY - V1, CAC, CACIB, BOB, maj. p. Lux

VMO byli zastoupeni jedním pejskem a jednou fenkou:
tfi. pracovní – pes:
HERODES JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA - V1, CAC, CACIB, maj. p. Trhlík
mezitfiída – fena:
LEONT¯NKA OD NEZDICKÉHO POTOKA - V1, CAC, CACIB, BOB, maj. Ing. Fialová

Obû vítûzné fenky se zúãastnily závûreãné soutûÏe o nejkrásnûj‰ího psa mezi-
národní v˘stavy, kde v VII. skupinû FCI fenka VMO LEONT¯NKA zazáfiila na stup-
ních vítûzÛ na 3. místû (BIS3) a fenka MMO DESSY na 4. místû (BIS4). Takov˘
úspûch rozhodnû na‰e dlouhosrsté ohafie v povûdomí chovatelÛ loveck˘ch plemen
zviditelnil.

Dejme na‰im ãtyfinoh˘m pfiátelÛm co nejvíce péãe a oni se nám za to odmûní
v˘born˘mi v˘sledky nejen v kruzích na v˘stavách, ale i na zkou‰kách z v˘konu
a v neposlední fiadû perfektní prací v honitbách pfii v˘konu práva myslivosti.

Zdar dlouhosrst˘m ohafiÛm – Lovu zdar!
Jaromír Lux

BOB VMO pes Dag z JabloÀové zahrady - zleva
rozhodãí Petr Buba a majitel nejkrásnûj‰ího psa
klubové v˘stavy (BIS) Franti‰ek Prá‰il

Fenky MMO, tfi. otevfiená
– zleva Tarra
z Otmického polesí, maj.
p. Vebr,
Cira od Kata Mydláfie,
maj. p. Klíma, Erna od
Nové fieky, maj. Ing.
Vitha,
Kelly Eben-Ezer, maj.
p. Vopálka

BOB MMO pes Art
z Horomyslic, maj.
Ing. Marek KÛs

Fenka VMO Fany
z JabloÀové zahrady –
CAJC, maj. p. Zalaba

BOB DO pes Evar z Ka-Mir
Bohemia, maj. MVDr. Miroslav
Kalich

Fenka VMO Fany z JabloÀové zahrady -
CAJC, maj. p. Zalaba
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Evropská v˘stava psÛ
Maìarsko, Budape‰È 3. - 5. 10. 2008

Evropské v˘stavy v fiíjnu 2008 v Budape‰ti se zúãastnilo témûfi 15 000 psÛ. Po-
suzování bylo rozdûleno do tfií dnÛ.

VII. skupina FCI – ohafii - byla posuzována jiÏ první den v˘stavy, v pátek. Proto
jsme na cestu do Maìarska vyrazili jiÏ ve ãtvrtek, abychom v‰e vãas stihli. Cesta do
Budape‰ti probûhla bez problémÛ. V Budape‰ti jsme v‰ak dlouho hledali v˘stavi‰tû,
neboÈ cesta k nûmu nebyla témûfi znaãená. Sehnat ubytování byl také trochu pro-
blém, protoÏe místní hotely nás odmítaly ubytovat se psy. Nakonec se nám v‰ak
pfiece jen hotel najít podafiilo.

V pátek ráno mûlo zaãít posuzování po slavnostním zahájením aÏ v 10.30, a i to
se ãásteãnû opozdilo. Malé münsterlandské ohafie a velké münsterlandské ohafie
posuzoval maìarsk˘ rozhodãí Eppel János.

Mal˘ch münsterlansk˘ch ohafiÛ bylo pfiihlá‰eno 6. Mûli jsme zde jednoho ãeské-
ho zástupce – psa Arta z Horomyslic Ing. Marka KÛse - a dále zde byla vystavována
fenka Fr˘da z Florianova dvora chovatele MVDr. Lubo‰e ·lapanského a maìarské
majitelky. Ostatní vystavovaní psi byli ze Srbska, Rakouska a Maìarska.

Velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ bylo pfiihlá‰eno 5, z toho dva z âech, dva
z Holandska a jeden z Belgie.

Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi nebyl na v˘stavu pfiihlá‰en ani jeden.
Posuzování mûlo rychl˘ prÛbûh, pan rozhodãí nepsal posudky, ocenûní a získa-

né tituly se pouze za‰krtávali na zadní stranû diplomu.
Pes Art z Horomyslic získal ocenûní v˘born ,̆ CAC a Res. CACIB. Tituly BOB,

CACIB, CAC a Evropsk˘ vítûz získala fena MMO Fr˘da z Florianova dvora.
U velk˘ch münsterlandÛ získal tituly Evropsk˘ vítûz, CAC, CACIB a BOB pes

Kirki Ciperro, a to v konkurenci holandského psa z mezitfiídy a belgického psa ze
tfiídy ‰ampionÛ. Ve fenách pak Leont˘nka od Nezdického potoka porazila holand-
skou fenu ze tfiídy ‰ampionÛ a získala tituly Evropsk˘ vítûz, CACIB a CAC.

Ing. Lenka Fialová

V˘sledky posuzování v‰ech na‰ich i zahraniãních dlouhosrst˘ch ohafiÛ vyhledej-
te na internetov˘ch stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu V˘sledky.

Úspû‰né vystavovatelky se sv˘mi fenkami - zleva Zuzka Fialová s Leont˘nkou od Nezdického
potoka a Drahomíra Luxová s MMO Dessy z Lhotecké ka‰tanky

Skupina pfiedveden˘ch MMO na MVP v âesk˘ch Budûjovicích



4544

Svody v roce 2008
V r. 2008 bylo moÏno vyhodnotit posudky z jarních svodÛ u 48 DO (v roce pfied-

chozím bylo do plemenné knihy zapsáno 64 ‰tûÀat DO, to je 75 %). MMO bylo po-
souzeno 90 (55 %) a VMO 39 (49 %). Ideální stav - 100 % - je nereáln˘ vzhledem
k moÏn˘m ztrátám pfii odchovu, zmûnám majitele a také organizaãním nedostatkÛm
pfii pfiedávání posudkÛ. Zcela jistû to v‰ak také dokumentuje trend pozorovateln˘ u
jin˘ch plemen loveck˘ch psÛ, a tím je pfiesun do pozice spoleãenského psa. Vyhod-
nocení pouze poloviny populace zatûÏuje statistické vyhodnocení vy‰‰í chy-
bou, pfiesto jsou tyto údaje v˘znamné pro moÏné fiízení chovu, coÏ je hlavní náplÀ
ãinnosti na‰eho chovatelského klubu.

Vady chrupu z hlediska správného poãtu zubÛ se vyskytují ojedinûle a fie‰ením
je neopakovat konkrétní spojení párÛ. Vady skusu zji‰Èujeme dlouhodobû na úrovni
10 % u MMO. Dvû tfietiny tohoto poãtu pfiedstavují mírnûj‰í odchylky typu kle‰Èov˘
skus a nepravideln˘ skus. Chovatelé ve spolupráci s poradci chovu by se mûli vy-
hnout opakování spojení, která tyto vady pfiinesla.

Barva oka tmavohnûdá hnûdá svûtlehnûdá svûtlá
DO 4,2 % 35,4 % 56,2 % 4,2 %
MMO 3,3 % 48,8 % 43,3 % 5,6 %
VMO 26,6 % 71,8 % 2,6 % 0 %

Dlouhodob˘ ‰lechtitelsk˘ problém pfied nás staví barva oka, zvlá‰tû u MMO, kde
polovina populace nemá standardem poÏadovanou hnûdou aÏ tmavohnûdou barvu
oka. Zde sehrává svou roli základní chovatelská metoda – selekce pfii v˘bûrech
kandidátÛ chovu a také doporuãení rozhodãím neudûlovat nenárokové tituly typu
CAC a CACIB jedincÛm, ktefií v tomto parametru nenaplÀují ideál standardu. Je
samozfiejmé, Ïe barva oka není ústfiední charakteristikou plemen dlouhosrst˘ch oha-
fiÛ, kterou je chov v‰estranného loveckého psa - ohafie, v tûlesn˘ch proporcích, které
mu jeho hlavní funkci plnû umoÏÀují.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Pes VMO Kirki Ciperro – CAC, CACIB, BOB, Evropsk˘ vítûz 2008

Fenka MMO Fr˘da z Florianova dvora – CAC, CACIB, BOB, Evropsk˘ vítûz 2008
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V˘stavy v roce 2008
Sotva skonãila podzimní v˘stavní sezóna, plynule navázal ãas podzimních lovÛ

a jiÏ zaãátkem ledna 2009 mohli ctitelé psí krásy vyrazit na v˘stavu (Národní v˘stava
psÛ v Olomouci 10. ledna).

V tabulce jsou uvedeny základní informace získané na X. Samostatné klubové
v˘stavû 31. 5. 2008 v Praze (v tabulce oznaãení „Klub“), kde posuzovali dlouhosrs-
té ohafie pan Gerwin Günter z Nûmecka, MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ malé münsterland-
ské ohafie a JUDr. Karel N˘vlt velké münsterlandské ohafie. Ve v˘borné konkurenci
24 DO, 31 MMO a 38 VMO se pfiedvedla elita na‰ich plemen.

Dal‰í klubová v˘stava, ale bez zadávání titulu Klubov˘ vítûz, probûhla v rámci
oblastní v˘stavy v Námû‰ti na Hané 21. ãervna 2008 (zkratka „Nám“). MVDr. Miro-
slav Kalich posuzoval 7 DO a po 10 MMO a VMO.

Poslední v˘stavní akcí, konanou pod zá‰titou KDO byla Speciální v˘stava v Praze
6 – Vokovicích (na DÏbánu) 11. 10. 2008 (zkratka „Spec“). Rozhodãímu Petru Bubovi
se pfiedvedlo 9 MMO, 6 DO a 6 VMO.

V pfiehledu jsou je‰tû v˘sledky z MVP 22. bfiezna v Praze, kde posuzoval JUDr.
Karel N˘vlt (zkratka „Pr“).

Potvrzuje se, Ïe teprve na tûchto klubov˘ch v˘stavách se schází srovnatelná kon-
kurence a posouzení specializovan˘mi rozhodãími, vãetnû rozhodãího ze zemû pÛ-
vodu, vrací v˘stavním akcím jejich pÛvodní smysl. Tím je posouzení kvality a v˘bûr
jedincÛ aspirujících na roli rodiãÛ dal‰í generace. Zpûtnû pak lze hodnotit pfiínos uÏ
uskuteãnûn˘ch spojení a potvrdit ãi pfiehodnotit svoje chovatelské snaÏení.

V roce 2009 bude moÏno pfiedvést svoje svûfience na XI. Samostatné klubové
v˘stavû 30. kvûtna v Praze – Kunraticích, Na t˘ louce zelen ,̆ 6. ãervna na speciální
v˘stavû ve Vala‰ském Mezifiíãí a 30. záfií na klubové v˘stavû v Buchlovicích. Na v‰ech
tûchto v˘stavách bude provádûn v˘bûr kandidátÛ chovu. V podzimním termínu
je je‰tû pro chovatele v ãesk˘ch krajích moÏnost v˘bûru na MVP 24. 10. v âesk˘ch
Budûjovicích.

Je velkou radostí setkávat se se zástupci na‰ich plemen na nûkteré z ãetn˘ch
národních nebo  mezinárodních v˘stav, pfiípadnû i v zahraniãí, kde se také urãitû
neztratí.

Mnoho úspûchÛ ve v˘stavní sezónû 2009 pfieje jménem celého v˘boru KDO

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Hodnocení:
síla kostry: silná, stfiední, slabá, hrubá
barva oka: tmavá, hnûdá, svûtlehnûdá, svûtlá, dravãí, normální, vadné
chrup: úpln ,̆ neúpln ,̆ dosud nevyvinut ,̆ chybûjící zuby
skus: nÛÏkov ,̆ kle‰Èov ,̆ pfiedkus, podkus, nepravideln˘
kvalita srsti: nadprÛmûrná, prÛmûrná, podprÛmûrná, standardní, nestandardní
povaha: klidná, plachá, temperamentní, agresivní
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Vyhodnocení chovné sezóny 2008 - MMOVyhodnocení chovné sezóny 2008 - DO

Pro chovnou sezónu 2008 bylo vyuÏito ke krytí 21 chovn˘ch psÛ, z toho jeden
zahraniãní a 35 chovn˘ch fen. Bylo vystaveno 17 + 2 náhradní doporuãení ke krytí.
Uskuteãnilo se 17 krytí.

Ve 12 vrzích se narodilo 88 ‰tûÀat, to je v prÛmûru 7,3 ‰tûnûte ve vrhu.
Pût fen nezabfiezlo. Zapsáno bylo 66 ‰tûÀat, coÏ je 5,5 zapsan˘ch ‰tûÀat ve vrhu.
Pfieji v‰em, kdo chovají dlouhosrsté ohafie hodnû zdrav˘ch a poãetn˘ch vrhÛ

v pfií‰tím roce.
                                   MVDr. Miroslav Kalich

poradce chovu DO
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N - náhradní krytí; NE - nezabfiezla

V sezónû 2008 bylo vystaveno 17 doporuãení ke krytí. Celkem bylo uskuteãnûno
13 krytí, z toho jedno krytí bylo z doporuãení v roce 2007. Ze 110 vrhÛ se narodilo
celkem 96 ‰tûÀat, ponecháno bylo 73 ‰tûÀat.  PrÛmûrn˘ poãet narozen˘ch ‰tûÀat na
vrh je 8,7.  PrÛmûrn˘ poãet ponechan˘ch ‰tûÀat ve vrhu je 6,6. Dvû fenky po krytí
nezabfiezly.

Ing. Lenka Fialová, poradce chovu VMO

Vyhodnocení chovné sezóny 2008 - VMOBûhem chovné sezóny 2008, tj. od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008, bylo vydáno
celkem 50 doporuãení ke krytí (z toho 3x náhradní krytí). V tomto období bylo nakry-
to 46 fen a ve 36  vrzích pfii‰lo na svût rekordních 292 ‰tûÀat. Zapsáno bylo 241
mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ - toto je absolutnû nejvy‰‰í roãní pfiírÛstek, kter˘
svûdãí o stoupající popularitû plemene.

Tato produkce jiÏ atakuje moÏnosti loveckého vyuÏití nov˘ch psÛ, coÏ bylo znát
koncem chovatelské sezóny, kdy jiÏ zájem o ‰tûÀata poklesl a ãást na‰la svoje uplat-
nûní u nemyslivecké vefiejnosti. Drtivá vût‰ina tûchto jedincÛ je pro dal‰í chovatelské
vyuÏití ztracena a tento komerãní smûr nepatfií mezi priority KDO.

Chovatelé mají moÏnost ‰irokého v˘bûru ze 36 chovn˘ch psÛ, navíc 7 fen bylo
kryto zahraniãními chovn˘mi psy.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
poradce chovu MMO
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VMO
Chanel z Jano‰ovy louky 1414 0/0 105/97
Brita z Vlkaneãského revíru 1392 2/2  96/98
Cina z Úboãe 1409 0/1 104/97
Leont˘nka od Nezdického potoka 1457 1/0 103/113
Hak od Staré vsi 1105 0/0 107/110
Akki z Hasinbergu 1446 0/0 105/109
Eli z Mûstce 1366 0/0 107/100

V posledním sloupci jsou uvedeny hodnoty Norbert-Olssonova úhlu, kter˘ je jed-
ním z kritérií pro stanovení stupnû dysplazie kyãelního kloubu. Není tedy striktní úmû-
ra mezi hodnotou Norbert-Olssonova úhlu a v˘sledn˘m stupnûm DKK (viz Zpravodaj
KDO ã. 75/2007, strana 81).

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Cita z Ka-Mir Bohemia 8178 0/1 106/103
Era z Ka-Mir Bohemia 8238 2/2 106/102
Orin od Smolenské pfiehrady 8120 0/0 110/104
Sára od Smolenské pfiehrady 8291 1/1 104/102
Kity Arga Doksy 8088 0/0 110/109
Aneta z Dlouhé m˘tû 8151 0/1 106/103
Perla z Grygovsk˘ch skal 8158 0/0 106/108
Axa z Chvatelsk˘ch stádel 8129 0/3 108/95
Edy ze Zlatého kouta 8199 1/1 101/103
Ira z Dorytky 8224 1/1 102/104

MMO
Hela z Vlasteckého vrchu 9198 0/0 101/103
Bad z Dianina údolí 9066 0/0 110/108
Afra z Florianova dvora 8777 0/0 112/112
Alma od Nové fieky 8993 0/1 105/103
Ambra z Horova dvora 9384 0/0 105/104
Ben z Doleãkova dvora 9060 3/3   94/97
Tarra z Otmického polesí 9119 0/0 106/105
Uny z Otmického polesí 9340 0/0 105/103
Karin Eben-Ezer 9295 0/0 110/106
Oro Buremi 8538 0/0 105/108
Peggy Buremi 8760 1/1 100/103
Vendy Buremi 9350 2/1 100/105
Dora z Bílé Telãe 9036 0/0 110/105
Cirk z Lhotecké ka‰tanky 9263 0/0 110/109
Farad z Rozbornu 9026 2/2 102/96
Freny z Rozbornu 9028 0/0 106/113
Zak Andûlsk˘ hrad 9290 0/0 106/105
Zip Andûlsk˘ hrad 9222 0/0 106/105
Ester z PrÛãelí 9042 1/1 104/103
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Din z Dálky, âLP/DO/7775/06, vr. 8. 12. 2000, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC,CACIB
v˘kon: SVP, PZ, LZ I. c., nos 4,
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Dasty z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7489/00
majitel: Petr Daniel, Zahradní 353, 382 32 Vele‰ín, tel. 380 332 539, 606 121 396

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

Lord od Smolenské pfiehrady, âLP/DO/7900/04, vr. 20. 1. 2002, DKK 0/0
exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 4x CAC, 2x R. CACIB, 2x 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 ,̆ 3x CAC, 2x CACIB, 2x BOB,

Klubov˘ vítûz 2006, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, SZVP, LZ, VZ I.c., MVZ II.c., VGP II.c., vítûz pole, nos 4, hlasiã, 2x CACT
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
Dasti ¤íjof, âLP/DO/8169/08, vr.10. 2. 2006, DKK 1/1
Exteriér: hnûdák, v˘‰ka 67 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ CAC
V˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ, VZ I.c. nos 4
Otec: Dar z Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
Matka: Gira z Mechova, âLP/DO/7862/04
Majitel: Marek HrÛza, 588 65 Nová ¤í‰e 300, tel. 724 249 035

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

Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu
2009
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafiNûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafiNûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafiNûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafiNûmeck˘ 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, MRK I.c.,CACT, nejlep‰í les, MKP I.c., CACT
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‰ovka 1725/4, 143 00 Praha 4 – Modfiany,

tel. 241 772 019
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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

Kar z Mechova, âLP/DO/8006/06, vr. 11. 11. 2003, DKK 1/2
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ Obl. vítûz
v˘kon: ZV, LZ, PZ, VZ I.c., MVZ DO II.c., VGP II. c., Vítûz pole, daviã, 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

Ken z Mechova, âLP/DO/8008/08, vr. 11. 11. 2003, DKK 0/0
Exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ Obl. vítûz, CAC, Res. CACIB
V˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ, VZ I.c., nos 4
Otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
Matka: Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
Majitel: LESY STEINSK¯CH, spol. s.r.o., Na stráÏi 351, 252 28 âerno‰ice

Max z Mechova, âLP/DO/8131/08, vr. 1. 3. 2005, DKK 1/0
Exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, Klubov˘ vítûz 2007
V˘kon: PZ, LZ, SVP I.c., nos 4
Otec: Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
Matka: Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
Majitel: Jifií Janda, Lubská 268, 339 01 Klatovy, tel. 376 315 840, 732 243 392

Rim z Mechova, âLP/DO/8253/08, vr. 19. 3. 2007, DKK 1/1
Exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon: ZV, LZ, PZ, MVZ I. c., nos 3
Otec: Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
Matka: Kisi z Mechova, âLP/DO/8011/07
Majitel: Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec, tel. 724 524 253

Bez  linie
Rolf od Smolenské pfiehrady, âLP/DO/8216/08, vr. 17. 4. 2006, DKK 2/1
Exteriér: hnûdák s náprsenkou, 64 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
V˘kon:   ZV, PZ, SVP, LZ I.c., MVZ III.c., nos 4, oznamovaã
Otec:   Edgar  Ka-Mir, âLP/DO/7607/03
Matka:   Ora LH od Hanusky, âLP/DO/7723/02
Majitel: Zdenûk Horák, Roosveltova 131/III, 503 01 Chlumec nad Cidlinou

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

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

5x CACIB, 4x BOB, MVP Eurodog 2005 - CACA, VDH-ChA,
3. místo VII. sk. FCI (BIG 3),  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 (BIG 5),
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
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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, 723 741 348

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

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

VI. linie
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

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

Bad z Dianina údolí, MMO/9066/08, vr. 29. 6. 2005, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ oko sv. hnûdé, 55 cm, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ VP, BZ - I.c., PZ, MVZ, Int. VGP - II.c., nos 4
otec: Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/ 8474/03
majitel: Nikola R˘dl, U Marily 572, 338 28 Radnice, tel. 775 687 005

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

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

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

Nord Eben-Ezer, âLP/MMO/8153/01, vr. 20. 7. 1999, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 53 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ I. c., LZ III. c., ZO 4, nos 4
otec: Don z Levíku, âLP/MMO/7676/98
matka: Elsa Buremi, âLP /MMO/7561/99
majitel: Ing. Jan Vitha, Kpt. Jaro‰e 2382, 390 03 Tábor, tel. 775 238 282
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, hlasit˘ na stopû, daviã
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, tel. 602 227 608

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

e-mail: MichalBenes@email.cz
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Sir Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8737/06, vr. 10. 5. 2003, DKK 1/1
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: PZ, SVP, LZ I.c., MVZ III.c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
matka: Kety od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/7867/03
majitel: Petr Topka, 270 64 M‰ec 80

Bez  linie
Art z Horomyslic, âLP/MMO/8797/07, vr. 11. 9. 2003, DKK 2/2
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 56 cm, oko tm. hnûdé, v˘born˘

10x CAC, 4x CACIB, 4x BOB, âesk˘ ‰ampion, âesk˘ grand‰ampion,
Národní vítûz, Klubov˘ vítûz 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008

v˘kon: ZV, PZ - CACT, LZ, VP, BZ -  I. c., VZ – II. c.,
Memoriál Josefa Kobzy – II.c., vítûz lesa, 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, Vlk˘‰ská 354, 330 33 Mûsto Tou‰kov, 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: Ing.Václav Stanûk, PrÛbûÏná 299, 373 81 Kamenn˘ Újezd

tel. 387 998 384, 604 430 369

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

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

Zak Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9220/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
V˘kon: ZV, PZ SVP, MVZ I.c., nos 4
Otec: Birko vom Achental, ZB-Nr. 01-0970
Matka: Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
Majitel: Jindfiich Pospí‰il, Májová 941/15, 361 01 Ostrov nad Ohfií

Zip Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9222/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
V˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ, MVZ I.c., Res. CACT, nos 4
Otec: Birko vom Achental, ZB-Nr.01-0970
Matka: Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
Majitel: Milou‰ VejraÏka, 362 36 Pernink

Farad z Rozbornu, âLP/MMO/9026/08, vr. 1. 6. 2005, DKK 2/2
Exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv.hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ, MVZ – KKO I.c., CACT, nos 4, oznamovaã
Otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
Matka: Iris Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/7952/03
Majitel: Michal Bene‰, LumiérÛ 12, 152 00 Praha, tel. 251 811 573, 721 636 028

 e-mail: MichalBenes@email.cz

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, tel. 353 393 417, 777 085 663

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,

tel. 724 523 378

Oro Buremi, âLP/MMO/8538/0/, vr. 10. 5. 2002, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko tm. hnûdé, v˘born ,̆ CAC
V˘kon: PZ, SVP I.c, nos 3, LZ II.c.
Otec: Eros von der Mooshex, âLP/MMO/8342/00
Matka: Erika Buremi, âLP/MMO/7564/99
Majitel: Dita âábelová, Branná 48, 379 01 TfieboÀ
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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 ,̆ 2x CAJC, 15x CAC, 6x CACIB, 9x BOB, BOG, BIS KV 2007,
Klubov˘ vítûz 2006 a 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008, Evropsk˘ vítûz
2008, Národní vítûz, Inter‰ampion, âesk˘ Grand‰ampion, âesk˘ ‰ampi-
on, ·ampion Montenegro, Slovensk˘ ‰ampion

v˘kon: âesk˘ ‰ampion práce,  PZ I.c., SZVP I.c., LZ II.c., VZ I. c. 472 b., BZ - I.c.,
PZ KKO - I.c. 297 b., CACT, VJP, stopa zajíce 9,
HZP - slídûní za Ïivou kachnou 10, Btr., Vítûz Klubové soutûÏe – MVZ I.c.
485 b.,V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2007, CACIT, 4x CACT, Nejlep‰í voda, Ví-
tûz PZ CACT, Memoriál Václava Vanãury I.c. CACT, Memoriál Milana No-
votného I.c. CACT, nos 4

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, e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

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: Yasmina vom Hubertus Bründl, 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

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

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

Brit od ¤eháãka Dukátníka, âLP/VMO/1356/08, vr. 25. 4. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, CACIB, BOB
V˘kon: ZV, PZ, LZ, SVP I.c., nos 4
Otec: Berry Vanessa Atlanta, âLP/VMO/986/04
Matka: Ajka z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1045/05
Majitel: Josef Schejbal, Kostelní 45, 250 88 âelákovice

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

Dag z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1349/08, vr. 22. 3. 2006, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆

CAJC, CAC, CACIB, BOB, KV 2008, Vítûz speciální v˘stavy 2008,
Speciální v˘stava KDO 2008 - BIG
v˘kon: PZ, SZVP I.c, LZ II.c., nos 4
otec: Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01
matka: Gira z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/850/02
majitel: Franti‰ek Prá‰il, 503 64 Mûník 96, tel. 776 020 175
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Tom z Tou‰kovsk˘ch polí, âLP/VMO/830/02, vr.  4. 1. 1999, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ, VP, MVZ VMO I. c., nos 4

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

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

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

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

Herodes Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1334/08, vr. 5. 3. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆
Res. CAC, 2x CAC, CACIB, âesk˘ ‰ampion
V˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ I.c., nos 4
Otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
Matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
Majitel: Franti‰ek Trhlík, Pole 17, 388 01 Blatná

tel. 383 491 005 - veãer, 602 449 536 
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Feny novû zafiazené do chovu
MMO
Dora z Bílé Telãe, âLP/MMO/9036, vr. 5. 6. 2005, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 53 cm, PZ, LZ, SVP I.c., MVZ III.c., nos 3
o.: Omar Buremi m.: Ajda z Bílé Telãe
maj.: Jaroslav Kovafiík, Vele‰ovická 34, 683 01 Rousínov

Siva Buremi, âLP/MMO/8913, vr. 3. 6. 2004, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko TH, 51 cm, PZ I.c., nos 4
o.: Eros von der Mooshex m.: Erika Buremi
maj.: Eva Burdová, Chanovice 135, 341 01 HoraÏìovice

Elma od Nové fieky, âLP/MMO/8993, vr. 3. 4. 2005, DKK 0/1
hnûdobílá, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 50 cm, PZ I.c., nos 4
o.: Mark Buremi m.: Hera z Táborsk˘ch struh
maj.: Vlastimil âerven ,̆ Na nábfieÏí 549, 378 16 Lomnice nad LuÏnicí

Erna od Nové fieky, âLP/MMO/8996, vr. 3. 4. 2005, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 50 cm, PZ, LZ II.c., nos 4
o.: Mark Buremi m.: Hera z Táborsk˘ch struh
maj.: Ing. Jan Vitha, Kpt. Jaro‰e 2382, 390 03 Tábor

Uny z Otmického polesí, âLP/MMO/9340, vr. 6. 3. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAJC, CAC, BOB, oko H, 51 cm, ZV III.c., SPV I.c., PZ I.c., nos 4
o.: Kastor Eben-Ezer m.: Bela z Bílé Telãe
maj.: Martin Hanke, Hejdukova 15, 746 01 Opava

Ulla z Otmického polesí, âLP/MMO/9339, vr. 6. 3. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko SH, 54 cm, PZ I.c., nos 4
o.: Kastor Eben-Ezer m.: Bela z Bílé Telãe
maj.: Miroslav ·tûpánek, Tomice 80, 257 53 Vrchotovy Janovice

Ginna ze Skalné plánû, âLP/MMO/9182, vr. 2. 4. 2006, DKK 2/2
hnûd˘ bûlou‰, VD, oko H, 52 cm, PZ I.c., nos 4
o.: Nord Eben-Ezer m.: Tera Eben-Ezer
maj.: MVDr. Zbynûk Ludvík, Ml˘nská 220, 671 03 Vranov nad Dyjí

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
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Jejím majitelem je pan Jaroslav Dvofiáãek
z Velk˘ch Opatovic, kter˘ je ãlenem klubu od roku
1979. První fenkou této stanice byla Ara od Ha-
nusky, narozena 16. 5. 1978, s prvním vrhem
v roce 1981, ale v roce 1979 si majitel dovezl
z MVZ DO a AO ‰estiletou Etu ze Slezska,
z Dolního Bene‰ova od paní Zajícové. Eta byla
v roce 1980 úspû‰nû nakryta Borem z Manského
lesa a z tohoto vrhu zÛstala v CHS v Opatovicích
Bessi od Smolenské pfiehrady, která zaãala his-
torii chovatelské stanice. Její následovnicí byla
Deli od Smolenské pfiehrady, která byla exterié-
rovû i pracovnû velice úspû‰ná.

Mezi léty 1993 - 2002 probûhla v CHS pfiestáv-
ka v odchovu ohafiÛ. V roce 2000 si majitel této
stanice dovezl k padesát˘m narozeninám od pana
Ladislava Hubaty Oru LH od Hanusky a v roce
2002 se podafiilo navázat na úspû‰né odchovy. Ora
mûla celkem 5 vrhÛ s poãtem 42 ‰tûÀat.

Za celou, témûfi tfiicetiletou éru chovu dlouhá-
nÛ bylo odchováno u DvofiáãkÛ v CHS 14 vrhÛ
se 108 ‰tûÀaty, z toho bylo ponecháno 78.

Chovatel Jaroslav Dvofiáãek
s mladou fenkou Sárou od
Smolenské pfiehrady v r. 2008

Jedni z nejúspû‰nûj‰ích jedincÛ jsou:
Elsa úspû‰nû absolvovala MVZ DO v Rakousku, majitel Ing. Janeãka
Iron chovn˘ pes, fiadu úspû‰n˘ch krytí, majitel p. Vanãura
Lord chovn˘ pes, 2x V2, ‰ampion âR, inter‰ampion, zatím bohuÏel bez krytí, ma-

jitel p. Hejna
Orin Vítûz 39. MVZ DO v Nûmecku v r. 2007, nejlep‰í voda, majitel p. Srd˘nko

V souãastné dobû je cílem majitele CHS uchovnit nástupkyni Ory, Sáru od Smo-
lenské pfiehrady. Mimo ohafiÛ tato stanice chová také pracovnû úspû‰né dlouhosrs-
té standardní jezevãíky a pro‰la jí také plemena, jako hladkosrst˘ foxteriér, maìarsk˘
ohafi, ãervenobíl˘ irsk˘ setr, labradorsk˘ a zlat˘ retrívr.

Vût‰ina potomkÛ z tohoto chovu je pouÏívána v bûÏné praxi u fiadov˘ch mysliv-
cÛ k jejich spokojenosti, aÈ uÏ na vodní, lesní ãi polní práce, a to je tou nejlep‰í odmû-
nou pro chovatele.

Doufáme a vûfiíme i pfies to, Ïe je dnes pan Jaroslav Dvofiáãek jiÏ v dÛchodu, Ïe
se bude i nadále plnû vûnovat v˘cviku a chovu loveck˘ch psÛ, a pfiedev‰ím dlou-
hánÛ.

Jaroslav Dvofiáãek ml.

Pfiedstavujeme chovatelskou stanici
od Smolenské pfiehrady

Doplnûk seznamu chovatelsk˘ch stanic KDO
MMO
z Radostického luhu Josef Chrástka Radostice 33, 373 12 Borovany
z Li‰ova Václav Novotn˘ 5. kvûtna 452, 373 72 Li‰ov
od Juliany Jaroslav Homolka K Padesátníku 31, 164 00 Praha 6

VMO
od  Danãí ohrady Jitka Malcová 373 84 Dubné 94
ze Staromûstsk˘ch vrchÛ Jana ·Èovíãková Staré místo 71, 506 01 Jiãín

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu
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V˘cvikové tábory aneb Jak jsem se stala
vÛdcem

KdyÏ se blíÏil ãas mého od-
chodu do dÛchodu, rozhodli jsme
se s manÏelem, Ïe si pofiídíme opût
‰tûnû malého münsterlandského
ohafie a Ïe se pokusím tentokrát
zvládnout v˘cvik sama. Ono je nûco
jiného chodit se dívat na v˘sledky
v˘cviku ostatních vÛdcÛ na vrcho-
lov˘ch zkou‰kách a nûco jiného je
zaãít s v˘cvikem sama. A tak jsem
zaãala sbírat informace od zku‰e-
n˘ch vÛdcÛ, ale to pofiád nestaãilo.

Na jafie jsem se zúãastnila
v˘cvikového dne klubu a pod vlivem
poznámek zku‰en˘ch kynologÛ, Ïe
moje fenka Dessy je chuÈová a Ïe
má o práci zájem jsem se vrhla
s chutí do v˘cviku.

V Myslivosti jsem se doãetla, Ïe Klub maìarsk˘ch ohafiÛ pofiádá v˘cvikov˘
t˘den v Luãkovicích. Vzhledem k tomu, Ïe do jejich revíru to máme jen 50 km, reago-
vala jsem okamÏitû na tuto nabídku a Dessy pfiihlásila. Pan ·tûpán Horák z Brna,
dlouholet˘ chovatel ohafiÛ, pofiádal v jiÏních âechách jiÏ pát˘ roãník této akce. Se‰li
jsme se tam nejen my, úplní zaãáteãníci, ale i pokroãilí. Byli jsme rozdûleni do skupin
a cviãili pod dohledem zku‰en˘ch v˘cvikáfiÛ. Pravda je, Ïe tento tábor byl velmi pozi-
tivní hlavnû pro mne. Nauãila jsem se, jak s fenkou pracovat a i ona si „ãichla“ k první
zvûfii. Byla jsem nad‰ená. Ve spoleãnosti stejnû „zku‰en˘ch“ vÛdcÛ a v pfiátelské
atmosféfie t˘den ubûhl jako voda.

Fenka MMO Dessy z Lhotecké ka‰tanky -
k procviãování aportu je potfieba vyuÏít kaÏdé
pfiíleÏitosti

V˘cvikov˘ tábor Liblín

Foto vlevo: Vrh „O“ fenky Ory LH od
Hanusky z krytí s Ebenem z Mechova –
‰tûÀátka se narodila pfiesnû 1. ledna
2005 do tuhé zimy

O ‰tûÀátka v CHS od Smolenské
pfiehrady je vÏdy dobfie postaráno

V‰echny chovatelské zku‰enosti je tfieba
pfiedávat i tûm nejmlad‰ím rodinn˘m
pfiíslu‰níkÛm – léto 2007
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Vlohy a v˘cvik MMO
Na‰im ãtyfinoh˘m kamarádÛm ubíhá Ïivot podstatnû rychleji neÏ jejich pánÛm,

a tak jsem byl nucen poohlédnout se v tomto roce po novém ‰tûnûti. Po peãlivém
uváÏení rodiãÛ a shlédnutí nûkolika vrhÛ jsem se nakonec rozhodl pro Emu z Rasetova
dvora po psu Virovi z Florianova dvora a fence Carin z Rasetova dvora. A právû na
této feneãce jsem si uvûdomil, jaké vlohy v sobû na‰i malí münsterlandi mají skryty.

Zaãátkem ãervence, kdy bylo fence 14 t˘dnÛ, jsme pfii vycházce s Emou do reví-
ru zastihli kocoura, kter˘ právû ulovil mladého zajíce. Nebyl to Ïádn˘ drobeãek, ale
„cibuláãek“ asi 40 cm velk .̆ Vzal jsem ho domÛ, abych pofiídil fotodokumentaci
s mûfiítkem, ãeho jsou koãky schopny.

Pfii této pfiíleÏitos-
ti jsem udûlal nûco,
co by „rozumn˘ ky-
nolog“ udûlat nemûl.
Nechal jsem Emu za-
jíãka ovûfiit v ruce
bez toho, abych jí ho
vloÏil do mordy a od-
hodil nûkolik krokÛ
pfied nás. K mému
úÏasu Ema vyrazila,
zajíce ovûfiila a pfii-
nesla, sice za krk, ale
s obrovskou chutí
a radostí. Nedalo mi
to a zajíce jsem odho-
dil je‰tû jednou,
abych ovûfiil, zda jde
pouze o náhodu
nebo se jedná o nûco
víc. Na podruhé jiÏ
Ema zajíce „aporto-

vala“ jako zku‰en˘ pes za hfibet a zaãala se s ním pfiedvádût po zahradû, Ïe jsem ji
nemohl ani v klidu vyfotografovat. Nakonec jsem jí zajíãka musel vzít násilím a jiÏ
jsme s ním necviãili.

Podobnû jsem objevil její vlohy pro vystavování – ve vûku 5 mûsícÛ, kdy jsme
je‰tû ani nezaãali s nácvikem základního cviku „daun“, zaãala Ema naprosto spon-
tánnû vystavovat, zpoãátku jsem ji musel od hejnka koroptví nebo od baÏantího ko-
houta odnést v náruãí, abych jí nevzal chuÈ do dal‰í práce. V prÛbûhu ãasu jsem ale
zjistil, Ïe Ema se nedá niãím odradit a Ïe její vrozené vystavování je natolik pevné, Ïe
mohu pofiídit i nûkolik fotografií. âasto se mi stalo, Ïe nûÏ se mi dostal aparát do
pracovního reÏimu, Ema stále vystavovala, zatímco pernatá to nevydrÏela a odbûhla.

Pfiem˘‰lel jsem o tûchto skuteãnostech a srovnával je se sv˘mi zku‰enostmi.
S hrav˘m pfiiná‰ením se s Emou bavíme jiÏ od jejích 8 t˘dnÛ, ale pouze s tenisov˘m

Pfies léto jsme s Dessy poctivû cviãily aporty a koncem
srpna, díky panu Janu ·loufovi, kter˘ mi umoÏnil zafiadit se
do skupiny cviãící na podzimní zkou‰ky, jsme se zúãastnily
druhého t˘denního v˘cvikového tábora, tentokrát v Liblínû,
úÏasné krajinû na bfiehu Berounky. Pan ·louf se sv˘mi pfiáte-
li, Pavlou a Radkem, se neúnavnû snaÏili cel˘ t˘den provést
nás úskalími jednotliv˘ch disciplín podzimních zkou‰ek. Cvi-
ãili jsme dopoledne i odpoledne, a veãer jsme probírali pfií-
padné úspûchy ãi neúspûchy nás i na‰ich pejskÛ. Poãasí
nám pfiálo a krásné prostfiedí kempu Kobylka na bfiehu Be-
rounky a romantické okolí Liblína a Bujesil nám pomáhalo
vyrovnávat se s tím, Ïe na‰i pejskové nechtûli vÏdy pracovat
tak, jak bychom si pfiedstavovali. Musím fiíct, Ïe za t˘den z nás
v‰ech byli opravdoví pfiátelé, ktefií se budou na rÛzn˘ch „pejs-
kafisk˘ch akcích“ rádi potkávat. MÛj dík patfií panu ·loufovi

a jeho pfiátelÛm, i panu Horákovi z Brna, ktefií vûnují svÛj voln˘ ãas a energii na to, aby
z nás, ménû zku‰en˘ch, radou i pomocí „stvofiili“ vÛdce.

Podzimní zkou‰ky jsem s na‰í fenkou Dessy z Lhotecké ka‰tanky udûlala
v I. cenû, a byl to ten nejkrásnûj‰í dárek k m˘m 60. narozeninám.

Drahomíra Luxová

V˘cvikov˘ tábor Luãkovice
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Zde jsou v˘sledky:
Odchovaná ‰tûÀata DO, MMO, VMO Získané informace z jarního svodu

rok 2002 poãet 292 rok 2003 poãet 225 77 %
2003 251 2004 194 77 %
2004 275 2005 171 62 %
2005 315 2006 175 55 %
2006 309 2007 160 52 %

celkem 1442 925 64 %
2007 307 2008 11/2008 není dosud znám

Samozfiejmû, Ïe urãité mnoÏství odchovan˘ch jedincÛ nedosáhne poÏadované-
ho vûku, ale doby, kdy odchovaná ‰tûÀata hynula ve vût‰ím poãtu na nejrÛznûj‰í
virózy jsou na‰tûstí za námi. Jako nûkdej‰í v˘cvikáfi  KDO mám jisté zku‰enosti se
zasíláním soudcovsk˘ch tabulek, ale také posudkov˘ch listÛ z jarních svodÛ od OMS.
Souãasn˘ zpÛsob sledování dûdiãn˘ch vad, a hlavnû pfiedávání v˘sledkÛ svodÛ je
evidentnû nevyhovující. Tyto údaje by mûl klub získat za nûkolik dní, jistû uÏ ve dru-
hém ãtvrtletí téhoÏ roku a publikovat v ãervnovém Zpravodaji. Dosavadní tûÏko-
pádn˘ zpÛsob pfiedávání v˘sledkÛ svodÛ neumoÏÀuje realizovat potfiebná opat-
fiení vãas, ale jen na základû opoÏdûn˘ch informací od pouhé poloviny odchované
populace. V˘raznû klesající procento zaslan˘ch v˘sledkÛ za poslední tfii roky také
o nûãem svûdãí.

âeskomoravská myslivecká jednota není ãlenem FCI a nezab˘vá se chovem psÛ
(viz Stanovy âMMJ, § 2 Poslání). Byla jen povûfiena MZe âR pofiádáním zkou‰ek
z v˘konu. Toto Povûfiení MZe ã. 1/2002 neobsahuje ani zmínku o kontrole dûdiãnosti
formou jarních svodÛ. Kynologii po chovatelské stránce fiídí âMKU, âMKJ a pfiímo
chovatelské kluby. Myslím, Ïe by se na‰el zpÛsob, jak prohlídku  „roãkÛ” realizo-
vat tfieba kvalifikovan˘mi ãleny klubu, pak do nûkolika dnÛ pfiedat informace
poradcÛm chovu, v˘sledky pak publikovat uÏ v ãervnovém Zpravodaji a najít
zpÛsob, jak prosadit vysokou úãast drÏitelÛ mlad˘ch psÛ. V souãasné dobû do-
stávají poradci chovu i chovatel informace o pfiípadném vy‰‰ím v˘skytu defektÛ
u potomkÛ chovn˘ch jedincÛ opoÏdûnû a v posledních letech i neúplnû. Tím se stá-
vá pofiádání jarních svodÛ pfieváÏnû formální záleÏitostí.

Karel  Pfeifer

Jsou jarní svody, organizované OMS, nejlep‰í
zpÛsob k zachycení dûdiãn˘ch defektÛ?

Jarní svody jsou pfiedev‰ím jedním z prostfiedkÛ kontroly dûdiãnosti. Jejich smys-
lem je vãas zjistit v˘skyt nûkter˘ch dûdiãn˘ch vad pfiená‰en˘ch rodiãi na ‰tûÀa-
ta, vrÏená v pfiedcházejícím roce. Mají-li mít takové informace praktick˘ v˘znam,
musí b˘t splnûny tyto základní podmínky:
1. Maximální poãet zachycen˘ch jedincÛ odchovan˘ch z vrhÛ pfiedcházejícího

roku.
2. Co nejrychlej‰í a spolehlivé pfiedání v˘sledkÛ osobám, které mohou realizovat

potfiebná opatfiení. Podle mého názoru jsou to pfiedev‰ím poradci chovu jednotli-
v˘ch kynologick˘ch klubÛ a také chovatelé – vlastníci chovatelsk˘ch stanic.

3. Posuzovatelé  musí znát nejen obecnou anatomii, spoleãnou vût‰inû psÛ, ale
i specifické morfologické znaky jednotliv˘ch plemen. Rozhodãí s aprobací
pro plemena jezevãíkÛ nemusí správnû ohodnotit napfi. plemenn˘ typ, srst, znaky
dlouhosrst˘ch u plemen ohafiÛ. A samozfiejmû naopak.
Jako chovatel se pochopitelnû zajímám o v˘sledky jarních svodÛ u ‰tûÀat, která

jsem odchoval. V posledních letech jsem ve Zpravodaji klubu na‰el informace jen
o cca 50 % mnou odchovan˘ch ‰tûÀat. Ostatní majitelé ‰tûÀat, které jsem kontakto-
val mne ujistili, Ïe jarní svod absolvovali. To bylo potvrzeno i skuteãností, Ïe tito pejsci
a fenky absolvovali pozdûji PZ ãi LZ. To mne pfiivedlo na my‰lenku zjistit, kolik
z odchovan˘ch jedincÛ na‰ích plemen absolvovalo v následujícím roce  jarní svod,
lépe fieãeno, kolik údajÛ ze svodÛ se dostalo aÏ k poradci chovu a bylo publiko-
váno ve Zpravodaji KDO.

míãkem. Podobnû jsem to dûlal
i s pfiedchozími MMO, ale s takto rozvi-
nutou vlohou pro aport jsem se doposud
nesetkal. Také ‰iroce rozvinutá vloha pro
vystavování ve vûku 5 - 6 mûsícÛ svûdãí
o tom, Ïe ná‰ chov MMO se ubírá správ-
n˘m smûrem.

Jednou z moÏností, jak zdÛraznit
ran˘ v˘kon a vlohy na‰ich psÛ by bylo
napfi. oznaãení „vlohov˘ pes“,  „vlohová

fena“ pro v‰echny jedince, ktefií absolvovali zkou‰ky vloh v I. cenû ve vûku do 18
mûsícÛ. Vûfiím, Ïe takovíto jedinci by jistû byli pro chov vût‰ím pfiínosem neÏ jedinci,
ktefií absolvovali i vy‰‰í zkou‰ky z v˘konu, av‰ak spí‰e zásluhou svého vÛdce neÏ na
základû sv˘ch pfiedpokladÛ.

Je na nás „páníãkách“, abychom kaÏdodenní péãí, hrou a posléze i v˘cvikem
objevili v‰echny vlohy na‰ich kamarádÛ, a to i ty, o kter˘ch se domníváme, Ïe jsou
v˘plodem „myslivecké latiny“ nûkter˘ch cviãitelÛ. Îe tomu tak v tomto pfiípadû není,
dokládají pfiiloÏené obrázky.

Redakãnû zpracováno
podle pana J. B.
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Opravdu nev‰ední záÏitek
KdyÏ mi mÛj pfiítel Jirka Dufek ze SnûÏného oznámil, Ïe se chystá s fenkou MMO

na v‰estranné zkou‰ky ohafiÛ, moc jsem mu to nedoporuãoval. Fenka vrhla pfied
2,5 mûsíci 6 ‰tûÀat, a tak jsem argumentoval pfiíli‰ velkou prodlevou ve v˘cviku
z dÛvodu rodiãovsk˘ch povinností feny. Pfies moje v˘hrady ji ke zkou‰kám pfiihlásil.
Byly to VZ ohafiÛ o Putovní pohár hejtmana kraje Vysoãina. Pofiadatelem byl OMS
âMMJ HavlíãkÛv Brod a probíhaly ve dnech 20. – 21. 9. 2008 v Perknovû.

ProtoÏe jsem jiÏ z minulosti znal organizaãní schopnosti pofiádajícího MS, tû‰il
jsem se na hezké dva dny, které proÏiji mezi myslivci a dobfie vycviãen˘mi psy. Ke
slavnostnímu nástupu se dostavilo 22 vÛdcÛ s ohafii rÛzn˘ch plemen. Mezi pointry,
ãesk˘mi fousky a krátkosrst˘mi ohafii byl také jeden MMO, fenka kamaráda Jirky.

Podle losu jsme první den nastoupili na práci v poli a na vodû. Byla i zvûfi a neb˘t
de‰tû a chladna, tak to nemûlo chybu. První den sice vypadlo 5 ohafiÛ v lese a 1 na
vodû, ale ná‰ pfiípad to nebyl. Druh˘ den jsme nastoupili na práci v lese. Znáte to –
ohrádka s li‰kou, ‰oulaãka a dal‰í disciplíny. KdyÏ jsme nastupovali na barvu, byl
jsem pfiesvûdãen, Ïe zde se jiÏ nemÛÏe nic stát, protoÏe fenka, vycviãená jako ozna-
movaã, byla pfiipravena dobfie. K prvnímu loÏi ‰lo v‰e dle pfiedpokladu. Zde Jirka
nasadil fence bringsl a vypustil ji. Ta se v‰ak po chvíli nejistû vracela, a tak nezb˘valo,
neÏ ji pokynem vybídnout znovu sledovat stopu. A nyní jsem uvidûl nûco, ãemu
jsem v první chvíli nemohl ani uvûfiit. Fenka k nám pfies hou‰tinu a mlází nesla
pfiedpisovû SRNCE. KdyÏ ‰la tím mlázím, myslel jsem, Ïe nûkde sebrala li‰ku
a pfiiná‰í ji. M˘lil jsem se, bylo to opravdu srnãí, které bylo poloÏeno na konci
stopy. Slovo „srnãí“ je v‰ak v tomto pfiípadû nepfiesné. Bylo to srnãátko, které
bez oddûlen˘ch bûhÛ pfiipomínalo stfiednû velkého zajíce. Známka 2 a konec
dobré nálady a pohody trvá dodnes. Pozdûji jsme zjistili, Ïe takto dopadl vÛdce
s pointrem pfied námi, a potom je‰tû po nás to odnesl jeden ohafi.

Zbytek dne nestál za nic. Nenapravila to ani pfiítomnost krajského hejtmana
a pfiedstavitelÛ âMMJ a mûsta HavlíãkÛv Brod pfii slavnostním zakonãení zkou‰ek.
Ti v‰ichni byli vyznamenáni medailemi, bylo dûkováno pofiadatelÛm a rozhodãím,
moÏná budou i oslavné ãlánky a fotografie v Myslivosti, ale tfii vÛdcové, ktefií do v˘-
cviku sv˘ch psÛ vloÏili zku‰enosti, ãas a námahu toto nad‰ení nesdíleli.

OdjíÏdûli jsme s pocitem, Ïe tentokrát pofiadatelé pfiípravu zkou‰ek naprosto
podcenili, kdyÏ místo srnãího poloÏili na konec stopy srnãí nedochÛdãe, a ani jej
nezajistili proti odnesení. Naprosto selhali i rozhodãí v ãele s vrchním, ktefií dopustili
tuto nevídanou vûc a nezakroãili hned, kdyÏ srnãí aportoval první pes.

TakÏe, pfiátelé, pro fenku Záfie Andûlsk˘ hrad a mého pfiítele, Jirku Dufka ze
SnûÏného, zbyla jen druhá cena, i kdyÏ se 471 body. Na druhou stranu si myslím, Ïe
nic podobného jiÏ v Ïivotû neuvidím. Byl to skuteãnû nev‰ední záÏitek. Dodávám jen
– MMO jsou opravdu dobfií a „silní“ psi.

Franti‰ek Franûk

Red. pozn.: Rozhodãí posuzovali dle platného zku‰ebního fiádu, kter˘ Ïel nefie‰í, jak
vyspûlá zvûfi na barvû má b˘t! V dobû posuzování se tûÏko jin˘ kus spárkaté zvûfie
seÏene. Zodpovûdn˘ je pofiadatel a vÛdce, kter˘ má na problém rozhodãího upozor-
nit pfied zapoãetím dosledné práce.

Dlouhosrstí ohafii z âeské republiky v USA –
zku‰enosti s exportem ‰tûÀat

Díky internetov˘m stránkám klubu a webo-
vému inzerátu na prodej ‰tûÀat má ná‰ klub své
zástupce nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ i za
oceánem. Jak se to vlastnû v‰e pfiihodilo.

Chtûl bych touto cestou podûkovat paní
Hanû Dufkové, která prostfiednictvím své zná-
mé, jednatelky klubu DO v USA v‰e v angliãtinû
domlouvala. Zájem americké strany byl o dvû
‰tûÀátka ze spojení fenky Kisi z Mechova se
psem Ezerem z Mechova. Po mnoh˘ch e-mai-
lech a zaslan˘ch fotkách byl upfiesnûn poÏada-
vek na dvû pfiedem vybrané feneãky (Sigi a Sentu) a jednoho pejska (Sama). Koneãná
domluva znûla - cena ‰tûÀátek jako v âeské republice a uhrazení letecké pfiepravy.

Následovalo mnoÏství telefonátÛ a e-mailÛ s leteckou pfiepravní spoleãností ke
splnûní pfiepravních podmínek a finanãního a materiálního zaji‰tûní. Cílová stanice ‰tû-
Àátek byl Chicago O’Hare International Airport s mezipfiistáním v Atlantû. Zakoupil jsem
poÏadovanou pfiepravní klec a nutnou v˘bavu v podobû napájeãek na vodu. Vybavil
jsem v˘vozní povolení pro ‰tûÀata a dodrÏel ve‰keré veterinární poÏadavky. Jedna
z podmínek také znûla, Ïe vûk pfiepravovan˘ch ‰tûÀat musí b˘t minimálnû 12 t˘dnÛ.

KdyÏ nastal den „D“, vzal jsem si dovolenou a vyjel s pejsky do Prahy na leti‰tû.
Pak pfiicházely postupnû problémy. Cestou jsem dostal telefonát z pfiepravní kance-
láfie, Ïe mûsto pro mezipfiistání v USA nepfiijímá z dÛvodu vysoké vzdu‰né teploty
pro Ïivé zásilky. Tím nastal neoãekávan˘ ãasov˘ posun, v‰e jiÏ ale bylo domluveno
s chovatelkou, která byla v té dobû na cestû na leti‰tû a bez moÏnosti telefonického
spojení. Cesta autem na leti‰tû jí trvá pût hodin.

 Domluvil jsem s leteckou spoleãností náhradní spoj s mezipfiistáním, Praha –
Frankfurt (SRN) - Chicago. Nûmecká letecká spoleãnost ale vyÏadovala jiné pfieprav-
ní podmínky. Tfii zvífiata nesmûla cestovat spoleãnû, takÏe místo jedné klece jsem
musel narychlo shánût dva plastové pfiepravní kontejnery o stanovené velikosti. Fe-
neãky cestovaly spolu a pejsek zvlá‰È. Do poslední chvíle toho dne jsem nevûdûl,
bude-li zásilka odbavena, jelikoÏ nûmecká pfiepravní spoleãnost poÏadovala telefo-
nické potvrzení od pfiíjemce. To v dané chvíli nebylo moÏné z dÛvodu jeho nedo-
stupnosti. Na‰tûstí se mi podafiilo uskuteãnit telefonát s pfiedsedou amerického klu-
bu, kter˘ o v‰em vûdûl a zásilku NûmcÛm potvrdil. Poslední telefonick˘ hovor probû-
hl odhadem 15 minut pfied odletem.

Na poslední chvíli se v‰e stihlo a mnû spadl „balvan“ ze srdce. Je‰tû nyní, kdyÏ si
na to vzpomenu mám mrazení v zádech a zároveÀ i dobr˘ pocit, Ïe se v‰e zdafiilo.
·tûÀátka dorazila k nov˘m majitelÛm v pofiádku a mají se k svûtu. Díky internetu
mám zprávy a fotky, jak prosperují. Tû‰í mne pfiedstava, Ïe právû „ãeská“ krev oÏiví tu
americkou u nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ v USA.

 Ing. Jifií Kec, chovatel CHS z Mechova

Fenka DO Senta z Mechova v USA
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Pomáháme si
DO
Prodám chovného psa DO Rima z Mechova
bûlou‰, ZV, PZ, LZ, MVZ - v‰e I. c., v˘stava VD, narozen 19. 3. 2007
odbûr: ihned
kontakt: Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec

tel. 724 524 253

Prodám ‰tûÀata DO - hnûdáci s bílou náprsenkou
otec: Reno LH od Hanusky
matka: Gira z Mechova
odbûr: ihned
kontakt: Jaroslav Kubát, BoÀkov 34, 582 55 Herálec u Havlíãkova Brodu

tel. 724 300 470

Prodám ‰tûÀata DO – bûlou‰i, psi
otec: Hubert z Pfiedních hájÛ – CAJC, CAC, ZV, PZ, LZ – I.c., SZVP, nos 4
matka: Brony z Ol‰ové rokle – oko hnûdé, DKK 0/0, PZ – I.c., nos 4
odbûr: zaãátkem bfiezna 2009
kontakt: Michal Bou‰e, Bukovec 77, 312 00 PlzeÀ

tel. 377 461 145, mobil 603 253 758, email: madlab@seznam.cz

Zadám lednov˘ vrh ‰tûÀat DO
Otec i matka pracovnû vynikající, oba CACIT – CACT, oba hlasiãi a ostfií na ‰kodnou.
odbûr: bfiezen 2009
kontakt: Jan H˘bner, Smetanova 1208, 294 21 Bûlá pod Bezdûzem

tel. +420 723 163 130, pevná +420 326 701 957

MMO
Prodám ‰tûÀata MMO
otec: Vir z Florianova dvora, oko hnûdé, 3x v˘born ,̆ CAC, BOB, Klubov˘ vítûz

PZ, LZ, SVP, ZO 4, daviã
matka: Gábina z Vlasteckého vrchu, hnûdobílá, DKK 0/0, oko hnûdé, 2x v˘borná,

CAJC, CAC, Res. CACIB, PZ, LZ, SZVP, I. c., nos 4, ZO 4
odbûr: duben – kvûten 2009
kontakt: Miroslav Kohout, V Hlinkách 211, 267 42 Broumy

tel. 311 585 346, mobil 723 675 214

Prodám ‰tûÀata MMO
po v˘bornû pracovnû zaloÏen˘ch rodiãích
matka: Elis ze Sezemsk˘ch boreãkÛ
otec: Asko z Rasetova dvora
odbûr: jaro 2009
kontakt: Josef Jeník, Sezemice 618, tel. 466 931 195 veãer, mobil 724 339 152

Setkání s jezevcem
Tak, jako kaÏd˘ den, i v sobotu 31. kvûtna jsem se kolem pÛl sedmé ráno, za

doprovodu svého velkého münsterlanda Toma z Tou‰kovsk˘ch polí, vracel
z pochÛzky honitbou domÛ. Tom, pfiestoÏe v leto‰ním roce dovr‰í deseti let Ïivota,
je stále v˘born˘m psem a odvádí vynikající práci v‰estranného ohafie, o ãemÏ mû
opût toho rána pfiesvûdãil.

K domovu se jako vÏdycky vracíme po polní cestû, kdy po jedné stranû cesty se
nachází Anglick˘ park zámku Krásn˘ DvÛr o rozloze cca 100 ha, a z druhé strany lán
vzrostlé p‰enice. KdyÏ jsme byli asi 300 metrÛ od domova, Tom náhle navûtfiil ãers-
tvou stopu a ihned se po ní vydal do lánu p‰enice. Takto reaguje vÏdy, kdyÏ navûtfií
‰kodnou. Asi po sedmi minutách zaãal hlásit, a to dosti ostfie. V první chvíli jsem
usoudil, Ïe by se mohlo jednat o ãernou, která se v na‰í honitbû vyskytuje a velmi
ãasto se zdrÏuje i v parku a pfiechází do okolních polí. Hlá‰ení Toma se oz˘valo
jakoby z rÛzn˘ch míst lánu p‰enice a moje snaÏení jej pfiivolat nemûlo úspûch. Asi
po dvaceti minutách hlá‰ení pfiestalo. Na moje dal‰í pfiivolání Tom reagoval dal‰ím
hlá‰ením, ale hlasem, jako kdyÏ provádí dosled spárkaté zvûfie. Nezb˘valo mi nic
jiného, neÏ-li se vydat do obilí za ním. Veden jeho neustál˘m hlá‰ením jsem asi po
200 metrech chÛze obilím do‰el k nûmu a spatfii úlovek. V první chvíli, kdy jsem
úlovek Toma vidûl zezadu, mû napadlo, Ïe jde o psíka m˘valovitého, kter˘ uÏ byl
u nás nûkolikrát spatfien. Brzy, po bliÏ‰ím obeznámení jsem v‰ak rozpoznal, o jak˘
úlovek se jedná. Byl to star˘ jezevec a Tom byl viditelnû znaãnû vyãerpan .̆ Hned
jsem poznal, Ïe se Tom snaÏil jezevce aportovat a v dÛsledku vyãerpanosti zÛstal
stát nad sv˘m úlovkem a hlásit ho, dokud jsem k nûmu nepfii‰el. Dostal velkou po-
chvalu a pamlsek, kter˘ nosím stále u sebe.

Nechal jsem jezevce na místû a ‰el se sv˘m Tomem po stopû proti smûru, abych
si ovûfiil místo stfietu a vzdálenost, kterou byl jezevec Tomem aportován. Místo jsem
zfietelnû poznal, obilí bylo znaãnû poválené. Musel to b˘t tûÏk˘ souboj, ale Tom

nepovolil a zvítûzil. Prokousl jezevcovi hrdlo. Tom
10 kilo váÏícího jezevce aportoval v obilí asi 250
metrÛ, a pak uÏ znaãnû vyãerpan˘ hlásil a ãekal na
svého pána.

Po pfiíchodu domÛ jsem okamÏitû provedl staÏení
jezevce. Nemûl Ïádné sádlo, jen svalovinu. Podle opo-
tfiebení chrupu jsem jeho stáfií odhadl na ãtyfii roky.

Tom je zdatn˘ a velmi spolehliv˘ daviã ‰kodné zvû-
fie. Nedávno jsem jej dvakrát nasadil na stopu postfiele-
né li‰ky, která po ránû znaãila zásah, ale ode‰la. V obou
pfiípadech se vÏdy vrátil se zadávenou li‰kou. Váha prv-
ní byla 10 kg, druhé 8 kg. Mám s ním za celé jeho pÛ-

sobení bez v˘stfielu uloveno v na‰í honitbû 47 koãek. Tom je chovn˘ pes, nedávno
kryl jednu fenku a za krytí jsem si vzal ‰tûnû – pejska, kter˘ se jeví velmi nadûj-
nû. Je m˘m velk˘m pfiáním, aby se z nûj s mou pomocí stal druh˘ Tom.

Zdenûk Pilafi, mysliveck˘ hospodáfi
MS Krásn˘ DvÛr
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Prodám ‰tûÀata VMO
po pracovnû i exteriérovû v˘born˘ch rodiãích. Oba rodiãe v˘bornû vystavují a jsou
ostfií na ‰kodnou.
matka: Gabriela od Nezdického potoka
V˘stavy:âesk˘ junior ‰ampion, âesk˘ ‰ampion,

·ampion âerné Hory (Montenegro), Klubov˘ vítûz 2007, CAJC, 6x CAC,
3x CACIB, 3x BOB, Vítûz skupiny BOG, Zuchtschau Straubing sg/sg,
Zuchtschau Oberschneiding sg/sg - Beste Hundin
Zkou‰ky v âR: ZV I.c. 199 b., PZ I.c. 297 b. - Vítûz, 293 b. - res. CACT,
VP II.c. 77 b., I.c. 95 b., LZ I.c. 234 b., BZ I.c. 106 b., VZ II.c. 451 b.,
MVZ II.c. 440 b.
Zkou‰ky v SRN: VJP 74 b. - stopa zajíce 10,
HZP 161 b. - stopa Ïivé kachny 10

otec: Lord II. v. d. Langen Weide
V˘stavy: Zuchtschau sg/sg
Zkou‰ky: VJP 70 b. - stopa zajíce 10, HZP 185 b. - stopa Ïivé kachny 10,
VGP 326 b.

odbûr: ihned
kontakt: Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

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

Prodám fenu VMO
Felina z JabloÀové zahrady, datum narození 03. 05. 2007; PZ, BZ
odbûr: ihned, cena dohodou
kontakt: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

mobil 605 422 592, 733 576 328, e-mail: Ladislav.Perny@centrum.cz
http://musterland.wz.cz

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

PZ, SVP, LZ, BZ, VZ
odbûr: kvûten 2009
kontakt: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

mobil 605 422 592, 733 576 328, e-mail: Ladislav.Perny@centrum.cz
http://musterland.wz.cz

Prodám ‰tûÀata VMO
otec: Car z T̆ necké kovárny – CAC, VZ, PZ, LZ, SVP
matka: Dina z Mûstce – ZV, LZ, PZ, MVZ, CAC I.
odbûr: duben 2009
kontakt: Jaroslav Mare‰, tel. 737 930 822, 731 518 268

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 tm. hnûdé

ZV, PZ, LZ I.c., MVZ II.c.
odbûr:  koncem bfiezna 2009
kontakt: MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63, 664 91 Ivanãice

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

Zadám ‰tûÀata MMO od 2 fen  narozená koncem února 2009.
Otec: Urian vom Blütengrund  ã.760- ZV,PZ,VZ, daviã, hlasit˘ na stopû,

v˘stava sg/v, DKK 0/0 v.55 cm. oko tmavé.
1. matka: Diana Eben-Ezer - ZV,PZ,LZ I.c. v˘stava v˘b.DKK 0/0 oko tm.
2. matka: Orfa Buremi -v˘stava VD,oko tm. PZ,VZ daviã a vodafi. DKK 0/0 .
Petr Buba, Ole‰ná 269 01 Rakovník. tel. 606 265 615.

VMO
Zadám jarní vrh ‰tûÀat VMO
matka: Chery od Nezdického potoka

V˘stava: V˘borná, 2x CAC, CACIB, R.CACIB, BOB
Zkou‰ky: V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2008, Res. CACIT, 2x CACT, MVZ, LZ,
PZ, VP, ZV - v‰e I. cena

otec: Kirki Ciperro
V˘stava: Inter‰ampion, 2x Klubov˘ vítûz, âesk˘ ‰ampion,
âesk˘ Grand‰ampion, Slovensk˘ ‰ampion, Evropsk˘ vítûz
Zkou‰ky: V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2007, âesk˘ ‰ampion práce,
CACIT, 4x CACT, MVZ, PZ, LZ, VZ, BZ, VP, ZV, VJP, HZP

odbûr: bfiezen 2009
kontakt: Ing. Milan Polák, Osvobození 922, 342 01 Su‰ice

tel. 607 511 775, www.odnezdickehopotoka.estranky.cz

Zadám jarní vrh ‰tûÀat VMO ze zahraniãního krytí
matka: Chera ze Selmického revíru

V˘stava: v˘borná, CAC, Res. CAC
Zkou‰ky: ZV, PZ, LZ, VP - v‰e I. Cena

otec: Mirko von den Reithkampen
V˘stava: sg/sg
Zkou‰ky: VJP, HZP, VGP

odbûr: duben 2009
kontakt: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

tel. 602 134 057, www.svatoborsky-revir.estranky.cz
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V¯BOR  KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170

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

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

Kronikáfi 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
karelpfeifer@seznam.cz

 Klubové stránky na internetu:  http://www.ohardlouhosrsty.ic.cz

Na‰i sponzofii
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PORADCI CHOVU

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

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

757 01 Vala‰. 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: svatoborsky.revir@seznam.cz

Zpravodaj ã. 77/2009 vychází 31. ledna 2009.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 78/2009 je 15. kvûtna 2009.
Vyti‰tûno jen pro vnitfiní potfiebu, vychází 2x roãnû, zdarma pro ãleny klubu.

Vydává: Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
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