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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
jménem v˘boru KDO bych chtûl touto cestou podûkovat ãle-

nÛm klubu za dÛvûru, kterou jste nám dali i pro dal‰í volební
období. V‰em zvolen˘m funkcionáfiÛm blahopfieji ke zvolení
a souãasnû vyz˘vám k odpovûdné práci ve prospûch chova-
telského klubu.

Dlouholet˘m v˘vojem jsou nastaveny i parametry klubové
ãinnosti. âlenská základna prostfiednictvím spádov˘ch schÛzí a
následnû na konferenci KDO stanovila hlavní smûry ãinnosti klu-
bu pro dal‰í pûtileté funkãní období 2009 - 2014.
Zásadními nov˘mi rozhodnutími jsou:
• v˘bûry do chovu provádût pouze na klubov˘ch akcích,
• kaÏdoroãnû pofiádat samostatnou klubovou v˘stavu, speciální v˘stavu a dal-

‰í klubovou v˘stavu pro plemena KDO pfii nûkteré z oblastních v˘stav tak,
aby jedna z v˘stav byla uskuteãnûna na Moravû,

• pofiádat zkou‰ky vloh v rámci Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa v âe-
chách a dal‰í ZV na Moravû.
Doufám, Ïe ãlenská základna z moravsk˘ch krajÛ navrhne svého nestora, které-

mu tyto zkou‰ky zasvûtí.
Celá znûní dokumentÛ z konference KDO ze dne 18. 4. 2009 v Praze nalez-

nete na stránkách tohoto Zpravodaje.
Prvofiad˘m úkolem v˘boru KDO je zabezpeãení v‰ech hlavních smûrÛ ãinnosti

s nejvût‰ím dÛrazem na v‰estrannou loveckou upotfiebitelnost na‰ich plemen. Nej-
lep‰í propagací plemen DO jsou nejen kvalitní v˘kony na kynologick˘ch akcích, ale
pfiedev‰ím úspû‰né pracovní v˘kony v bûÏné lovecké praxi.

KDO Ïije bohat˘m Ïivotem i ve spádov˘ch oblastech. Pfiíkladem je V˘chodoães-
ká poboãka, která pofiádá jiÏ tradiãnû minipfiehlídku na‰ich plemen a soutûÏ Lesní
nácvik Dr. Petra Valera. Západní âechy pofiádají v˘cvikov˘ den a organizují ZV, jiÏní
Morava také letos uspofiádala zkou‰ky vloh.

Mlad‰í generace vyuÏívá v plné mífie elektronickou komunikaci. Na‰e internetové
stránky, které za poslední dva roky zaznamenaly více neÏ 33.000 náv‰tûv, svûdãí
o velkém zájmu o ná‰ chovatelsk˘ klub nejen v âechách, ale i zahraniãí. Podûkování
patfií editorce stránek Mgr. Zdenû Ml˘nkové.

Tradiãním pojítkem pro ãlenskou základnu je klubov˘ Zpravodaj s informacemi
o ãinnosti a hospodafiení klubu. Vysoká úroveÀ tohoto periodika je kladnû hodnoce-
na ‰irokou  kynologickou vefiejností. Dûkuji tímto redakãní radû za její nelehkou, ãa-
sovû nároãnou práci. Dále dûkuji v˘boru KDO za t˘movou spolupráci v uplynulém
volebním období a dozorãí radû.

Dûkuji v‰em ãlenÛm klubu za jejich práci na zkvalitÀování na‰ich plemen a pfieji
jim, aby klubová ãinnost ve prospûch lovecké kynologie byla jejich potû‰ením ve
volném ãase.

Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO

Foto na 1. stranû obálky: pes DO Ugo vom Sämmenhof (import), chovatel Hans Sämmer,
majitel Ing. Jifií Kec

Vyznamenání KDO
Stfiíbrn˘ odznak KDO
Za 20 let ãlenství
·avlík Václav Mezholezy
Hortenská Pavlína Úhrov
Kubát Jaroslav BoÀkovice
NoÏiãka Josef Ing. Chlumec nad Cidlinou
Vrzáãek Josef Tfiemo‰nice
Tlust˘ Miroslav Kladno
Korbel Miroslav Chanovice
Havlátko Jifií Zálezly
Ptáãek Jan M‰ecké Îehrovice
Laiblová Eva Teplice

Zlat˘ odznak KDO
Za 30 let ãlenství
Dvofiáãek Jaroslav Hliníky
Lejsek Jan Todnû
Síkora Jifií Nûchov
Nimmertondl Jan Simtany
Novák Otakar Ronov nad Doubravou
Kare‰ Stanislav Paãejov
Stárek Jaroslav Vlaãice
Hajník Jaroslav Zalánská
Penc Václav Nové Dvory
·panûl Karel Mar‰ov u Úpice

Za úspû‰né pfiedvedení psa na Memoriálu Karla Podhajského v r. 2008
Kaiser Vladimír Praha 4
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Vzpomínka na pana Ervína Weidla
S panem Ervínem Weidlem jsme se naposledy

rozlouãili dne 2. 7. 2008 na místním hfibitovû
v Náchodû. Ná‰ dlouholet˘ pfiítel a kamarád ode-
‰el tam, odkud se nikdo nevrací, mûsíc pfied sv˘mi
70. narozeninami, pro nás v‰echny neãekanû. Byl
pln˘ Ïivota a práce, neustále plánoval a tvofiil.

Jeho velk˘mi láskami byly pfiíroda, myslivost
a lovecká kynologie. Do své smrti vykonával v˘-
kon práva myslivosti v mysliveckém sdruÏení Hu-
bert Hefimanice u Jaromûfie, kde byl velk˘m po-
mocníkem pfii organizování chodu mysliveckého
sdruÏení a mysliveck˘ch akcí, velmi rád vafiil, a to
opravdu umûl.

Myslivecké kynologii se vûnoval od mládí, vy-
cviãil a pfiedvedl nejvíce psÛ na okrese  Náchod.
Cviãil v‰echna plemena loveck˘ch psÛ na v‰echny
druhy zkou‰ek, nejvíce v‰ak ohafie. Jeho láskou
a Ïivotním psem byl dlouhosrst˘ ohafi Cid z Holásek
(âlp 5761/88), chovn˘ pes, se kter˘m dosáhl mno-
ha pracovních a chovatelsk˘ch úspûchÛ.

Byl velmi aktivním ãlenem Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ a jeden ze zakladatelÛ V˘chodoãeské poboã-
ky KDO. Na okrese Náchod v minulosti zorganizo-
val Mezinárodní zkou‰ky dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
a kdyÏ se konaly Mezinárodní zkou‰ky na okrese
Hradec Králové, zastával funkci fieditele zkou‰ek.
VÏdy byl ochoten pfiidat pomocnou ruku k dílu
a nikdy nezkazil Ïádnou zábavu, umûl pfiispût k pobavení ostatních.

Naposledy jsme jej vidûli pfii práci jako vrchního rozhodãího na na‰í v˘roãní schÛ-
zi Vâ poboãky pfii soutûÏi Dr. Petra Valera v dubnu 2008 - nikdo by nepomyslel, Ïe
naposledy.

Choval úspû‰nû i dal‰í psy, na‰e národní plemeno ãeského fouska, chovného
psa Ajaxe z Brettova dvora, krásného hnûdáka.

Na základû pfiedveden˘ch psÛ se postupnû stal rozhodãím z v˘konu pro v‰ech-
ny druhy zkou‰ek ohafiÛ. Jako v‰estrann˘ rozhodãí posuzoval na vrcholn˘ch soutû-
Ïích a memoriálech po celé na‰í vlasti.

Ode‰el ãlovûk, pfiítel a kamarád, kter˘ nám v‰em bude chybût. Nikdy nezapome-
neme, co pan Ervín Weidl vykonal.

âest jeho památce!

V˘bor Vâ poboãky
    Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ

SchÛze ve spádov˘ch oblastech
v r. 2009 – podnûty, návrhy

Na  spádov˘ch schÛzích byly pfiedneseny zprávy ãlenÛ v˘boru KDO, pfiedána
ocenûní, stfiíbrné a zlaté klubové odznaky, probûhla diskuse a byla provedena volba
delegátÛ na konferenci KDO (poãet ãlenÛ na spádové schÛzi – zvolení delegáti):

Stfiední a Severní âechy
35 ãlenÛ, delegáti – MuÏák, Kostka, Sláma, Pfeifer, Buba, N˘vlt, Luxová, Ml˘nek,
Ml˘nková, Kaiser

JiÏní âechy
29 ãlenÛ, delegáti - Tesafi, Vitha, Lejsek, Opekar, Hubata, Kieweg, Bene‰

Západní âechy
15 ãlenÛ, delegáti – Kec, Fialová, Dejmek, Bejda, Konopík

V˘chodní âechy
35 ãlenÛ, delegáti – Jeník, Pazderka, Pern ,̆ Horák, Pavlíková

JiÏní Morava
15 ãlenÛ, delegáti – ·erá, ·limar, ·lapansk˘

Severní Morava
22 ãlenÛ, delegáti na konferenci – Grmolensk ,̆ Prosek, Kalich

Praha, Stfiedoãesk ,̆ Libereck˘ a Ústeck˘ kraj 4. 3. 2006
v Praze – restauraci “Na t˘ louce zelen˘“
SchÛzi fiídili Petr Buba a Karel Pfeifer.
V bohaté diskusi byly projednány následující otázky:
- proã nejsou ve Zpravodaji uvefiejnûny v‰echny v˘sledky ze svodÛ. Odpovûdûl

pan Pfeifer, Ïe s 50 % nejsou zasílány v˘sledky pofiádající organizací klubu,
- JUDr. N˘vlt navrhl, aby klub poÏádal âMKJ, aby okresÛm byla uloÏena povinnost

zasílat v˘sledky kynologick˘ch akcí chovatelsk˘m klubÛm a aby âMKJ pfiedala
okresÛm adresy hlavního poradce klubu a v˘cvikáfie,

Delegáti konference KDO Zahájení v˘roãní konference KDO s dosavadním
v˘borem
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- Mgr. Ml˘nková navrhla, aby kaÏd˘ úãastník svodu, v˘stavy ãi zkou‰ky zaslal ve
svém zájmu kopii v˘sledku hlavnímu poradci chovu klubu, aby se tak údaje do-
staly do Zpravodaje vãas,

- ãlenÛm byla sdûlena zmûna termínÛ vydávání Zpravodaje na leden-únor a ãerve-
nec – srpen s tím, Ïe uzávûrky zÛstávají 15. listopadu a 15. kvûtna,

- Mgr. Ml˘nková poÏádala pfiítomné ãleny, aby jí zasílali fotografie a ãlánky úspû-
chÛ sv˘ch svûfiencÛ s tím, Ïe budou zvefiejnûny ve Zpravodaji a na internetov˘ch
stránkách klubu.

Kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina dne 21. 2. 2009
v Pelhfiimovû
SchÛzi fiídil p. Ladislav Hubata, ekonom a matrikáfi KDO.
Závûry a námûty:
- ãlenská schÛze doporuãuje posílení genofondu chovn˘ch jedincÛ, vypracovan˘

návrh v˘borem klubu pfiedloÏit k diskusi a schválení,
- ãlenská schÛze schválila navrÏené podmínky pro udûlování ãestného ãlenství v KDO,
- ãlenská schÛze doporuãuje vyuÏít nabídky pro hodnocení dysplazie kyãelních

kloubÛ MVDr. Kuãerou v Jihlavû - upfiesnit a zvefiejnit podmínky spolupráce,
- ãlenská schÛze doporuãuje nadále zvefiejÀovat seznam ãlenÛ, ktefií pravdûpo-

dobnû opomnûli zaplatit v termínu ãlensk˘ pfiíspûvek (volit vhodnou formulaci).
Jedná se o základní povinnost ãlenÛ, vypl˘vající ze Stanov klubu, vãetnû povin-
nosti ukonãení ãlenství,

- ãlenská schÛze navrhuje v˘borem klubu zhodnotit ãinnost a cíle mezinárodní or-
ganizace MMO (hodnocení a vlastní návrh zvefiejnit ve zprávû v roce 2010),

- ãlenská schÛze poÏaduje vydávání  Zpravodaje 2x roãnû s termínem ãerven,
prosinec (chovatelská sezóna, placení pfiíspûvkÛ, spádové schÛze, plán akcí atd.),

- ãlenská schÛze pro konferenci klubu 18. 4. 2009 schválila tyto delegáty:
p. Hubata,  Dr. Tesafi, Ing. Vitha,  p. Lejsek a Ing. Opekar, p. Kieweg, p. Bene‰.

PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘ kraj 21. 2. 2009 v Plzni
SchÛze byla uskuteãnûna v pfiíjemném prostfiedí restaurace Merlin v Plzni. SchÛzi
fiídil pfiedseda klubu KDO Ing. Jifií Kec.
Diskuse:
- p. Kindl - místo konání MVZ, proã letos v Hradci Králové, proã ne v KV,
- p. ·louf - v HK je dobré zazvûfiení,
- Dr. Cincibus – v KV není honitba dostateãnû zazvûfiená na konání MVZ,
- p. ·louf – pozvání do Plznû na Memoriál Franti‰ka Vojtûcha (KO) 19.- 20. 9. 2009.

Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj 22. 2. 2009 ve Hvozdnici
SchÛzi fiídil ãlen v˘boru KDO a pfiedseda Vâ poboãky Josef Jeník.
V diskusi se probíralo:
- p. Jeník – uvedl, Ïe je moÏnost zaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ hotovû na místû,

na spádov˘ch schÛzích,
- ing. NoÏiãka – podûkování vedení KDO za webové stránky klubu,

- p. Jeník – informoval o dvou akcích klubu. Memoriál Dr. Soukupa – zajistit vÛdce
a rozhodãí, pozvání na v˘roãní schÛzi Vâ poboãky 27. 4. 2008 do baÏantnice
LUHY,

- p. Mare‰ – garant na v˘jezd do ciziny – mlad˘ ãlovûk není vybaven cizími jazyky,
proto nepojede. Je potfieba, aby v˘bor KDO zajistil garanta, kter˘ se postará
o vÛdce – vedoucí delegace,

- p. Valenta st. (nejstar‰í ãlen v˘chodoãeské oblasti) - uvedl, Ïe dfiíve jezdil jako
zástupce klubu ãi jako doprovod nebo pfiedával cenu za ná‰ klub. Dále uvedl, Ïe
Vâ poboãku zakládalo pár lidí – p. Otakar BlaÏek z Jaromûfie – návrh, aby jeho
jméno nebylo zapomenuto,

- p. Pern˘ – reagoval na návrh p. Valenty - Vâ poboãka projedná návrh. Pak pozval
pfiítomné na soutûÏ Petra Valera na 27. 4. 2008 (max. 12 psÛ), minipfiehlídku,
obãerstvení zaji‰tûno,

- ing. NoÏiãka - pfiipomnûl, Ïe jsou zvány manÏelky i pfiítelkynû,
- p. Lír – uvedl, Ïe by minipfiehlídka mohla nést název - Minipfiehlídka Otakara BlaÏ-

ka,
- MVDr. ·lapansk˘ - v˘bûr do chovu od 15 mûsícÛ – ÚKOZ (právnû nadfiazeno).

Kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina dne 22. 2. 009 v Brnû
SchÛzi fiídil MVDr. ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu.
Z Ïivé diskuse vyplynuly následující váÏné pfiipomínky:
- p. Vaníãek: pfiipomínky k nevhodnému chování nûkter˘ch vystavovatelÛ na klu-

bové v˘stavû v Praze a také k mûfiení v˘‰ek – chybûl vhodn˘ podklad. Upozornil
na neúplnost tabulek ze zkou‰ek i svodÛ,

- p. Derka: pfiipomínky ke svodÛm, navrhuje zajistit posouzení po klubové linii,
- ·lapansk˘: systém organizace svodÛ je zaloÏen na okresní úrovni, nebylo by

vhodné ho naru‰ovat, ale je tfieba vymáhat po OMS kompletní pfiedávání posud-
kÛ, poradce chovu i v˘cvikáfi pracují se v‰emi podklady, které mají k dispozici,

- p. Ry‰ánek (pfiedseda OMS Brno-venkov): konání svodÛ zaji‰Èují OMS bez pro-
blémÛ, je nutno vyÏadovat správné pfiedání dokumentace,

- p. Ulrich: chybí pak dostatek informací pfii v˘bûru partnerÛ pro fenu, dále hovofiil
o v˘bûru ‰tûÀat pro dal‰í chov,

- p. Job: komentoval loÀsk˘ pfiedv˘bûr na MRK.

Kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘ 15. 2. 2009 v Olomouci
SchÛzi fiídil v˘cvikáfi klubu a poradce chovu DO MVDr. Miroslav Kalich.
Diskuse:
- p. Ka‰par namítal, Ïe Zpravodaj chodí pozdû,
- pí Luká‰ovou zajímá, jak se dostávají údaje do Zpravodaje, chybí tam v˘sledky

zkou‰ek. Tento dotaz byl vysvûtlen MVDr. Kalichem,
- p. Grmolensk˘ se vyjádfiil ke klubov˘m zkou‰kám, Ïe by u kaÏdého zahraniãního

rozhodãího mûl b˘t ãesk˘ rozhodãí. KdyÏ se jedná o ohodnocení mezi známkami
3 aÏ 4, aby nedostali psi tu hor‰í známku, která by je pfiipravila o kvalifikaci na vy‰‰í
zkou‰ky. K tomuto tématu se pfiipojil i p. Hejna - má pocit, Ïe spí‰e mají zahraniãní
rozhodãí vliv na na‰e, ktefií pak opakují  co fieknou rozhodãí zahraniãní,
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- diskutovalo se o v˘stavách: na mezinárodních posuzují univerzální rozhodãí, ktefií
mnohdy neznají standard plemene. Chtûjí pustit aÏ 60 psÛ do kruhu. Proto je
tfieba chodit na speciální a klubové v˘stavy, kde posuzují kompetentní rozhodãí,

- informace MVDr. Kalicha k v˘bûru do chovu: vûk min. 15 mûsícÛ. V˘bûr na klubo-
vé v˘stavû v kvûtnu v Praze, speciální v˘stavû ve Vala‰ském Mezifiíãí v ãervnu,
klubové v˘stavû v Buchlovicích v záfií a na spádov˘ch schÛzích.

Diskusní pfiíspûvky jednotliv˘ch ãlenÛ jsou uvefiejnûny na základû zápisÛ
z jednotliv˘ch spádov˘ch schÛzí, byly následnû vzneseny pfiíslu‰n˘mi gestory na
schÛzi v˘boru KDO 21. 3. 2009 a projednány.

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

                                                                         Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

Zápis z konference Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ, konané dne 18. dubna 2009
v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“ v Praze 4
Pfiítomni: dle prezenãní listiny

Konferenci zahájil a fiídil Ing. Kec, pfiedseda klubu. Pfiivítal pfiítomné delegáty, pfieãetl
jednací a volební fiád. Konference fiády schválila.
Volební a mandátová komise ve sloÏení: Dr. Tesafi, J. Bejda, Ing. Pavlíková. Konferen-
ce schválila.
Návrhová komise: Mgr. Ml˘nková, D. Luxová, B. MuÏák. Konference schválila.

Byly pfiedneseny zprávy jednotliv˘ch funkcionáfiÛ KDO za uplynulé funkãní období:
- zpráva pfiedsedy klubu za celé funkãní období, vã. prezentace ãinnosti klubu po-

ãítaãovou projekcí – Ing. Kec;
- zpráva hlavního poradce chovu – Dr. ·lapansk˘;
- zpráva v˘cvikáfie – Dr. Kalich;
- zpráva ekonoma a matrikáfie – L. Hubata;
- zpráva dozorãí rady – Ing. Ml˘nek;
- zpráva ãlena v˘boru - J. Jeník seznámil pfiítomné s pravidly udûlování klubov˘ch

odznakÛ a informoval o udûlen˘ch vyznamenáních.

Hlavní smûry ãinnosti KDO pro nadcházející období pfiednesl Ing. Kec.
V diskusi informoval J. Jeník o ãinnosti V˘chodoãeské poboãky KDO.
V dal‰í diskusi, které se zúãastnili Ing. Dejmek, K. Pfeifer, Dr. N˘vlt, p. Konopík

a Ing. Kec byly pfiedneseny pfiipomínky ke zku‰ebním fiádÛm. Po obsáhlé diskusi
bylo doporuãeno v˘boru klubu, aby písemnû upozornil Ministerstvo zemûdûlství âR
cestou âMMJ na rozpory mezi zku‰ebními fiády a nadfiazenou vyhlá‰kou MZe âR.

V diskusi vystoupil Dr. N˘vlt s pfiipomínkou ke zprávû DR. Vysvûtlili Ing. Ml˘nek
a K. Pfeifer.

V dal‰ím diskusním pfiíspûvku nabídl Ing. Dejmek moÏnost pofiádání klubov˘ch
v‰estrann˘ch zkou‰ek v jejich oblasti.

Pfiedseda volební a mandátové komise Dr. Tesafi informoval o poãtu delegátÛ 31
(jeden se nedostavil). Sdûlil, Ïe konference je usná‰eníschopná a volby mohou pro-
bûhnout. Byl zvolen v˘bor klubu v‰emi hlasy a dozorãí rada 28 hlasy (tfii delegáti se
zdrÏeli hlasování).

âlenka návrhové komise D. Luxová pfieãetla návrh usnesení. Konference usnese-
ní schválila.

Konferenci ukonãil pfiedseda klubu Ing. Kec, podûkoval za sebe i dal‰í zvolené
funkcionáfie za dÛvûru a popfiál v‰em delegátÛm, ãlenÛm i hostÛm do dal‰ího funkã-
ního období hodnû aktivní práce a úspûchÛ ve prospûch klubu.

Zapsala: Drahomíra Luxová, ãlen návrhové komise
18. 4. 2009
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Zpráva pfiedsedy o ãinnosti KDO za funkãní
období let 2004 - 2009

Zpráva o ãinnosti klubu za celé funkãní období byla na konferenci prezentována
promítáním fotografií z akcí s komentáfiem. Struãnû ji teì pro tento Zpravodaj pfiipo-
menu písemnû.

V roce 2004 se uskuteãnila VI. Samostatná klubová v˘stava v Praze, vítûzkou se
stala fenka VMO Hela od Staré vsi. Speciální v˘stava KDO byla uspofiádána 15. 5.
v Námû‰ti na Hané. Dvû vrcholné klubové akce, XXXV. Klubová soutûÏ - MVZ DO, MMO
a VMO a IV. MVZ VMO probûhly v Libûjovicích ve dnech 18. - 19. 9. Vítûzkou KS - MVZ se
stala Oxa Ka-Mir Bohemia vedená Janem H˘bnerem a vítûzem MVZ VMO Andy od Fur-
berku veden˘ Karlem Kiewegem. Do Nûmecka vyjelo ãtyfiãlenné druÏstvo na‰ich pejskÛ
– psi Eben a Ezer z Mechova Ing. Ladislava Ml˘nka, fenka Linda vom Lönsstein vÛdce
Petra Buby a pes Noris z Ka-Mir Bohemia nejmlad‰ího vÛdce soutûÏe Jifiího Klaboucha.
Nejlep‰í pes ãeského druÏstva Ezer z Mechova se stal vítûzem pole.

V roce 2005 probûhla VII. Samostatná klubová v˘stava a svod chovn˘ch psÛ
a fen 28. 5.  Nejkrásnûj‰ím psem byla vyhlá‰ení fenka DO Kisi z Mechova. Speciální
v˘stava byla uspofiádána pfii oblastní v˘stavû 10. 9. v Buchlovicích. XXXVII. MVZ DO
a XXXVI. Klubovou soutûÏ - MMO VMO a DO uspofiádal klub v TouÏimi u Karlov˘ch
VarÛ. Vítûzi se stali Vladimír Kaiser s DO Alanem z Chotutického údolí a Jaroslav
Vofií‰ek s MMO Belou z Bílé Telãe.

V roce 2006 byla uspofiádána jiÏ VIII. Samostatná klubová v˘stava v Praze, ten-
tokrát ve znamení MMO a jejich posouzení rozhodãím ze zemû pÛvodu. Vítûzem se
stala fenka MMO Dara z Florianova dvora. Speciální v˘stava probûhla jiÏ tradiãnû na
Moravû v Námû‰ti na Hané. Na‰e pozornost se soustfiedila na XXXVII. KS - MVZ DO,
MMO a VMO ve Vsetínû, kde vzhledem k velmi nízkému poãtu pfiihlá‰en˘ch mûli
organizátofii i v˘bor klubu mnoho starostí. Mrzela nás zahraniãní absence mal˘ch
münsterlandsk˘ch ohafiÛ i pfies to, Ïe tyto zkou‰ky byly inzerovány i v klubovém
Zpravodaji MMO v SRN. Vítûzem XXXVII. KS- MVZ se stal Jaroslav ·limar se psem
MMO Dorem Ulja–Morava. Pozitivní byla poãetná úãast na‰ich plemen na kynologic-
k˘ch akcích doma i v zahraniãí. Jaroslav Vofií‰ek úspû‰nû absolvoval Memoriál Ri-
charda Knolla s MMO Belou z Bílé Telãe. V˘znamn˘ch úspûchÛ v tomto roce dosá-
hl Vladimír Kaiser s DO Alanem z Chotutického údolí. Vítûzem pole na XXXVIII. MVZ
DO v Rakousku se stal Kar z Mechova mladého vÛdce Ing. Luìka JirkÛ. Spoleãnû
s Ebenem z Mechova Ing. Ladislava Ml˘nka úspû‰nû absolvovali MVZ v Rakousku.
V Sepekovû se uskuteãnilo setkání seniorÛ klubu DO.

V roce 2007 pfiekvapila neb˘vale velká úãast na IX. Samostatné klubové v˘stavû
v Praze. 103 pfiihlá‰en˘ch zástupcÛ klubem zastfie‰en˘ch plemen je do dal‰í ãinnosti
zavazující a svûdãí o vzrÛstajícím zájmu o v˘stavnictví a potvrzením kvality na‰ich chovÛ.
Zvy‰uje se zájem vystavovatelÛ o tuto akci i ze zahraniãí. Byl uspofiádán V˘cvikov˘ den
západoãesk˘mi ãleny KDO v Liblínû na Rokycansku. Podûkování patfií v‰em organizáto-
rÛm za celkovû zdafiilou XXXVIII. CACIT Klubovou soutûÏ – MVZ DO, MMO a VMO, která
se konala 22. a 23. 9. v Sepekovû. Potû‰itelná byla neb˘vale poãetná korona a velice
pfiíjemn˘ spoleãensk˘ veãer. Vítûzkou se stala Ing. Lenka Fialová se psem VMO Kirki

Ciperro. Mezinárodní zkou‰ky VMO a MMO v Rakousku úspû‰nû absolvoval Nikola R˘dl
s MMO Badem z Dianina údolí. Organizaãní pomoci pfii v˘jezdu a úãasti na‰eho vÛdce
na akci se ujal Dr. Jifií Tesafi. Velk˘m úspûchem na‰eho klubu v roce 2007 byla úãast na
XXXIX. MVZ DO v nûmeckém Eschenau, kde na‰e ãtyfiãlenné druÏstvo sbíralo vavfiíny.
Celkov˘m vítûzem zkou‰ek a vítûzem vody se stal ná‰ pes Orin od Smolenské pfiehrady,
kterého vedl Jaroslav Srd˘nko, dal‰í ãesk˘ zástupce Sendy LH od Hanusky veden˘ Ja-
roslavem Hajníkem se stal vítûzem pole. Alan z Chotutického údolí veden˘ Vladimírem
Kaiserem  úspû‰nû reprezentoval ná‰ klub na Memoriálu Karla Podhajského. Pfiedvede-
ní na‰ich plemen  na zkou‰kách z v˘konu a na v˘stavách je obrovská  propagace  ple-
men dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Pro oÏivení krve byla do klubu získána v r. 2007 tfii ‰tûÀata DO
ze Spolkové republiky Nûmecko z kvalitních chovÛ.

Rok 2008 pfiinesl klubu, kromû tradiãních, dvû nové akce. Dal‰í klubovou v˘stavu a tolik
Ïádané zkou‰ky vloh KDO. Nejkrásnûj‰ím psem X. Samostatné klubové v˘stavy se stal
pes MMO Cirk z Lhotecké Ka‰tanky. Rozvíjí se aktivita ve spádov˘ch oblastech, tradiãnû
u V˘chodoãeské poboãky. Novû u západoãesk˘ch ãlenÛ ve formû spoleãn˘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 do budoucna poãítáno s dal‰ími zkou‰ka-
mi vloh, organizovan˘mi KDO. Vítûzem XL. (40.) MVZ DO se stal Winfried Edelmann se
psem DO Westfalen’s Chef ze SRN, vítûzem XXXIX. KS – MVZ Ludwig Wagner se psem
MMO Asko von Edwies, V‰estrann˘m klubov˘m vítûzem 2008 se stal Ing. Milan Polák
s fenkou VMO Chery od Nezdického potoka. Obû akce uspofiádal klub v Libûjovicích.

Samostatnou kapitolou v propagaci klubu a informovanosti ãlenské základny jsou
webové stránky klubu a klubov˘ Zpravodaj. Podûkování za vedení pÛvodních strá-
nek klubu do r. 2006 patfií Dr. Jifiímu Tesafiovi, za vznik a aktualizaci nov˘ch stránek
www.ohardlouhosrsty.ic.cz  Mgr. Zdenû Ml˘nkové. Celé redakãní radû pak za nároã-
nou práci pfii tvorbû Zpravodaje, kter˘ pro ãleny klubu vychází dvakrát roãnû.

Ná‰ klub získal od Dr. Pavla Cincibuse pfieklady nûmeck˘ch zku‰ebních fiádÛ pro
jarní zkou‰ky (VJP), podzimní zkou‰ky (HZP) a v‰estranné zkou‰ky (VGP). Celá znû-
ní najdete na zmiÀovan˘ch internetov˘ch stránkách klubu v odkazu Zku‰ební fiády.
Slibnû se rozvíjí Mezinárodní spolupráce u MMO, v souãasné dobû se pfiipravují spo-
leãné mezinárodní zkou‰ky z v˘konu pro mezinárodnû uznané chovné jedince. Jsou
navázány velmi dobré vztahy s nûmeck˘m klubem DO, zvlá‰tû s jeho Jihobavor-
sk˘m klubem, kter˘ jiÏ dlouhodobû pofiádá MVZ DO. Máme moÏnost úãastnit se
s na‰imi DO na jejich klubov˘ch HZP a splnit chovné podmínky v zemi pÛvodu.
Osobní úãast na jednáních o mezinárodní spolupráci a vhodnû zvolené místo zkou-
‰ek s divokou populací drobné zvûfie pozitivnû ovlivnilo i vysokou zahraniãní úãast
MMO na XXXIX. Klubové soutûÏi – MVZ v r. 2008.

V klubu nejde jen o prezentaci pejskÛ, ale také o spoleãensk˘ Ïivot, navázání
potfiebn˘ch známostí, pfiedání dlouholet˘ch zku‰eností s v˘cvikem a chovatelstvím.
Osobní vazby jsou dÛleÏité i na mezinárodní úrovni. KaÏdoroãnû pofiádané MVZ
a v˘stavy jsou právû tím nejlep‰ím prostfiedím k navázání zahraniãních osobních
a chovatelsk˘ch kontaktÛ. Proto dûkuji ãlenÛm klubu, ktefií se aktivnû akcí u nás
i v zahraniãí zúãastnili a vyz˘vám v‰echny, aby prezentovali plemena na‰eho klubu
i nadále. Do dal‰ího pûtiletého období ãinnosti klubu pfieji na‰im chovatelÛm i majite-
lÛm radost z pejskÛ i jejich úspûchÛ.

 Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO
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Zpráva hlavního poradce chovu KDO
za období 2004 - 2009

Pfiedkládaná zpráva se snaÏí zhodnotit pûtileté funkãní v˘boru KDO, zvoleného
v roce 2004. Tento ãasov˘ úsek také znamená zhruba jeden generaãní interval psÛ.
Konference klubu, jako nejvy‰‰í orgán na‰í organizace, sdruÏující zájemce o chov
kontinentálních dlouhosrst˘ch ohafiÛ, stanovila v roce 2004 základní úkoly, které
jsou pro rozvoj chovu dÛleÏité.

Pozornost na úseku chovatelském se pfiedev‰ím t˘ká sledování vrozen˘ch lo-
veck˘ch vlastností v‰estrann˘ch ohafiÛ, jako jsou hlasitost na stopû ãi na vidûnou,
práce ve vodû s Ïivou kachnou, ostrost na ‰kodnou. Tyto vlastnosti není vÏdy moÏné
testovat na zkou‰kách, ale prokázané v˘kony v praxi jsou evidovány v chovn˘ch
kartách a je na nû brán zfietel pfii doporuãování ke krytí.

Vy‰etfiení na dysplazii kyãelních kloubÛ zÛstává standardní podmínkou pro za-
fiazování do chovu a pfii stávající, relativnû nízké frekvenci nálezÛ vy‰‰ího stupnû ne-
naru‰uje chovatelskou základnu jednotliv˘ch plemen.

Plnû jsme vyuÏili moÏností v˘stavního fiádu, a tak kromû samostatné klubové v˘-
stavy (letos bude jiÏ 11. roãník) na tradiãním místû v Praze – Kunraticích, pofiádáme
pfii nûkteré z oblastních v˘stav speciální v˘stavu a také dal‰í klubovou v˘stavu,
na které se v‰ak neudûluje titul Klubov˘ vítûz.

V praxi se neujala my‰lenka pravidelného pfiedvádûní chovn˘ch psÛ a fen na svo-
du chovn˘ch jedincÛ. MoÏnosti pfiedstavit svoje chovné psy vyuÏilo jen málo chovatelÛ.
ProtoÏe je tûÏké nûkoho direktivnû nutit do této aktivity, fie‰í v˘bor KDO tuto situaci vypi-
sováním ãestné tfiídy na klubové v˘stavû, kde je moÏno chovné psy i feny prezentovat.

Úkol zajistit vzájemné uznávání chovnosti není moÏno jednoznaãnû vyhodnotit.
Faktem je, Ïe KDO uznává u importovan˘ch jedincÛ chovnost získanou v zemi pÛvo-
du. Z na‰eho pohledu nám nic nebrání kr˘t zahraniãními chovn˘mi psy. Z opaãné
strany (Nûmecka) potfieba krytí u nás, vzhledem k velikosti tamní populace, není.
Chovatelé napfi. z Polska, Slovenska nebo Maìarska na‰e chovné psy vyuÏívají.

Problematika v˘stav byla na spádov˘ch schÛzích opakovanû diskutována a na
základû pfiipomínek se formoval pfiístup v˘boru KDO k organizaci v˘stav. Plnû pod-
porujeme úãast na v‰ech typech v˘stav, od oblastních po mezinárodní, i na za-
hraniãních, kde je moÏno realizovat pfiedpoklady kvalitních jedincÛ v soutûÏích
o prestiÏní tituly a souãasnû pfiedstavovat na‰e plemena ‰iroké kynologické vefiej-
nosti a získávat tak i nové zájemce.

Pro úãely chovatelské vykrystalizoval systém klubov˘ch v˘stavních akcí, které na
vysoké odborné úrovni umoÏní objektivnû hodnotit kvalitu dlouhosrst˘ch a münster-
landsk˘ch ohafiÛ. Jedinû v poãetné konkurenci a po posouzení specializovan˘mi
rozhodãími je moÏno vyná‰et soudy o kvalitû chovu. DÛleÏit˘ je pro nás absolutnû
nezaujat˘ postoj a jin˘ úhel pohledu na ná‰ chov prostfiednictvím pravidelnû zva-
n˘ch zahraniãních rozhodãích. V˘bûr termínÛ (jaro – podzim) a lokalizace (âechy –
Morava) dává v‰em chovatelÛm moÏnost zúãastnit se aktivnû tûchto klubov˘ch akcí.

Vyslovenû chovatelsk˘ pohled na znaky exteriéru, projevy povahov˘ch vlastností,
pfiihlédnutí k pÛvodu a k uÏ sloÏen˘m zkou‰kám je moÏno uplatnit v rámci v˘bûrÛ
kandidátÛ chovu. Soustfiedûní vût‰í ãásti odchovu na klubov˘ch v˘stavách logicky
pfiedurãuje pofiádání v˘bûrÛ kandidátÛ chovu v rámci tûchto v˘stav. Pro jedince, kte-
fií nesplÀují napfi. vûkov˘ limit 15 mûsícÛ v den v˘stavy nebo z jin˘ch dÛvodÛ se
nemohou zúãastnit tûchto v˘bûrÛ, je pak moÏno je‰tû vyuÏít spádov˘ch schÛzí nebo
klubov˘ch zkou‰ek. Tento úmysl je v‰ak tfieba pfiedem ohlásit garantovi schÛze nebo
poradci chovu. ProtoÏe pravidelnû je slu‰ná úãast na podzimní MVP v âesk˘ch Bu-
dûjovicích, bude zaji‰tûn v˘bûr do chovu také tam.

Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Poãty odchovan˘ch ‰tûÀat jsou obrazem velikosti populace plemene a také ho-

vofií o mífie zájmu o ‰tûÀata. Obecnû lze konstatovat, Ïe nûmeck˘m dlouhosrst˘m
ohafiÛm zÛstává vûrn˘ stál˘ okruh pfiíznivcÛ, ktefií ho uznávají jako klasického v‰e-
stranného ohafie. Do dal‰ích let jdeme s poãetnû stabilní základnou asi 20 chovn˘ch
psÛ a 35 – 40 fen s produkcí asi 70 ‰tûÀat roãnû. Urãit˘m problémem je zuÏující se
genetická variabilita, kdy vût‰ina chovn˘ch jedincÛ je více ãi ménû pfiíbuzná (více neÏ
polovina psÛ náleÏí k úspû‰né VII. linii).
Z této situace vedou dvû cesty:
1. imigrace nov˘ch nepfiíbuzn˘ch jedincÛ formou importu ‰tûÀat nebo krytí

v zahraniãí,
2. vy‰‰í vyuÏití chovn˘ch psÛ I. a V. genealogické linie a zafiazení jejich potomkÛ do chovu.

Zachování na‰ich tradiãních linií pfiedstavuje souãasnû i ná‰ pfiínos celoevropské
populaci DO. Oba nastínûné postupy se navzájem nevyluãují, ale vyÏadují vy‰‰í ná-
roãnost, kladenou pfiedev‰ím na ‰piãkové obûtavé chovatele. KDO není obchodní
organizací a nemÛÏe zaji‰Èovat nákup nebo hradit krycí poplatky. Zv˘‰enou nároã-
nost pfii zahraniãním krytí mÛÏe ulehãit v˘bor KDO pomocí pfii kontaktech s drÏiteli
chovn˘ch psÛ v zahraniãí, pfiípadnû finanãním pfiíspûvkem na cestovné odpovídají-
cím náhradám na‰im vÛdcÛm pfii reprezentaci na zkou‰kách v zahraniãí.

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
MMO stále zvy‰ují svoji popularitu díky sv˘m vlastnostem, jak mezi mysliveckou

vefiejností, tak i u zájemcÛ, ktefií nepoãítají s jeho loveck˘m vyuÏitím. Tento zájem nás
mÛÏe tû‰it, umoÏní i vût‰í odbyt, ale není to smûr, kter˘ pfiinese zkvalitnûní plemene.

Dlouhodobû je v chovu pfies 30 chovn˘ch psÛ a asi 65 fen. PrÛmûrnû bylo kryto
asi 40 fen a z 30 vrhÛ je odchováváno 170 aÏ 200 ‰tûÀat. Chovné psy je moÏno
rozdûlit do ãtyfi vzdálenû pfiíbuzn˘ch genealogick˘ch linií, takÏe chovatelé mají moÏ-
nost cílevûdomû vybírat chovné partnery pro své feny. V nejpoãetnûj‰í VII. linii je
nejmen‰í moÏnost vyuÏití psÛ, coÏ je obecn˘ jev, kter˘ suÏuje 1. generaci úspû‰ného
plemeníka. Zvlá‰tû, kdyÏ on sám je stále ve v˘borné kondici. U MMO dochází opako-
vanû k imigraci nov˘ch genÛ díky pravidelnému zahraniãnímu krytí asi 10 % fen. To
se kladnû odráÏí na zlep‰ení povahov˘ch vlastností. Pryã je doba, kdy mûli ãásteã-
nou pravdu autofii pí‰ící o hor‰ím vystavování. Dne‰ní malí münsterlandi, pokud do-
stanou jen trochu pfiíleÏitostí v pfiípravû, perfektnû vystavují.



1514

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
VMO mají poãetní zastoupení podobné DO a také podobné problémy v krevní

v˘stavbû plemene. Existují dvû hlavní skupiny navazující na Dextra Ciperro a na Gon-
za von Freihof. ¤e‰ení jsou podobná jako u DO. Import uÏ hotového chovného jedin-
ce je urãitû chovatelsky jistûj‰í, neÏ dovoz ‰tûnûte, naráÏí v‰ak na vysoké finanãní
nároky. Nejefektivnûj‰í metodou zÛstává krytí kvalitními plemeníky v zahraniãí.

Jarní svody umoÏÀují kontrolu chovatelského úsilí pfiedev‰ím ve znacích podmí-
nûn˘ch geneticky. Obecnû lze konstatovat, Ïe není zásadním problémem na‰ich ple-
men typ, velikostní rámec nebo kvalita osrstûní. Také chudozubost je plnû pod kont-
rolou s procentick˘m v˘skytem do 4 %, coÏ v absolutních ãíslech pfiedstavuje 1 – 2
jedince v roãníku jednoho plemene. Podobné je to se skusem, pouze u MMO se
pohybují nálezy od 6 do 10 %. Z toho vût‰inou se jedná o mírnûj‰í formy nepravidel-
nosti skusu (kle‰Èov ,̆ nepravideln˘). Ojedinûlé nálezy kryptorchismu nebo jiné vady
se fie‰í zmûnou rodiãovsk˘ch párÛ. V nepfietrÏitém procesu ‰lechtûní pfietrvává dlou-
hodob˘ úkol pfii zlep‰ování barvy oka. Zvlá‰tû u MMO nemÛÏeme pominout, Ïe polo-
vina populace nemá standardem poÏadované tmavohnûdé nebo hnûdé zbarvení oka.

Závûrem je moÏno konstatovat, Ïe bûhem hodnoceného období byl pfiebudován
systém v˘bûru chovn˘ch psÛ a fen upfiednostnûním akcí organizovan˘ch KDO. Exis-
tuje mezinárodní spolupráce mezi jednotliv˘mi chovatelsk˘mi svazy, která se u MMO
zformovala v ustavení Mezinárodního svazu MMO, jehoÏ je KDO kolektivním ãlenem.
Mohou nás tû‰it osobní dojmy zahraniãních rozhodãích, ktefií byli mnohdy pfiekvape-
ni kvalitou vystavovan˘ch psÛ a fen.

Do dal‰ího období pfiechází chovná základna na pfiijatelné kvantitativní i kvalitativ-
ní úrovni. Problémy, které pfiiná‰í stále se opakující chovatelské cykly známe a jsou
navrÏeny postupy, jak se s nimi vypofiádat. Pfii jejich fie‰ení je potfiebná aktivní úãast
v‰ech chovatelÛ s nasazením nejdÛleÏitûj‰ích vlastností pfii práci s Ïiv˘mi tvory: nad-
‰ení, poctivost a trpûlivost.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu KDO

Zprava v˘cvikáfie KDO za období 2004 – 2009
Hodnotíme-li pfiede‰lé roky, je skuteãností, Ïe mírnû vzrÛstá poãet pfiedveden˘ch

psÛ na zkou‰kách. V roce 2004 to bylo 293 psÛ, v roce 2006 jiÏ 321 a v roce 2008
psÛ 395. Tento nárÛst není v tom, Ïe poãetnû pfiib˘vá na‰ich psÛ, ale v poãtu absol-
vovan˘ch zkou‰ek.

Pokud sledujeme jednotlivé typy zkou‰ek, tak na ZV byli nejpoãetnûji zastoupení
MMO, dále VMO a nejménû DO. S nároãností zkou‰ek se poãty obrací, a na VZ je
nejvíce pfiedveden˘ch psÛ DO a nejménû MMO. Pokud se t˘ká úspû‰nosti na zkou‰-
kách, ta se v posledních letech pohybuje v prÛmûru kolem 86 %. Samozfiejmû
s nároãností zkou‰ek roste i procento neúspû‰n˘ch.

Je potû‰itelné, Ïe kaÏd˘m rokem má ná‰ klub minimálnû jednoho zástupce
v nejvy‰‰ích soutûÏích, na Memoriálu Richarda Knolla a Memoriálu Karla Podhajské-
ho. Sv˘mi v˘kony psi na‰ich plemen rozhodnû nezaostávají za ostatními, podstatnû
poãetnûj‰ími plemeny ohafiÛ.

KaÏdoroãnû pofiádá ná‰ klub ve spolupráci s OMS MVZ a KS - MVZ se zadáváním
titulÛ CACIT a CACT, od loÀského roku také CACT – ZV, jako memoriál MVDr. Vladimíra
Soukupa, letos pfiibyly je‰tû Klubové CACT – ZV na okrese Vy‰kov.

Úspû‰nû se rozvíjí také mezinárodní spolupráce, nejdéle s kluby DO z Nûmecka
a Rakouska. Letos se uskuteãní jiÏ XLI. (41.) MVZ DO, a to v Rakousku. Zkou‰ek
v zahraniãí se zúãastÀují také na‰i zástupci plemen VMO a MMO, hlavnû na úrovni
zkou‰ek chovnosti. Na reprezentaci v zahraniãí pfiispívá klub finanãnû.

V leto‰ním roce bych vás chtûl jako soutûÏící nebo diváky srdeãnû pozvat na
druh˘ roãník ZV – II. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa, kter˘ se bude konat 8. 5.
v Libovicích, dále na klubové ZV 9. 5. v Kfienovicích v okrese Vy‰kov. Ve dnech 19.
a 20. 9. se budou v Nechanicích na okrese Hradec Králové konat vrcholné klubové
zkou‰ky, a to X. MVZ MMO a XL. (40). KS - MVZ DO, MMO a VMO.

Pfieji vám v‰em hodnû pfiíjemn˘ch kynologick˘ch záÏitkÛ s dlouhosrst˘mi ohafii.
V‰em startujícím dûkuji za pfiípravu psÛ na zkou‰ky a soutûÏe a za dÛstojnou repre-
zentaci klubu. V následující sezónû pfieji hodnû ‰tûstí pfii zvládání zkou‰ek.

MVDr. Miroslav Kalich
v˘cvikáfi KDO
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Hospodafiení KDO za období 2004 – 2008
Hlavním zdrojem finanãních prostfiedkÛ klubu jsou ãlenské pfiíspûvky cca 200 tis.

Kã za rok, a tudíÏ v˘‰e pfiíjmÛ souvisí s ãlenskou základnou klubu. ProtoÏe ãlenská
základna je jako Ïiv˘ organismus, uvádím mal˘ rozbor.

V roce 2004 bylo 706 ãlenÛ. KaÏd˘ rok pfiibylo cca 50 nov˘ch ãlenÛ, pfiesnû do
31. 12. 2008 253 ãlenÛ. Pfiesto k tomuto datu bylo registrováno 657 ãlenÛ, znamená
to, Ïe úbytek ãlenské základny je vût‰í neÏ pfiírÛstek. Na rok 2009 opût nûktefií ãleno-
vé klubu nezaplatili pfiíspûvky.

Z roãního pfiíjmu za ãlenské pfiíspûvky je financována ãinnost klubu, pfiedev‰ím
vydávání Zpravodaje a po‰tovného cca 110 tis. Kã, na dofinancování klubov˘ch zkou-
‰ek cca 50 tis. Kã (závisí na poãtu startujících) a 40 tis. Kã ãiní provozní náklady.
Pfiesto se podafiilo za pûtileté volební období naspofiit cca 180 tis. Kã a za 28 tis. Kã je
materiál na skladû (poháry, poloko‰ile, triãka).

Velk˘ podíl na tomto v˘sledku mají myslivecká sdruÏení, ve kter˘ch klubové sou-
tûÏe byly uspofiádány – TouÏim, Vsetín, Sepekov, a Libûjovice pod zá‰titou Karla Ki-
ewega 2x. Dûkujeme v‰em organizátorÛm.

Podûkovat chci i stál˘m sponzorÛm, za ty pravidelné napfi. MVDr. ·lapanskému,
âMKU, âMKJ.

Hospodafiení klubu v roce 2008
V˘nosy celkem ........................................................................ 375 760,00 Kã
Náklady celkem....................................................................... 319 559,00 Kã
V˘sledek hospodafiení - zisk ..................................................   56 201,00 Kã

V˘sledek hospodafiení za rok 2008 je ovlivnûn vydáním a rozesláním Zpravodaje
ã. 77 aÏ v únoru 2009, a tudíÏ v˘daje zhruba ve v˘‰i 52 tis. Kã budou proúãtovány do
roku 2009. Pokud by uvedené v˘daje probûhly v prosinci jako v minul˘ch letech, byl
by v˘sledek hospodafiení mírnû ziskov ,̆ cca 4 - 5 tis. Kã.

Hospodafiení roku ovlivnil pfiedev‰ím v˘sledek klubov˘ch zkou‰ek, kde byla ztrá-
ta vy‰‰í oproti pfiedchozím letÛm, a to z toho dÛvodu, Ïe od úãastníkÛ MVZ DO
z Rakouska a SRN nebylo vybíráno startovné (po vzájemné dohodû klubÛ nûmec-
k˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ). Pfii startovném 90 EUR za zahraniãního úãastníka to pfied-
stavuje 720 EUR, v pfiepoãtu to je cca 22 tis. Kã.

Hubata Ladislav
ekonom a matrikáfi KDO

Zpráva ãlena v˘boru o klubov˘ch
vyznamenáních za období 2004 - 2009
Smûrnice pro udûlování stfiíbrn˘ch a zlat˘ch klubov˘ch odznakÛ byly schváleny v˘-
borem KDO v r. 2006. Byly zvefiejnûny v klubovém Zpravodaji ã. 76/2008 a na webo-
v˘ch stránkách klubu www.ohardlouhosrsty.ic.cz v odkazu Stanovy aj.

Za uplynulé volební období bylo udûleno:
68 stfiíbrn˘ch klubov˘ch odznakÛ za 20 let ãlenství
32 zlat˘ch klubov˘ch odznakÛ za 30 let ãlenství

Dále:
v r. 2006 – stfiíbrn˘ Vofií‰ek Jaroslav - za Memoriál R. Knolla

Veãefia Jaroslav ml. – za Memoriál R. Knolla
·limar Jaroslav – za 1. místo na MVZ KDO

     - zlat˘ Vofií‰ek Jaroslav - Memoriál K. Podhajského
Veãefia Jaroslav ml. - Memoriál K. Podhajského

v r. 2007 – stfiíbrn˘ Vitha Jan, Ing. - za organizaci MVZ Sepekov
Cincibus Pavel, Dr. – za spolupráci na pfiekladatelské ãinnosti (Z¤)
Fialová Lenka, Ing. – za 1. místo na MVZ KDO
·limar Jaroslav – za pfiedvedení 3 psÛ na MVZ

v r. 2008 – zlat˘ Kaiser Vladimír - Memoriál K. Podhajského

Pfiedávání ocenûní probûhlo na spádov˘ch schÛzích. KaÏd˘ ocenûn˘ dostal pfie-
dem dopis, ve kterém byl informován o udûlení odznaku, pokud se nedostavil, bylo
mu ocenûní zasláno.

Dále jsme blahopfiáli na‰im ãlenÛ, ktefií se doÏili Ïivotních jubileí, a to od 60 let
po 5 letech. Od r. 2007 blahopfiejeme v‰em ãlenÛm nad 75 let, kter˘ch je 14.

âlenská základna byla o udûlení odznakÛ a dosaÏení Ïivotních jubileích prÛbûÏ-
nû informována v klubov˘ch Zpravodajích.

Pfieji v‰em pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásn˘ch kynologick˘ch záÏitkÛ.

Josef Jeník
ãlen v˘boru KDO
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Zpráva dozorãí rady KDO
za období od v˘roãní konference v dubnu
2004 do v˘roãní konference v dubnu 2009

Dozorãí rada KDO byla zvolena na konferenci klubu DO dne 18. 4. 2004 ve sloÏe-
ní Karel Pfeifer - pfiedseda, a ãlenové Ing. Ladislav Ml˘nek a Drahomíra Luxová.

Z dÛvodu nemoci poÏádal v lednu 2006 pfiedseda DR p. Karel Pfeifer o uvolnûní
z funkce. V˘bor KDO povûfiil pfiedsednictvím DR KDO Ing. Ladislava Ml˘nka, Karel
Pfeifer pokraãoval v práci v DR KDO jako její ãlen.

âinnost dozorãí rady:
V souladu se Stanovami KDO kontrolovala DR KDO dodrÏování Stanov klubu,

plnûní usnesení orgánÛ klubu i obecnû závazn˘ch legislativních norem ve vztahu
k chovu, drÏení a v˘cviku psÛ, zejména pak fiádÛ âMKU, ÚKOZ a SVS. Dále dodrÏo-
vání závazn˘ch norem pfii vedení úãetnictví, finanãního a materiálového hospodafiení
a jeho periodického revidování.

Nyní krátce o ãinnosti DR v jednotliv˘ch letech.

Rok 2004:
V tomto roce, v návaznosti na formální a administrativní rozdíly vedení hospoda-

fiení klubu mezi rozborem hospodafiení za I. a II. Q r. 2004 a schválenou Zprávou
o hospodafiení KDO za rok 2003 byla uskuteãnûna tfii jednání dozorãí rady KDO k této
problematice.

Rozdíly vznikly pfievádûním dfiívûj‰ího vedení tzv. jednoduchého úãetnictví na nové,
podvojné úãetnictví.

Ve zprávû DR KDO za rok 2004 s datem 3. února 2005 bylo jiÏ konstatováno, Ïe
pfiehled hospodafiení za rok 2004 obsahuje podrobn˘ rozpis v˘dajÛ a pfiíjmÛ a nava-
zuje jiÏ na pfiedchozí období.

Rok 2005:
Dozorãí rada navrhla ve své zprávû za rok 2005 sedm doporuãení, pfiedev‰ím na

úseku informovanosti ãlenÛ KDO (jako napfi. uvádût v klubovém Zpravodaji Pfiehled
hospodafiení klubu za cel˘ pfiedcházející rok, a ne jen I. Q roku, nebo má-li nûkterá
staÈ usnesení v˘boru KDO v‰eobecnou platnost, pak ji uvádût ve Zpravodajích, atd.)
a na úseku vedení úãetní evidence (napfi. v návaznosti na podvojné úãetnictví zavést
Knihu pohledávek a faktur, projednat ve v˘boru KDO rozdûlení prostfiedkÛ na dispo-
nibilní a dlouhodobû uloÏené za úãelem moÏného získání dal‰ích finanãních pro-
stfiedkÛ z úrokové sazby atd.).

Bylo konstatováno, Ïe úkoly z jednání v˘boru klubu byly plnûny, nebyly zji‰tûny
nedostatky v úãetní evidenci, pohyb materiálu oproti roku 2004 byl zpfiehlednûn.

Rok 2006:
Pfii kontrole hospodafiení KDO dne 8. 2. 2007 za rok 2006 nebyly zji‰tûny Ïádné

nesrovnatelnosti mezi pfiíjmy a v˘daji klubu. Ve‰keré doklady byly vedeny pfiehlednû
a parafovány pfiedsedou klubu.

Usnesení v˘boru KDO a 7 bodÛ „Doporuãení DR KDO“ z roku 2005 byly splnûny.
DR KDO upozornila v˘bor KDO na nesrovnalosti pfii poskytování pfiíspûvkÛ na‰im

vÛdcÛm psÛ na zahraniãních akcích v roce 2006 a na nutnost respektovat usnesení
v˘boru KDO z 8. 9. 2006 a podmínek zvefiejnûn˘ch ve Zpravodaji ã. 72/2006.

Dále doporuãila DR KDO v˘boru KDO zpÛsob v˘bûru na‰ich psÛ na zkou‰ky
v zahraniãí v r. 2007.

Rok 2007:
Na svém jednání DR 26. 1. 2008 uskuteãnila provûrku hospodafiení a vedení úãet-

nictví klubu za rok 2007. Pfii kontrole nebyly zji‰tûny Ïádné závady a DR KDO nemu-
sela k této ãásti ãinnosti KDO pfiijímat Ïádné návrhy na opatfiení.

Dále bylo konstatováno, Ïe doporuãení DR z jednání ze dne 6. 2. 2007 byla spl-
nûna.

Usnesení v˘boru klubu byla v roce 2007 prÛbûÏnû plnûna.
DR KDO v roce 2007 fie‰ila stíÏnost Ing. ·ulitky na posuzování v˘stavního roz-

hodãího na klubové v˘stavû. StíÏnost byla, po projednání s Ing. ·ulitkou a vyjasnûní
v‰ech okolností stûÏovatelem  odvolána.

DR KDO se v tomto roce zab˘vala oznámením poru‰ení chovatelského fiádu pfii
krytí feny paní ·mídové, která DR KDO zaslala vysvûtlující dopis. Pfii fie‰ení tohoto
pfiípadu byla zji‰tûna nesrovnalost ve schválen˘ch Stanovách KDO, v nichÏ byla od-
volávka na kárn˘ fiád Stanov âMKU, kter˘ uÏ byl ale v té dobû v jejích Stanovách
zru‰en. Tím není moÏnost KDO pfiípadnû uplatnit kárná opatfiení Ïádnému ãlenu klu-
bu pfii poru‰ení chovatelského fiádu,  a nejen tohoto fiádu. Tento nedostatek byl od-
stranûn doplnûním Stanov KDO. Návrh na doplnûní Stanov byl zpracován dozorãí
radou KDO, usnesením v˘boru KDO dne 25. 11. 2007 odsouhlasen k vefiejné diskusi
vydáním ve Zpravodaji ã. 75/2007 a následnû pfiedloÏen na spádov˘ch schÛzích ãle-
nÛ v r. 2008, kde byl ãleny odsouhlasen.

DR na rok 2008 doporuãila v˘boru klubu pfiijetí ‰esti opatfiení, vesmûs na úseku
chovu.

Rok 2008:
Pfii kontrole hospodafiení klubu za rok 2008 nebyly zji‰tûny Ïádné závady a nedo-

statky. Úãetní doklady byly fiádnû evidovány, parafovány pfiedsedou KDO a zapsány
v penûÏním deníku. Pfii kontrole evidence materiálu na skladû nebyly rovnûÏ zji‰tûny
Ïádné závady a nesrovnalosti.

Doporuãení DR z jednání 26. 1. 2008 jsou splnûna. Usnesení v˘boru KDO jsou
prÛbûÏnû realizována.

DR doporuãila v˘boru pro jednání na konferenci pfiedloÏit ke schválení:
„Konference KDO schvaluje na spádov˘ch schÛzích odsouhlasen˘ doplnûk Stanov

KDO o disciplinární staÈ v § 6, odst. 5 a Stanovy KDO konference schvaluje jako celek.“

Závûr:
Celé pûtileté funkãní období pracovala DR KDO v dobré spolupráci se v‰emi or-

gány KDO, pfiedev‰ím s v˘borem i jednotliv˘mi ãleny v˘boru. Po krátkém pfiechod-
ném období v roce 2004 do‰lo k rychlému vyjasnûní ve vedení úãetní evidence. DR
tímto vyjadfiuje podûkování ekonomu klubu Ladislavu Hubatovi za peãlivé a dÛsled-
né vedení financování klubu.
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Za celé funkãní období nezjistila DR KDO poru‰ení závazn˘ch norem ze strany
vedení ãi jednotliv˘ch orgánÛ KDO. Byl pfiedloÏen k fie‰ení pouze jedin˘ pfiípad poru-
‰ení chovatelského fiádu ãlenem KDO, kter˘ v‰ak nebyl prokázán.

KaÏdoroãnû byla zpracována zpráva Dozorãí rady KDO za pfiedcházející rok, kte-
rá byla vÏdy pfiednesena na spádov˘ch schÛzích ãlenÛ KDO.

Dozorãí rada KDO – Ing. Ladislav Ml˘nek, Karel Pfeifer, Drahomíra Luxová.

Ing. Ladislav Ml˘nek
           pfiedseda DR KDO

Hlavní smûry ãinnosti Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ pro funkãní období 2009 – 2014
1. V chovu v‰ech tfií plemen klást dÛraz na loveckou upotfiebitelnost s upfiednostÀo-

váním jedincÛ s v‰estrann˘mi zkou‰kami, daviãÛ s pevn˘mi nervy, hlasit˘ch na
stopû nebo alespoÀ na vidûnou, standardního exteriéru.

2. Evidovat u poradce chovu osvûdãování ostrosti pfii stfietu se ‰kodliv˘mi zvífiaty
v honitbû, kontaktu s Ïivou kachnou v rákosí pfii lovu kachen a hlasitosti na stopû
nebo na vidûnou. Psy a feny, ktefií tuto vlastnost mají, upfiednostÀovat v chovu.
Zachovat stanoven˘ II. stupeÀ DKK (dysplazie kyãelních kloubÛ). V‰echny v˘-
sledky vy‰etfiení DKK uvádût v klubovém Zpravodaji.

3. Spolupracovat se svazy DO, MMO a VMO Nûmecka ve vzájemném uznávání chov-
nosti.

4. KaÏdoroãnû pofiádat s pfiíslu‰n˘m OMS âMMJ Mezinárodní zkou‰ky pro jedno
z plemen a spolu samostatnou Klubovou soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰-
ky pro v‰echna tfii plemena KDO.

5. KaÏdoroãnû pofiádat samostatnou klubovou v˘stavu, speciální v˘stavu a dal‰í
klubovou v˘stavu pro plemena KDO pfii nûkteré z oblastních v˘stav tak, aby jedna
z v˘stav byla uskuteãnûna na Moravû.

6. Pofiádat zkou‰ky vloh v rámci Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa v âechách
a dal‰í ZV na Moravû.

7. Provádût v˘bûry do chovu na klubov˘ch akcích.

8. Roz‰ífiení genofondu plemen KDO podpofiit pomocí zprostfiedkování kontaktÛ
s drÏiteli chovn˘ch psÛ v zahraniãí a pfiíspûvkem na cestovné v rozsahu odpoví-
dajícím náhradám na‰im vÛdcÛm pfii reprezentaci na zkou‰kách v zahraniãí.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

Usnesení konference Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ, konané dne 18. dubna 2009 v Praze 4
v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“

Konference projednala zprávy o ãinnosti Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ a zprávu
dozorãí rady KDO vãetnû pfiipomínek delegátÛ, hostÛ a podnûtÛ z pfiedchozích schÛ-
zí ãlenÛ ve spádov˘ch oblastech se závûrem:

1. Konference dûkuje dosavadnímu v˘boru a dozorãí radû KDO, redakãní radû klu-
bového Zpravodaje a v‰em ãlenÛm za aktivní úãast v klubové ãinnosti a za vzor-
nou reprezentaci pfii pfiedvádûní psÛ na‰ich plemen na klubov˘ch a vrcholn˘ch
akcích u nás i v zahraniãí.

2. Konference schvaluje:
- zprávy o ãinnosti KDO za uplynulé funkãní období;
- zprávu dozorãí rady ke zprávû o ãinnosti;
- hlavní smûry ãinnosti KDO pro nadcházející funkãní období;
- zmûnu Stanov KDO v § 6 odst. 5 – doplnûní o disciplinární fiízení v klubu

a schválení Stanov jako celku.
3. Konference upozorÀuje na rozpor mezi zku‰ebními fiády a nadfiazenou vyhlá‰kou

Ministerstva zemûdûlství âR. Povûfiila v˘bor klubu upozornit Ministerstvo zemû-
dûlství âR cestou âMMJ.

4. Konference uloÏila v˘boru a redakãní radû zvefiejnit v pfií‰tím Zpravodaji zprávy
o ãinnosti KDO za uplynulé funkãní období, zprávu dozorãí rady, usnesení konfe-
rence, hlavní smûry ãinnosti KDO v nadcházejícím funkãním období a Stanovy
klubu vãetnû úprav.

5. Konference zvolila pln˘m poãtem hlasÛ v˘bor KDO:
Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO
Petr Buba, místopfiedseda a odpovûdn˘ redaktor Zpravodaje KDO
Ing. Lenka Fialová, jednatel, poradce chovu VMO
MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ hlavní poradce chovu, poradce chovu MMO
Ladislav Hubata, ekonom a matrikáfi
MVDr. Miroslav Kalich, v˘cvikáfi, poradce chovu DO
Josef Jeník, osobní vûci, v˘roãí a vyznamenání

dále zvolila 28 hlasy (3 se zdrÏeli hlasování) dozorãí radu ve sloÏení:
Ing. Ladislav Ml˘nek, pfiedseda DR
Karel Pfeifer, ãlen DR
Drahomíra Luxová, ãlen DR

V Praze dne 18. dubna 2009

Za správnost: pfiedseda návrhové komise: Mgr. Zdena Ml˘nková
ãlenové návrhové komise: Drahomíra Luxová, Bohuslav MuÏák
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STANOVY
Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ

 
§ 1

Název, pÛsobnost a místo
1. Název klubu: KLUB DLOUHOSRST¯CH OHA¤Ò (zkratka KDO)
2. PÛsobnost: âeská republika
3. Místo a adresa: Nová Cerekev 187, 394 15  Nová Cerekev
 Klub je registrován u Ministerstva vnitra âeské republiky pod ãj. Vse/1-6968/91-R ze
dne 20. 6. 1991 jako odborné, zájmové, spoleãenské sdruÏení s právní subjektivitou.

§ 2
Poslání klubu

1. KDO je chovatelsk˘m klubem, ve kterém se sdruÏují chovatelé, majitelé, drÏitelé
a pfiátelé loveck˘ch psÛ plemen

NùMECK¯ DLOUHOSRST¯ OHA¤ (zkratka DO),
MAL̄  MÜNSTERLANDSK¯ OHA¤ (zkratka MMO)
a VELK¯ MÜNSTERLANDSK¯ OHA¤ (zkratka VMO).

2. KDO fiídí chov v souladu se standardy FCI a chovatelsk˘m fiádem âMKU. Cílevû-
domû peãuje o zvelebení chovu, propaguje jeho roz‰ífiení a zu‰lechtûní vlastností
k úãelnému vyuÏití v myslivosti.

3. KDO pofiádá v souladu s reglementem FCI a platn˘mi fiády sám, nebo ve spolu-
práci s jin˘mi právními subjekty, chovatelské pfiehlídky, svody, v˘stavy, zkou‰ky
chovnosti a lovecké upotfiebitelnosti, jakoÏ i soutûÏe, které mohou b˘t otevfiené
i pro jiná plemena a pro úãastníky ze zahraniãí.

4. KDO je oprávnûn provádût v souladu s jeho posláním odbornû propagaãní pub-
licistickou ãinnost.

§ 3
Vznik a zánik klubu

1. KDO existuje nepfietrÏitû od r. 1935, kdy byl zaloÏen pod názvem KLUB CHOVA-
TELÒ DLOUHOSRST¯CH OHA¤Ò, jako souãást tehdej‰í âeskoslovenské mysli-
vecké organizace, pozdûji âeského mysliveckého svazu, jehoÏ sjezd v r. 1990
pfiiznal chovatelsk˘m klubÛm právní subjektivitu.

2. Klub zanikne usnesením nejménû 2/3 vût‰iny hlasÛ v‰ech delegátÛ konference.

§ 4
âlenství

1. âlenem klubu mÛÏe b˘t obãan âeské republiky i cizí státní pfiíslu‰ník ve vûku od
15 let.

2. âlenství v klubu vznikne vydáním ãlenského prÛkazu na základû pfiihlá‰ky s pro-
hlá‰ením o dodrÏování stanov, chovatelského fiádu a zaplacením ãlenského pfií-
spûvku se zápisn˘m.

3. âlenství zanikne:
a) úmrtím ãlena;

b) nezaplacením ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ;
c) vystoupením ãlena na základû písemného poÏádání;
d) zru‰ením ãlenství v disciplinárním fiízení;
e) zánikem klubu.

4. V˘bor klubu mÛÏe ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech udûlit zvlá‰È zaslouÏil˘m i dfiívûj‰ím
ãlenÛm nebo v˘znamn˘m osobnostem âestné ãlenství. âestn˘ ãlen není povi-
nen platit zápisné a ãlenské pfiíspûvky.

§ 5
Práva a povinnosti ãlenÛ

1. âlenové mají právo:
a) obdrÏet ãlensk˘ prÛkaz;
b) volit a b˘t voleni do orgánÛ klubu od 18 let vûku;
c) vyuÏívat v˘hod poskytovan˘ch klubem;
d) podávat orgánÛm klubu návrhy, podnûty, dotazy a stíÏnosti;
e) poÏadovat na schÛzích pravidelné zprávy o ãinnosti;
f) zúãastÀovat se akcí pofiádan˘ch klubem.

2. âlenové mají povinnosti:
a) platit zápisné, ãlenské pfiíspûvky a stanovené poplatky za sluÏby poskytované

klubem v chovatelství;
b) fiídit se stanovami a chovatelsk˘m fiádem klubu a b˘t propagátory jeho ple-

men;
c) hlásit matrikáfii klubu zmûny adresy svého bydli‰tû a okolnosti, které mají vztah

k jejich ãlenství v klubu.

§ 6
Orgány klubu

1. ãlenská schÛze, 2. konference, 3. v˘bor klubu, 4. chovatelská rada, 5. dozorãí rada.
1. âlenskou schÛzi svolává v˘bor nejménû jednou v roce k projednání zprávy

o ãinnosti a hospodafiení klubu, zprávy chovatelské rady, zprávy dozorãí rady,
k zaji‰tûní klubov˘ch akcí, k pfiípravû konference s volbou delegátÛ s hlasem
rozhodujícím v poãtu odpovídajícímu ãlenské základnû a kandidátÛ ãlenství ve
v˘boru. Je to zpravidla ve spádov˘ch oblastech.

2. Konference je nejvy‰‰ím orgánem KDO. Konference se zúãastÀují zvolení dele-
gáti – kandidáti ãlenství ve v˘boru nebo v dozorãí radû KDO z fiad delegátÛ
s hlasem rozhodujícím a pozvaní hosté bez práva hlasovat. Konference je schop-
na se usná‰et, je-li pfiítomna nadpoloviãní vût‰ina zvolen˘ch delegátÛ. Konferenci
svolává v˘bor klubu 1x za 5 let.
Mimofiádnou konferenci svolává v˘bor, jestliÏe o ni poÏádá nejménû 1/3 ãlenÛ
nebo jestliÏe to vyÏaduje mimofiádná situace.
Do pÛsobnosti konference náleÏí zejména:

a) projednat a schválit zprávu v˘boru o ãinnosti a hospodafiení klubu za uply-
nulé období;

b) projednat a schválit zprávu dozorãí komise ke zprávû v˘boru;
c) projednat návrhy a podnûty podané v prÛbûhu konference;
d) stanovit zásadní linii pro ãinnost klubu v pfií‰tím období;
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e) zvolit na pfií‰tí funkãní období, které je pûtileté, v˘bor klubu a dozorãí radu
- poãet ãlenÛ stanoví konference;

f) schvalovat stanovy a chovatelsk˘ fiád klubu.
3. V˘bor klubu je statutárním orgánem klubu. Navenek jednají pfiedseda klubu

s jednatelem nebo povûfien˘ ãlen v˘boru.
Po zvolení se v˘bor sejde je‰tû bûhem konference k ustavující schÛzi. Pokud
ãlenové v˘boru nebyli zvoleni pfiímou volbou do funkcí, zvolí si v˘bor pfiedsedu,
místopfiedsedu, hlavního poradce chovu, v˘cvikáfie, ekonoma – matrikáfie, popfií-
padû dal‰í jmenovité funkcionáfie. Nûkteré funkce mohou b˘t kumulovány. Na
ustavující schÛzi v˘bor stanoví místo a adresu klubu, která musí b˘t uvedena v odst.
3 § 1 stanov. Pokud stanovy doznaly zmûn oproti poslední registraci u minister-
stva vnitra, musí b˘t zaslány k pfieregistraci. V˘bor dále stanoví podpisové právo
k dispozicím s penûzi a majetkem klubu. S disponujícími uzavfie dohodu o hmot-
né odpovûdnosti. Pfiedseda s jednatelem a ekonomem poÏádají místnû pfiíslu‰-
n˘ finanãní úfiad o zfiízení nového DIâ a po jeho zfiízení poÏádají o otevfiení nové-
ho bûÏného úãtu KDO u vhodného penûÏního ústavu. Pfiedseda s ekonomem
a jednatelem písemnû dohodnou s odstupujícími funkcionáfii protokolární pfie-
dání a pfievzetí majetku, penûÏních prostfiedkÛ a agendy KDO.
V˘bor klubu fiídí ãinnost klubu mezi konferencemi. Pfiíslu‰í mu zejména:

a) stanovit náplÀ ãinnosti funkcionáfiÛ v˘borÛ;
b) ustanovovat a odvolávat poradce chovu pro jednotlivá plemena;
c) stanovit podmínky chovnosti;
d) navrhovat zmûny plemenného standardu;
e) navrhovat ãekatele na rozhodãí z exteriéru a v˘konu;
f) navrhovat rozhodãí na v˘stavy a zkou‰ky;
g) pofiádat svody, v˘stavy, zkou‰ky chovnosti a lovecké upotfiebitelnosti

a mezinárodní soutûÏe; tuto ãinnost  plánovat s roãním pfiedstihem vãet-
nû finanãního rozpoãtu;

h) stanovit v˘‰i zápisného, ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ a poplatkÛ za sluÏby
v chovatelství;

i) jmenovat odpovûdného redaktora a redakãní radu klubového zpravodaje
a zabezpeãovat jeho vydávání;

j) schvalovat ustavení poboãky a zru‰ení;
k) pfiijímat nové ãleny klubu (které z povûfiení v˘boru provádí matrikáfi KDO);
l) zabezpeãovat konání ãlensk˘ch schÛzí a konferencí;
m)rozhodovat o odvolání v disciplinárních vûcech, kde v prvním stupni rozho-

dovala dozorãí rada klubu.
V˘bor se schází nejménû dvakrát do roka. SchÛzi svolává a fiídí pfiedseda klubu.
O schÛzích pofiizuje v˘bor zápis. Usná‰í se prostou vût‰inou hlasÛ. V pfiípadû
rovnosti hlasÛ rozhoduje pfiedseda. O své ãinnosti informuje v˘bor pravidelnû
v klubovém zpravodaji.
Za svou ãinnost odpovídá v˘bor ãlenstvu a konferenci klubu.

4. Chovatelská rada klubu je odborn˘m poradním orgánem v˘boru.
a) chovatelskou radu fiídí a svolává hlavní poradce chovu. âleny chovatelské rady

jsou poradci chovu plemen KDO;

b) chovatelské radû pfiíslu‰í zejména:
- zev‰eobecÀovat poznatky z chovu, z v˘sledkÛ svodÛ, v˘stav, zkou‰ek

a vyuÏití chovného materiálu ve zpravodaji,
- hodnotit práci poradcÛ chovu,
- navrhovat v˘boru delegaci rozhodãích na v˘stavy a ãleny komisí k v˘bûru

do chovu,
- usmûrÀovat rozhodãí exteriéru a ãleny v˘bûrov˘ch komisí,
- organizaãnû zabezpeãovat klubové a speciální v˘stavy,
- navrhovat zmûny chovn˘ch podmínek,
- podávat odborná stanoviska k chovatelsk˘m otázkám,
- navrhovat ustanovení ãekatelÛ na rozhodãí z exteriéru,

c) informovat v˘bor o ãinnosti chovatelské rady.
5. Dozorãí rada klubu kontroluje spolkovou ãinnost z hlediska dodrÏování stanov

a usnesení v chovatelství a v˘cviku, administrativû a reviduje finanãní a materiá-
lové úãetnictví. Dále rozhoduje v I. stupni kárného fiízení se ãleny klubu, pokud
do‰lo k poru‰ení Stanov KDO, Chovatelského fiádu KDO, Zápisního fiádu âMKU,
zejména ãl. 3 preambule fiádu, nebo k poru‰ení dal‰ích ustanovení souvisejících
zákonÛ a vyhlá‰ek. Pokud je podezfiení, Ïe tím do‰lo zároveÀ ke spáchání pfie-
stupku nebo trestného ãinu, informuje pfiedsedu klubu a podává oznámení pfií-
slu‰n˘m orgánÛm.
Za poru‰ení vnitfiních norem KDO nebo âMKU mÛÏe dozorãí rada jako discipli-
nární orgán KDO udûlit:
a) napomenutí;
b) doãasné vylouãení z klubu;
c) trvalé vylouãení z klubu.
âlen, kterému bylo uloÏeno kárné opatfiení má právo se odvolat do tfií t˘dnÛ do-
zorãí radû âMKU.
Dále dozorãí rada KDO projednává stíÏnosti na jednání ãlenÛ klubu v klubov˘ch
záleÏitostech.
Promlãecí doba je jeden rok, pokud u závaÏn˘ch pfiípadÛ nestanoví nadfiazená
právní norma jinak.
Dozorãí rada odpovídá za svoji ãinnost ãlenské základnû a konferenci KDO.

§ 7
Poboãka klubu

K vzájemné pomoci v chovu a v˘cviku, k propagaci KDO a jeho plemen,
ke spoleãenskému vyÏití si mohou ãlenové klubu KDO zaloÏit poboãku KDO. Poboã-
ka klubu je organizaãní souãástí klubu bez právní subjektivity. MÛÏe b˘t ustavena ve
spádové oblasti nebo podle zájmÛ ãlenÛ klubu. âinnost poboãky musí b˘t v souladu
se stanovami KDO, s fiády a smûrnicemi âMMJ a obecnû platn˘mi pfiedpisy. Poboã-
ka nezastupuje KDO, není jím financována a nesmí provozovat komerãní ãinnost.
MÛÏe spolupracovat s místnû pfiíslu‰n˘m OMS âMMJ a jin˘mi spoleãensk˘mi sdru-
Ïeními.

Zájemci  o ustanovení poboãky si zvolí pfiípravn˘ v˘bor, jehoÏ pfiedseda pfiedloÏí
v˘boru KDO písemnou Ïádost o souhlas s ustanovením poboãky. V Ïádosti uvede
konkrétní dÛvody zaloÏení s místní pÛsobností a adresu místa poboãky, program
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ãinnosti, seznam pfiihlá‰en˘ch ãlenÛ s uvedením jejich jména, pfiíjmení, data naroze-
ní, adresy bydli‰tû a vlastnoruãnû podepsaného prohlá‰ení, Ïe se pfiihla‰ují za ãlena
poboãky. Dále uvede místo a dobu konání ustavující ãlenské schÛze. Ustavující schÛze
v˘borem schválené poboãky se mÛÏe delegovan˘ zástupce za v˘bor zúãastnit. Pfied-
seda poboãky pfiedloÏí v˘boru KDO do 15 dnÛ zápis z ustavující schÛze s prezenãní
listinou a s uvedením zvoleného v˘boru. O ãinnosti poboãky pfiedkládá pfiedseda
pololetnû zprávu v˘boru KDO. Zru‰ení poboãky schvaluje nejménû 2/3 vût‰ina jejích
ãlenÛ.

§ 8
Klubov˘ zpravodaj

V˘bor klubu vydává pravidelnû vlastní klubov˘ zpravodaj, kter˘ informuje ãleny
klubu o ãinnostech klubu v chovatelství, ve v˘cviku, o osobních a spoleãensk˘ch
vûcech ãlenÛ. Zpravodaj obsahuje informace o osobních v˘roãích ãlenÛ, o ocenûní
jejich zásluh a úãasti na klubovém Ïivotû, o domácích a zahraniãních soutûÏích,
memoriálech, v˘stavách, svodech a jin˘ch zajímav˘ch kynologick˘ch událostech.
Obsahuje informace o ãinnosti v˘boru a ostatních klubov˘ch orgánÛ, vyhodnocová-
ní zkou‰ek, svodÛ, v˘stav a v˘sledkÛ chovu, seznamy chovn˘ch psÛ plemen na‰eho
klubu a chovatelsk˘ch stanic na‰ich chovatelÛ. Dále obsahuje odborné pokyny cho-
vatelÛm a zku‰enosti z chovu a v˘cviku. Zpravodaj slouÏí také ãlenÛm klubu k inzerci
s nabídkou ‰tûÀat.

Za vydávání zpravodaje je odpovûdn˘ jeho redaktor, kterého jmenuje s redakãní
radou v˘bor klubu.

§ 9
Finanãní zabezpeãení klubu

Klub samostatnû hospodafií s finanãními prostfiedky ze zápisného, ãlensk˘ch pfií-
spûvkÛ, mimofiádn˘ch finanãních pfiíspûvkÛ, z chovatelsk˘ch poplatkÛ, ze sponzor-
sk˘ch darÛ a pfiípadn˘ch dotací. Finanãní hospodafiení je vedeno podle obecnû plat-
n˘ch pfiedpisÛ.

 Novela schválena konferencí KDO
v Praze 4 – Kunraticích 18. 4. 2009

Pfiehled hospodafiení klubu za r. 2008
Vyhodnocení – provoz klubu:
V˘nosy:
Zápisné ............................................................................................ 4 600,00 Kã
Úroky .................................................................................................. 337,35 Kã
V˘nos z finanãních prostfiedkÛ ve fondu ........................................ 9 485,00 Kã
Pfiijaté ãlenské pfiíspûvky ............................................................. 192 900,00 Kã
Pfiíspûvek  od âMKJ .....................................................................  23 850,00 Kã
Pfiíspûvky dary (manÏ. N˘vltovi 500,00 Kã, Sláma 100,00 Kã, KDO SRN) ................... 5 402,00 Kã
Celkem provoz klubu v˘nosy ..................................................... 236 574,35 Kã
Náklady:
Materiál  - obálky, materiál pro jubilea 1265,00 Kã,
sníÏen˘ o hodnotu  vrácen˘ch pohárÛ 1 172,00 Kã ............................ 93,00 Kã
Cestovné v˘bor (cestovné na schÛze, vã. doz. rady, cestovné do SRN) .................. 28 150,50 Kã
SluÏby -  banka ................................................................................ 5 297,50 Kã

      -  po‰tovné ..........................................................................  2 936,00 Kã
            - tisk sloÏenek ...................................................................... 5 446,20 Kã
Odmûny vã. danû (spravování internetu) ........................................ 8 107,00 Kã
Odmûny (úãetnictví) ...................................................................... 24 000,00 Kã
Doplatek sráÏkové danû FÚ za minulá léta .......................................... 20,00 Kã
Náklady na REPRE (obãerstvení schÛze, vûnec pohfieb) .............. 1 254,00 Kã
Zaplacen˘ pfiíspûvek âMKJ (10,00 Kã na ãlena, ãl. pfiísp. KDO) ... 7 220,00 Kã
Pfiíspûvek KIM-International MMO 530,00 EUR ............................ 14 601,50 Kã
Celkem provoz klubu náklady ...................................................... 93 125,70 Kã

V˘sledek – provoz klubu zisk     143 448,65 Kã

Vyhodnocení – chovatelství:
V˘nosy:
Chovatelské poplatky .................................................................... 11 800,00 Kã
V˘nosy v˘stava Praha:
V˘stavní poplatky ........................................................................... 35 400,00 Kã
Ost. pfiíjmy z v˘stavy (vstupné, katalogy) ....................................... 3 630,00 Kã
Celkem v˘stava v˘nosy ................................................................. 39 030,00 Kã
Náklady v˘stava Praha:
Spotfieba materiálu - ‰títky na poháry, kart ....................................  1 396,00 Kã
Spotfieba pohárÛ ............................................................................  6 126,56 Kã
Cestovné, obãerstvení organizátorÛ ............................................... 3 780,00 Kã
Náklady na repre – obãerstvení zahr. hosté .................................... 3 000,00 Kã
SluÏby – tisk diplomÛ, katalogÛ ...................................................... 3 842,00 Kã
            – po‰tovné ..........................................................................  1 131,00 Kã
Odmûna zahr. rozhodãí ................................................................... 1 000,00 Kã
Celkem v˘stava náklady ........................................................... 20 275,56  Kã
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V˘nosy spec. v˘stava:
Podíl startovného - Námû‰È ............................................................. 2 800,00 Kã
Náklady spec. v˘stava:
Spotfieba pohárÛ, ‰títky na poháry Námû‰È                                         748,75 Kã
Spotfieba pohárÛ spec. v˘stav Praha                                               1 209,00 Kã
V˘sledek chovatelství celkem .......................................... zisk 31 396,69 Kã
z toho v˘stava Praha ........................................................ zisk 18 754,44 Kã

Vydávání klubového Zpravodaje:
V˘nosy: ................................................................................................... 0 Kã
Celkem v˘nosy Zpravodaj ................................................................. 0   Kã
Náklady:
Po‰tovné (rozesílání neãlenÛm do zahraniãí a tuz. institucím) .......... 841,00 Kã
Tisk a rozeslání Zpravodaje ã. 76 .................................................. 51 630,00 Kã
Celkem náklady Zpravodaj ....................................................... 52 471,00 Kã

V˘sledek klubov˘ Zpravodaj ......................................... ztráta 52 471,00 Kã

Vyhodnocení ãinnosti v˘cvik:
V˘nosy zkou‰ky vloh 3. 5. 2008:
Startovné.......................................................................................... 3 400,00 Kã
Celkem v˘nosy v˘cvik ................................................................ 3 400,00 Kã
Náklady zkou‰ky vloh:
Spotfieba materiálu – spotfieba pohárÛ ........................................... 1 139,25 Kã
Tisk diplomÛ ....................................................................................... 100,00 Kã
Odmûna rozhodãím vã. danû .......................................................... 3 648,00 Kã
Celkem náklady zkou‰ky vloh .................................................... 4 887,25 Kã
V˘sledek zkou‰ky vloh ................................................... ztráta  1 487,25 Kã
V˘nosy MVZ 19. – 21. 9. 2008:
Startovné........................................................................................ 24 877,50 Kã
Dar (medaile) – Mediaticon s.r.o. – Ing. Ml˘nek .............................  5 518,00 Kã
Reklama – MVDr. ·lapansk˘ ......................................................... 10 000,00 Kã
Pfiíspûvky od âMKU ....................................................................... 10 000,00 Kã
Celkem v˘nosy  MVZ ................................................................ 50 395,50 Kã
Náklady MVZ 19. – 21. 9. 2008:
Spotfieba materiálu (medaile) ........................................................ 31 167,00 Kã
Spotfieba pohárÛ, poloko‰il ........................................................... 13 791,60 Kã
Cestovné rozhodãí, vã. ubytování ................................................. 26 082,00 Kã
Nájem honitby, sálu, tisk propozic ................................................ 30 990,00 Kã
Po‰tovné ............................................................................................. 240,00 Kã
Odmûny rozhodãím, vã. danû ....................................................... 19 547,00 Kã
Celkem náklady MVZ .............................................................. 121 817,60 Kã
V˘sledek klubové zkou‰ky ................................................. ztráta  71 422,10 Kã
Poháry pro úãastníka MRK a MKP ..................................................... 428,00 Kã

V˘sledek ãinnosti v˘cvik .............................................. ztráta  73 337,35 Kã

Prodej triãek, ko‰il, klub. odznakÛ, samolepek:
TrÏby celkem.................................................................................. 31 760,00 Kã
Náklady celkem (nákupní ceny) .................................................... 24 595,70 Kã
tj. ....................................................................................... zisk  7 164,30 Kã

Hospodafiení Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ celkem k 31. 12. 2008
V˘nosy:
Zápisné ............................................................................................ 4 600,00 Kã
Chovatelské poplatky .................................................................... 11 800,00 Kã
V˘stavní poplatky (v˘stava Praha a spec. v˘stava) ...................... 38 200,00 Kã
Startovné zkou‰ky vloh ................................................................... 3 400,00 Kã
Startovné  MVZ .............................................................................. 24 877,50 Kã
Ost. v˘nosy z v˘stavy - vstupné, prodej katalogÛ .......................... 3 630,00 Kã
Úroky .................................................................................................. 337,35 Kã
V˘nos z finanãních prostfiedkÛ uloÏen˘ch ve fondu ...................... 9 485,00 Kã
âlenské pfiíspûvky na rok 2007 ................................................... 192 900,00 Kã
TrÏby z prodeje triãek, odznakÛ ................................................... 31 760,00 Kã
Sponz. pfiíspûvky a dary ................................................................ 20 920,00 Kã
Pfiíspûvek od âMKJ, âMKU ........................................................... 33 850,00 Kã

Celkem v˘nosy 375 759,85 Kã

Náklady:
Spotfieba materiálu (obálky, poháry, medaile) .............................. 56 199,16 Kã
Cestovné, poho‰tûní, dary ............................................................ 62 266,50 Kã
SluÏby bankovní .............................................................................. 5 297,50 Kã
Po‰tovné .......................................................................................... 5 148,00 Kã
Ost. sluÏby – tisk katalogÛ, diplomÛ, Zpravodaje ......................... 87 908,20 Kã
Odmûny, vãetnû danû (rozhodãí, internet. stránky, úãto) ............. 56 302,00 Kã
Pfiíspûvek placen˘ âMKJ (10,00 Kã na ãlena) ................................ 7 220,00 Kã
Pfiíspûvek KIM- International (MMO) ............................................. 14 601,50 Kã
Prodan˘ materiál v nákup. cenách ............................................... 24 595,70 Kã
Doplatek sráÏk. danû za minulá léta .................................................... 20,00 Kã

Celkem náklady 319 558,56 Kã

V˘sledek hospodafiení zisk   56 201,29 Kã

Komentáfi
Do dne‰ního dne jsme je‰tû neobdrÏeli v˘pis z evidence investiãních fondÛ, tak-

Ïe pfiípadn˘ v˘nos na tomto úãtu bude zaúãtován dodateãnû. V˘sledek hospodafiení
za rok 2008 je zkreslen ,̆ protoÏe tisk a rozeslání Zpravodaje ã. 77  probûhne aÏ
v lednu 2009, a tudíÏ i tyto v˘daje zhruba ve v˘‰i 50 tis. Kã mohou b˘t proúãtovány
do roku 2009. Úspora, resp. zisk v roce 2008 je fiktivní, pokud by byl Zpravodaj
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vydán v prosinci jako v minul˘ch letech, byl by v˘sledek hospodafiení mírnû ztrátov˘
4 - 5 tis. Kã.

Celkovou ztrátu ovlivnil pfiedev‰ím v˘sledek klubov˘ch zkou‰ek, kde byla ztráta
vy‰‰í oproti pfiedchozím letÛm, a to z dÛvodu, Ïe od úãastníkÛ MVZ DO z Rakouska
a SRN nebylo vybíráno startovné (vzájemná dohoda klubÛ nûmeck˘ch dlouhosrs-
t˘ch ohafiÛ). Pfii startovném 90 EUR za zahraniãního úãastníka to pfiedstavuje 720
EUR, v pfiepoãtu kurzem k 21. 9. 2008 tj. 22 310,00 Kã.

Majetek klubu k 31. 12. 2008 – vybrané poloÏky:
Materiál na skladû.......................................................................... 28 792,60 Kã
Peníze v hotovosti -  pokladna ..................................................... 17 994,00 Kã
                               - valutová pokladna .............. (1290,00 EUR)  32 967,85 Kã
Ceniny – po‰tovní známky ................................................................... 17,50 Kã
Stav bankovního úãtu – bûÏn˘ úãet ............................................ 260 516,75 Kã
Investice do zaji‰tûného fondu u âSS ........................................ 359 485,00 Kã
Pfiijaté ãl. pfiíspûvky na dal‰í roky .................................................... 9 750,00 Kã

Ladislav Hubata, ekonom klubu
7. 1. 2009

Klubové v˘stavy a zkou‰ky z v˘konu
ve 2. pololetí 2009

V˘bûr kandidátÛ chovu bude proveden po pfiedchozí dohodû s poradcem
chovu v záfií na klubové v˘stavû v Buchlovicích, MVZ v Hradci Králové a také na
MVP v âesk˘ch Budûjovicích 24. 10. 2009.

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

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, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Propozice najdete v tomto Zpravodaji, v pfiípadû zájmu o úãast pouÏijte pfiihlá‰ku
na zkou‰ky, kterou najdete na jeho konci.
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âeskomoravská myslivecká jednota o. s.
OMS Hradec Králové

a
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají
ve dnech 19. - 20. 9. 2009

v honitbách MS Nechanice a MS Kosiãky

X. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO
a

XL. (40.) CACIT Klubovou soutûÏ - Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO

(MMO, pokud se nezúãastní X. CACIT MVZ MMO)

VáÏení pfiátelé,
dovolte mi, abych Vás pozdravila jménem v˘boru KDO, jménem ãlenÛ myslivec-

k˘ch sdruÏení, v jejichÏ honitbách budou soutûÏe probíhat, a jménem OMS Hradec
Králové, kter˘ má nad nimi zá‰titu.

Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ byl zaloÏen v roce 1935 a od té doby sdruÏuje v‰ech-
na tfii dlouhosrstá plemena – nûmeckého dlouhosrstého ohafie (DO), malého
münsterlandského ohafie (MMO) a velkého münsterlandského ohafie (VMO).

KDO pofiádá kaÏdoroãnû jiÏ 40 let Klubovou soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné
zkou‰ky pro MMO, VMO a DO. Na klubové soutûÏi mÛÏe b˘t udûlen titul CACIT
nejlep‰ímu psovi v I. cenû a titul Res. CACIT druhému. Dále mÛÏe b˘t zadán titul
CACT kaÏdému nejlep‰ímu psovi plemene a titul Res. CACT kaÏdému druhému, pokud
bude v I. cenû.

V leto‰ním roce se konají X. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO.
Na zkou‰kách bude zadán nejlep‰ímu psovi v I. cenû titul CACIT a CACT a druhému
nejlep‰ímu v I. cenû titul Res. CACIT a Res. CACT.

Nejlep‰ímu psovi domácího vÛdce z obou soutûÏí mÛÏe b˘t zadán titul „V‰e-
strann˘ klubov˘ vítûz roku 2009“ a pfiedán putovní pohár. V‰ichni startující obdrÏí
kromû diplomu i vûcnou cenu.

Oboje zkou‰ky mûly tradiãnû vysokou sportovní i spoleãenskou úroveÀ. V leto‰ním
roce pfievzali uspofiádání zkou‰ek opût zku‰ení kynologové, ktefií mají s organizováním
v‰estrann˘ch zkou‰ek letité zku‰enosti.

¤ada úãastníkÛ obou soutûÏí úspû‰nû absolvovala Memoriál Richarda Knolla
a Memoriál Karla Podhajského, kde nûktefií i zvítûzili, a dal‰í úspû‰nû reprezentovali
klub na mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰kách v zahraniãí.

Dûkuji v‰em, ktefií se podílí na zabezpeãení zkou‰ek, sponzorÛm, ktefií pfiispûli k jejich
zdaru. VÛdcÛm pfieji co nejlep‰í v˘sledky a v‰em úãastníkÛm pfiíjemné záÏitky.

Ing. Lenka Fialová

Program:
Pátek dne 18. 9. 2009
14.00 – 16.00 hod. sraz úãastníkÛ v mysliveckém zafiízení MS Nechanice, obãerst-

vení a ubytování
17.00 – 18.00 hod. prezentace vÛdcÛ a veterinární prohlídka
18.00 – 19.00 hod. porada rozhodãích
19.30 hod. losování, rozdûlení do skupin, organizaãní pokyny k prÛbûhu

MVZ, veãefie a pfiátelské posezení
Sobota dne 19. 9. 2009
8.00 hod. slavnostní zahájení MVZ v Nechanicích
9.00 hod. odjezd do honiteb
19.00 hod. spoleãensk˘ veãer v mysliveckém zafiízení Nechanice
Nedûle dne 20. 9. 2009
8.00 hod. zahájení druhého dne a odjezd do honiteb
16.00 hod. v˘bûr kandidátÛ do chovu
18.00 hod. slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ukonãení zkou‰ek v myslivec-

kém zafiízení Nechanice

Organizaãní v˘bor MVZ
¤editel MVZ Josef Jeník
Správce a koordinátor MVZ Zdenûk Horák
Ekonom MVZ Ladislav Hubata
Organizaãní pracovníci ãlenové MS Nechanice, MS Kosiãky

a Vâ poboãky KDO
Koordinátor ubytování MVZ Zdenûk Horák, Rooseveltova 131/III, Chlumec n. C.

tel. 724 524 295
Sponzofii
Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého kraje, Kristina Colloredo-Mansfeldová, Lesy mûsta
Náchoda, a.s., Pekárny a ml˘ny, a.s. Náchod

Podmínky úãasti:
Zúãastnit se mohou DO, MMO a VMO s prÛkazem pÛvodu ãlenské organizace

FCI. Importovaní jedinci musí b˘t zapsáni v plemenné knize âMKU. Za psa ve vlast-
nictví cizince, nezapsaného v plemenné knize âMKU a vedeného ãesk˘m vÛdcem,
je startovné ve v˘‰i jako u zahraniãních úãastníkÛ. Podmínkou úãasti je absolvová-
ní VZ nebo PZ a LZ. V˘bûr z pfiihlá‰en˘ch provede v˘bor KDO. Úãastník je povinen
soutûÏ dokonãit, i kdyÏ v nûkteré disciplínû neobstál.  Do soutûÏe nemohou na-
stoupit jedinci, ktefií nesplÀují veterinární podmínky, jedinci agresivní, háravé feny
a feny v pokroãilé bfiezosti.
Startovné:
Pro ãleny KDO .................................................................................... 800 Kã
Pro neãleny KDO ............................................................................ 2 500 Kã
Zahraniãní úãastníci .............................................................................. 90 EUR
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Uhradit:
po‰tovní poukázkou C pfii podání pfiihlá‰ky na adresu:

Ladislav Hubata
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187

nebo na ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800, variabilní symbol 19092009
Do zprávy pro pfiíjemce uvádûjte jméno!

Pfiihlá‰ky:
Pfiihlá‰ku s kopií obou stran prÛkazu pÛvodu a dokladem o zaplacení startovné-

ho je nutno zaslat do 31. 8. 2009 na adresu v˘cvikáfie KDO:
MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793
CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
Na pfiihlá‰ku uvádûjte Va‰e telefonní ãíslo!

Zájemci z fiad vÛdcÛ dostanou podrobnûj‰í informace.
Pfiátelé lovecké kynologie jsou vítáni.

fieditel MVZ Josef Jeník
pfiedseda OMS Hradec Králové MUDr. Josef Ho‰ek

pfiedseda KDO Ing. Jifií Kec

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.

Mgr. Zdena Ml˘nková
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Úvod k pfiehledu v˘sledkÛ zkou‰ek
Velmi ãasté pfiipomínky ãtenáfiÛ na‰eho Zpravodaje se t˘kají neúplnosti pfiehle-

dÛ v˘sledkÛ z v˘stav a zkou‰ek. Hlavní pfiíãina tkví v selhávání systému pfiedávání
posudkÛ z kynologick˘ch akcí.

Na úrovni mezinárodních v˘stav jsme rezignovali jiÏ dfiíve. NejenÏe pofiadatelé
neodesílají kopie posudkÛ klubÛm, coÏ pfii poãtech posuzovan˘ch jedincÛ a pestros-
ti plemen je technicky obtíÏné, navíc tyto posudky jsou z chovatelského hlediska
málo vypovídající. Zpravidla neobsahují základní hodnotitelné parametry typu: barva
oka, v˘‰ka, chrup.

U zkou‰ek pak neúplnost podkladÛ plyne z nedÛsledné práce na úrovni OMS.
Konference KDO uloÏila v˘boru vést jednání s pfiíslu‰n˘m úsekem âMMJ

k zaji‰tûní lep‰ího pfiedávání základních informací.
Existuje je‰tû dal‰í moÏnost, jak získat vût‰í kvantum informací, a to vlastní aktivi-

tou. Vyz˘váme v‰echny cviãitele a vystavovatele psÛ na‰ich plemen, aby zasílali
kopie posudkÛ pfiedev‰ím ze zkou‰ek v˘cvikáfii nebo hlavnímu poradci chovu,
jejichÏ adresy jsou uvedeny na konci Zpravodaje. Tento „samoobsluÏn˘“ systém jistû
doplní spoustu mezer v pfiehledech, které vypovídají o smûrech v˘voje jednotliv˘ch
plemen.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu
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Z ãinnosti V˘chodoãeské poboãky KDO
V˘chodoãeská (Vâ) poboãka KDO má v Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ své pevné

místo. Od svého zaloÏení pro‰la za dobu své existence fiadou zmûn. V souãasné
dobû má poboãka okolo 60 ãlenÛ – pfiíznivcÛ plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Hlavní ãinností, kterou se Vâ poboãka zab˘vá je v˘cvik a úspû‰né pfiedvedení
psÛ na v‰ech stupních zkou‰ek lovecké upotfiebitelnosti. V˘znamná je pomoc
zaãínajícím vÛdcÛm a chovatelÛm v jejich nastoupené cestû v lovecké kynologii.
DÛleÏitá je úzká spolupráce s aktivními OMS v˘chodoãeského regionu pfii organi-
zování zkou‰ek z v˘konu, a to zejména s OMS Hradec Králové a OMS Pardubice.

Na‰i ãlenové, chovatelé a majitelé pejskÛ, také úspû‰nû prezentují své ãtyfinohé
miláãky na v˘stavách.

Z chovatelsk˘ch stanic v na‰em kraji je dost kvalitních jedincÛ jak ve v˘konu, tak
v exteriéru, ktefií samozfiejmû dûlají sv˘m chovatelÛm radost. Dûkujeme v‰em na-
‰im ãlenÛm za práci pro Vâ poboãku a za její reprezentaci.

Leto‰ní rok 2009 nám zaãal vydáním obûÏníku, ve kterém mají ãlenové Vâ po-
boãky k dispozici dÛleÏité informace o termínech akcí, pofiádan˘ch Klubem dlouho-
srst˘ch ohafiÛ – spádov˘ch schÛzí, klubov˘ch v˘stav a zkou‰ek z v˘konu. UvefiejÀu-
jeme plán ãinnosti poboãky, termíny zkou‰ek z v˘konu v celém na‰em kraji, pogra-
tulujeme na‰im ãlenÛm k Ïivotním jubileím, nechybí sekce inzerátÛ na prodej a pofií-
zení pejskÛ, podûkování sponzorÛm, ktefií na‰i ãinnost podporují a v neposlední fiadû
nechybí adresáfi funkcionáfiÛ Vâ poboãky, aby ãlenové vûdûli, na koho se obrátit
v pfiípadû potfieby.

Na konci února 2009 se konala spádová schÛze KDO na‰í oblasti, kde se této
ãlenské akce osobnû zúãastnil ná‰ oblíben˘ kynolog, pan MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆
kter˘ k nám jiÏ zavítal nûkolikrát.

Hlavní a stûÏejní akcí na‰í poboãky je kaÏdoroãní v˘roãní schÛze poboãky. Le-
tos se konala 25. dubna na tradiãním místû v baÏantnici LUHY. Rádi se s vámi podû-
líme o záÏitky z této akce.

Sobotní slunné ráno slibovalo, Ïe se na nás poãasí usmûje a prÛbûh na‰eho celo-
denního setkání bude srdeãn ,̆ vfiel˘ a pfiátelsk .̆ Sraz úãastníkÛ byl v 8 hodin v hlavní
budovû baÏantnice. Po malém obãerstvení jsme se v‰ichni sefiadili v srdci baÏantnice
na zahájení. Pfiedseda poboãky pan Josef Jeník v‰echny pfiivítal a seznámil s náplní
programu dne. Se sv˘mi majiteli pfiijelo 21 pejskÛ, zástupcÛ dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Tradiãní minipfiehlídka plemen zahájila pestr˘ program. Vítûzem pfiehlídky se
stala fenka VMO Enny z JabloÀové zahrady pana Josefa Pokorného. ·Èastn˘
vÛdce si po skonãení pfiehlídky a jejím vyhodnocení pfievzal z rukou pfiedsedy po-
boãky krásn˘ pohár Vítûze minipfiehlídky 2009.

Po skonãené minipfiehlídce jsme se v‰ichni pfiesunuli do hlavní budovy baÏantni-
ce na v˘roãní schÛzi, kterou fiídil pan Jeník. Na schÛzi se zhodnotila práce poboã-
ky v uplynulém roce a ãlenové navrhovali dal‰í moÏnosti práce a fungování po-
boãky. Nejhezãím bodem leto‰ní „v˘roãky„ bylo pfiedání zlatého odznaku KDO panu
Karlu ·panûlovi, b˘valému pfiedsedovi V˘chodoãeské poboãky. âlovûku, kynologu
a opravdovému kamarádovi, kterého máme v‰ichni rádi a velmi si jej váÏíme pro jeho
skromnou a srdeãnou povahu.

Dal‰ím podstatn˘m bodem byla pfiíprava a organizace dvou MVZ KDO, které
se letos budou konat 19. - 20. záfií 2009 na okrese Hradec Králové. âlenové Vâ
poboãky odsouhlasili finanãní dar na tyto zkou‰ky ve v˘‰i 5 000,- Kã z vlastních
prostfiedkÛ na nákup cen pro úspû‰né vÛdce.

Po dobrém obûdû jsme se v‰ichni odebrali na nástup pejskÛ k SoutûÏi Dr. Petra
Valera. V leto‰ním roce se pfiihlásilo 11 psÛ, ktefií soutûÏili v tradiãních disciplí-
nách: odloÏení, ohrádka s li‰kou, dohledávka pernaté zvûfie, vleãka pernatou, ‰ou-
laãka a poslu‰nost. Disciplíny se bodují podle zku‰ebního fiádu âMMJ. V na‰í soutû-
Ïi se pokraãuje, i kdyÏ vÛdce obdrÏí z nûkteré disciplíny nulu.

Odpoledne vrchní rozhodãí, pan Karel ·panûl, vyhlásil v˘sledky soutûÏe. S pln˘m
poãtem bodÛ skonãilo 5 pejskÛ, coÏ svûdãí o kvalitní pfiípravû psÛ na zkou‰ky lo-
vecké upotfiebitelnosti. Vítûzem se stal chovn˘ pes VMO Dag z JabloÀové zahra-
dy veden˘ panem Franti‰kem Prá‰ilem. Vítûzn˘ vÛdce pfievzal od pfiedsedy po-
boãky Josefa Jeníka pohár Vítûz SoutûÏe Dr. Valera. KaÏd˘ vÛdce byl ocenûn pûkn˘-
mi cenami od na‰ich sponzorÛ.

Cel˘ den probíhal ve znamení pfiátelské atmosféry a pohody, hovofiilo se o v˘cvi-
ku psÛ, o uplynul˘ch zkou‰kách z v˘konu, v˘stavách a nechybûly ani veselé histor-
ky ãlenÛ, které pfiispûly k pûknû proÏitému dni s na‰imi pejsky.

Dûkujeme vedení baÏantnice LUHY za poskytnuté zázemí pro na‰i v˘roãní schÛzi,
touto cestou bychom rádi podûkovali v‰em, ktefií se podíleli na úspû‰ném prÛbûhu
a zabezpeãení celého dne.

Za V˘chodoãeskou poboãku KDO a kynologickou komisi OMS Hradec Králové
srdeãnû zveme v‰echny kynology a pfiíznivce dlouhosrst˘ch ohafiÛ na X. CACIT
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO a XL. (40.) CACIT Klubovou soutûÏ -
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO do Nechanic u Hradce Králo-
vé ve dnech 19. a 20. záfií 2009. Vûfiíme, Ïe se nám podafií zkou‰ky dobfie zorgani-
zovat a pfiipravit. Propozice ke zkou‰kám najdete v tomto Zpravodaji.

Dlouhosrst˘m zdar!
âlenové v˘boru V˘chodoãeské poboãky KDO

Fenka VMO Enny z JabloÀové
zahrady - vítûzka minipfiehlídky
a J. Pokorn˘

Nástup



6160

Vrcholné zkou‰ky z v˘konu 2009
35. Memoriál Richarda Knolla 11. – 13. 9. 2009 okres Pfierov (OMS Pfierov)
71. Memoriál Karla Podhajského 2. – 4. 10. 2009 Horka nad Moravou (OMS Olomouc)

Na Memoriálu Karla Podhajského se pravidelnû schází deset nejlep‰ích v‰e-
strann˘ch loveck˘ch psÛ z âeské republiky, ktefií si svou úãast museli vybojovat
v pfiedcházejícím Memoriálu Richarda Knolla. Pût psÛ pfiijíÏdí ze Slovenska a po-
slední pûtici tvofií hosté z ostatních zemí. Samotná úãast na tomto memoriálu je
velik˘m úspûchem, vítûzství pak snem, kter˘ se mÛÏe splnit jen nûkolika málo kyno-
logÛm. Zápolení pfiiláká kaÏdoroãnû poãetnou koronu, která doprovází psy i vÛdce
na jednotliv˘ch pracovi‰tích. Se zatajen˘m dechem pozoruje jejich v˘kony, fandí,
poãítá body, raduje se i sdílí chvilky zklamání se sv˘mi favority. Potom donekoneãna
horlivû diskutuje o v‰em, co se událo.

www.myslivost.cz/omsolomouc

35. roãník Memoriálu Richarda Knolla
se bude konat ve dnech 11. aÏ 13. záfií 2009 v okrese Pfierov
pod zá‰titou hejtmana Olomouckého kraje - Ing. Martina Tesafiíka
Organizaãní v˘bor:
fieditel: MVDr. Radek NOVOTN¯
zástupce fieditele: Ing. Jaroslav HRADÍLEK
správce: Jaroslav PELUHA
 jednatel: Jaroslav DANùK
propagace: Ing. Vladimír ZAVADIL
ekonom: Jifií KADLEC
vedoucí prací - pole: Martin BùHAL

- voda: Jan BIJA
- les: Ing. Stanislav HEJNÍK
 práce na PC: Ing. Lubomír KLEMENT ml.

ubytování: Jan MIKA
veterinární sluÏba: MVDr. Michal LUPEâKA
pofiadatelsk˘ sbor: MS MARIÁNOV - DomaÏelice

MS Stará Ves
MS HANÁ - Tovaãov
Jifií ZAHRADNÍâEK - honitba K¤ENOVÁ
KK OMS Pfierov

Nominace rozhodãích:
Rozhodãí budou delegováni na základû v˘sledku jednání KK âMMJ Praha, které

se bude konat v mûsíci ãervnu 2009.

Centrum a místa konání jednotliv˘ch druhÛ prací:
centrum: Kulturní dÛm DomaÏelice
velké pole: v honitbû MS DomaÏelice
malé pole: v honitbû MS Îelatovice
vodní disciplíny: v honitbách MS HANÁ - Tovaãov a K¤ENOVÁ - J. Zahradníãka
lesní disciplíny: v honitbû Mysliveckého spolku - Stará Ves

Program:
Pátek - 11. 9. 2009
14.00 – 15.30  - prezence vÛdcÛ a psÛ v Kulturním domû (KD) v DomaÏelicích
15.30 – 16.00  - veterinární prohlídka a pfiejímka psÛ, informace k organizaci
16.00 – 18.30  - ubytování rozhodãích a úãastníkÛ MRK v místû organizaãního
                          centra v DomaÏelicích
18.30 – 20.00  - rozlosování startujících a rozdûlení do skupin
20.00 – 24.00  - pfiátelská beseda s kulturním programem v KD DomaÏelice

Sobota - 12. 9. 2009
07.30 – 08.15   - sraz úãastníkÛ 35. roãníku MRK v Pfierovû na Horním námûstí
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08.15 – 09.00   - slavnostní zahájení 35. roãníku MRK
09.00                - odjezd úãastníkÛ do honiteb z Horního námûstí v Pfierovû
18.00                - pfiedpokládané ukonãení disciplín prvního soutûÏního dne
20.00 – 24.00   - spoleãenské posezení s kulturním programem v sále KD
                            v DomaÏelicích

Nedûle - 13. 9. 2009
07.45              - spoleãn˘ nástup v‰ech vedoucích psÛ a rozhodãích, zahájení
                          druhého soutûÏního dne v prostorách KD DomaÏelice
08.15              - odjezd do honiteb
v pfiedveãer   -  spoleãn˘ nástup v‰ech úãastníkÛ 35. roã. MRK k vyhodnocení
                           soutûÏe v prostorách KD DomaÏelice, pfiedání cen úspû‰n˘m
                           vÛdcÛm a slavnostní ukonãení

Pofiadatelsk˘ OMS si vyhrazuje právo na pfiípadné zmûny ve sloÏení ãlenÛ
organizaãního v˘boru a právo zmûn v uvedeném ãasovém harmonogramu,

vyÏádají-li si to organizaãní podmínky!

Nominace na Memoriál Richarda Knolla
Mûnín, 8. 5. 2009
Horka nad Moravou, 9. - 10. 5. 2009

Nov˘ Zku‰ební fiád, kter˘ zaãal platit 1. 1. 2008 ukládá uspofiádat Nominaãní soutûÏ
na Memoriál Richarda Knolla (MRK). LoÀského roku mûla tato soutûÏ premiéru, letos
se uskuteãnila podruhé. Do soutûÏe bylo vybráno 36 psÛ a 4 náhradníci. Z na‰eho
klubu se do tohoto v˘bûru dostali 3 úspû‰ní psi – DO Alan z Chotutického údolí
vÛdce Vladimíra Kaisera (5. místo), MMO Farad z Rozbornu vÛdce Michala Bene-
‰e (28. místo) a DO Chor z Krásného Hru‰ova vÛdce Jaromíra StaÀka (30. místo).

SoutûÏe v Mûnínû i Horce nad Moravou posuzovali stejní rozhodãí. Vrchním roz-
hodãím byl Mgr. Oldfiich Blecha, pole posuzovali MUDr. Vlastimil Novotn ,̆ Franti‰ek
Job a Jaroslav Koneãn ,̆ vodu Eduard Martínek, Jaroslav ·efl a Pavel Koneãn ,̆ les
Václav Kratochvíl, Franti‰ek ·vec, Petr Rube‰, Miroslav ·nobr a Jaromír ·mídek.

V pátek 8. 5. se uskuteãnila za teplého poãasí první ãást soutûÏe v Mûnínû.
Zahajovací disciplínou bylo Chování na stanovi‰ti, zaãala obestoupením kolem ãtver-
cového polního remízu. Podle vyjádfiení úãastníkÛ bylo zvûfie dostatek - zajíci, baÏan-
ti i nûjaká koroptev, kaÏd˘ pes mûl moÏnost pfiijít do kontaktu s divokou zvûfií. Poros-
tem na hledání byl hlavnû ozim. Voda pro vodní disciplíny se nacházela u Tû‰an,
hladina byla prostorná nádrÏ s ponûkud pozvolnûj‰ím vstupem s pár trsy vodní ve-
getace. Rákos velk ,̆ prostorn ,̆ pfieváÏnû na suchu, nûkde s trochou vody.

V Mûnínû nastoupil k Nominaãní soutûÏi s losem ã. 5 Vladimír Kaiser s DO
Alanem z Chotutického údolí.
Spoleãn˘ hon - hledá na brokov˘ dostfiel, v úvodu více povelÛ, ale pak pracuje správ-
nû. 1x vystavuje s postoupením baÏanta a krátce na to koroptev. Klidn˘ po v˘stfielu
a pfied zvûfií.

Hledání - systematické, vyváÏené v konstantním tempu. 1x znaãí koroptev a postu-
puje do její blízkosti, aÏ sama vzlétá. Krátce na to znaãí druhou koroptev z párku,
která opût pohybem psa vzlétá. Klidn˘ po v˘stfielu a pfied pernatou.
Ochota k práci na hluboké vodû - jde ménû do hloubky na hladinu, toãí se v prÛmû-
ru asi 5 m. Ménû ovladateln .̆
Nahánûní v rákosí - prohledává ‰irok˘ prostor s velkou razancí.
·oulaãka - pes následuje vÛdce pfii levé noze, odloÏení a pfiivolání bezchybné, pfii
dal‰ím odloÏení se pes sám zvedá, vÛdce ho opût odkládá. Po v˘stfielu klidn˘ a vy-
ãká pfiíchodu vÛdce.
Barva - pes po nasazení na stopnou dráhy jde dobfie v první tfietinû po stopû. Pfied
loÏem 1x schází ze stopy a pfiechází loÏe. Práci dokonãuje jako vodiã.

Dal‰í dva dny Nominaãní soutûÏe probíhaly v Horce nad Moravou. Na na‰e
úãastníky z KDO pfii‰la fiada aÏ v nedûli 10. 5. Bylo velmi teplé, aÏ parné poãasí,
soutûÏ nepfiíjemnû provázel velk˘ poãet komárÛ! Sraz se uskuteãnil v hezké a velké
Lovecké chatû uprostfied luÏních lesÛ. Pole byla mírnû vlnitá nebo rovinatá, klasické
prostfiedí krásné Hané. Z divoké zvûfie pfievaÏovali zajíci. Hledání probíhalo v porostu
obilí nebo i niÏ‰í travinû. Rybník pro zkou‰ení vodních disciplín byl obklopen hustou
vegetací, takÏe pfii smûrování psÛ do doprava nebo doleva je pak velmi brzy nebylo
vidût. Rákos stál ve vodû podél bfiehu. Les, tedy hlavnû pro barvy byl luÏní s vlhk˘m
mikroklimatem, coÏ je na stopách vÏdycky lep‰í neÏ sucho. Barvy byly nakapány
mezi 2 aÏ 4 hodinami.

Los ã. 4 mûl MMO Farad z Rozbornu vÛdce Michala Bene‰e. Popis jeho prá-
ce byl zapsán takto:
Spoleãn˘ hon - ideální hledání na brokov˘ dostfiel, dobfie toãí proti vûtru. Vystavuje
srstnatou zvûfi, postupuje. Klidn˘ pfied srstnatou i po v˘stfielu.
Hledání - systematické, vyváÏené, dobfie pracuje s mûnícím se vûtrem. 2x na parku-
ru srstnatá, na kterou krátce reaguje po jejím vybûhnutí. V˘born˘ kontakt s vÛdcem.
Ochota k práci na hluboké vodû - na první povel jde do vody, prostorné a hluboké
hledání, ovladateln ,̆ reaguje na povely vÛdce.
Nahánûní v rákosí - ménû prostorné hledání, zabírá mal˘ prostor, ale v hledání je
nasazení.
·oulaãka - bezchybná práce.
Barva - dvû chyby na pobarvené stopû, nasazen zpût na stopu.

S losem ã. 8 zahájil soutûÏ DO Chor z Krásného Hru‰ova vÛdce Jaromíra
StaÀka. Práce pejska byla podle rozhodãích následující:

Spoleãn˘ hon - v úvodu pracuje pfied vÛdcem na brokov˘ dostfiel, vystavuje
a postupuje za pernatou zvûfií. Po vzlétnutí a v˘stfielu jde za zvûfií, kterou pronásledu-
je a pfiiná‰í. Po opûtovném vypu‰tûní naru‰uje prÛbûh spoleãního honu a je na po-
kyn rozhodãího uvázán.

Hledání - systém naznaãen, vpravo soustavnû toãí po vûtru. Tempo je konstantní.
Pokr˘vá men‰í terén vpravo i vlevo.

Ochota k práci na hluboké vodû - neochotnû jde na hladinu, krátce plave, nere-
aguje na povely vÛdce, 3x vylézá na bfieh.

Nahánûní v rákosí - rychlé a prostorné hledání, ãastûj‰í vybíhání z rákosí.
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·oulaãka - ‰oulá u nohy vÛdce, první odloÏení a pfiivolání je rychlej‰í. Pfii druhém
odloÏení zÛstává chvíli leÏet, pak se zvedá a dobíhá vÛdce, kter˘ ho znovu odkládá

a dokonãuje práci na ‰oulaãce.
Barva - pes jde neomylnû na fiemeni k loÏi a poté i k srnci.

Popis práce Alana, Farada a Chora zapsal dle poznámek rozhodãí MUDr. Vlas-
timil Novotn .̆ Popisy v‰ech soutûÏících psÛ najdete na internetov˘ch stránkách
www.cmmj.cz v odkazu Kynologie.

Myslivecká rada âMMJ schválila na svém leto‰ním dubnovém zasedání soutûÏ “Ohafi roku”,
která bude vyhlá‰ena na základû souãtu dosaÏen˘ch v˘sledkÛ VZ, nominaãní soutûÏe,
MRK a MKP. V˘sledky budou slavnostnû vyhla‰ovány na v˘stavû Natura Viva v Lysé nad
Labem. PrÛbûÏné v˘sledky a dal‰í informace mÛÏete vyhledat na www.cmmj.cz v odkazu
Kynologie.

Informace od nûkter˘ch úãastníkÛ sepsala a dal‰í z internetu vyhledala
Mgr. Zdena Ml˘nková

Nominace popírá m˘ty o DO, Ïe jejich hledání není srovnatelné s ostatními ohafii,
zejména anglick˘mi. Alan z Chotutického údolí dokázal, Ïe DO i v pokroãilém vûku plnû
konkurují ostatním plemenÛm ohafiÛ a jeho v˘kon v poli byl velice vysoko hodnocen.

Dûkuji ãlenÛm na‰eho KDO, vÛdcÛm Vladimíru Kaiserovi, Michalu Bene‰ovi
(s v˘znamn˘m 9. místem) a Jaromíru StaÀkovi za trpûlivou a nároãnou práci, kterou
vûnovali zkvalitnûní a v˘cviku sv˘ch pejskÛ a která je pfiivedla aÏ do vrcholné nomi-
naãní soutûÏe na MRK. Dûkuji jim za reprezentaci na‰eho klubu a pfieji mnoho dal-
‰ích úspûchÛ.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO

V˘sledky nominace na MRK 2009

Zleva MMO Farad z Rozbornu
a DO Chor z Krásného
Hru‰ova
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II. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra
Soukupa – ZV CACT, Libovice, 8. kvûtna 2009

II. roãník Memoriálu MVDr.Vladimíra Soukupa – ZV CACT se uskuteãnil, stejnû
jako loni, v honitbû MS Zábofií – Libovice. JiÏ v loÀském roce jsme se mohli pfie-
svûdãit, Ïe v této honitbû je opravdu dostatek drobné zvûfie, zvlá‰tû zajícÛ. Lze zde
tedy provûfiit vrozené vlastnosti plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Sbor rozhodãích posuzoval pod vedením vrchního rozhodãího ing. Milana Poláka.
Dále posuzovali dva rozhodãí z Nûmecka – Dr. Pavel Cincibus a Manfred Westermeier
a ãe‰tí rozhodãí Petr Buba, Jaroslav Bejda, Jan ·louf, ing. Pavla Lhotáková, Karel
Petrmichl, Václav âern ,̆ Bohuslav MuÏák, ing. Vladimír Dejmek a ing. Lenka Fialová.

Zahájení probûhlo dle ãasového harmonogramu v devût hodin za zvuku loveck˘ch
fanfár. Poté pfiedseda KDO ing. Jifií Kec pfiedal podûkování KDO MS Zábofií – Libovi-
ce, jmenovitû MVDr. Ivanu Soukupovi a Janu Polákovi za pomoc pfii uspofiádání ZV.

Zkou‰ky zahájil MVDr. Ivan Soukup. Vrchní rozhodãí zdÛraznil úlohu zkou‰ek
vloh mlad˘ch psÛ, ktefií mohou prokázat své vlohy je‰tû neovlivnûné v˘cvikem. Jako
dÛleÏité disciplíny v hodnocení byly zdÛraznûny – Vrozená chuÈ k práci, Chování po
v˘stfielu, Vystavování, Hledání, Zájem o stopu zvûfie a Poslu‰nost.

Na II. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV CACT  bylo pfiihlá‰eno
celkem 23 ohafiÛ. Ke zkou‰kám nastoupilo 22 ohafiÛ, z toho 10 MMO, 6 DO, 5 VMO
a 1 Italsk˘ spinone, kter˘ vyuÏil moÏnosti pfiedvedení pfii nenaplnûní zkou‰ek ple-
meny dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Psi byli po rozlosování rozdûleni do pûti skupin. Ihned po zahájení se skupiny
roze‰ly do honitby k v˘konu disciplín. Poãasí zkou‰kám také pfiálo, bylo sluneãno,
a i kdyÏ to odpoledne vypadalo na boufiku, dé‰È se nám vyhnul.

Z 22 psÛ obstálo celkem 18, 15 v I. cenû, jeden ve II. cenû a dva ve III. cenû.
âtyfii psi byli v prÛbûhu zkou‰ek odvoláni.

Vítûzem II. roãníku Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV CACT se stala
fenka MMO Xitti z Otmického polesí vedená Jaroslavem Vofií‰kem. Fenka získa-
la 225 bodÛ a byl jí udûlen titul CACT.

Na druhém místû se stejn˘m poãtem bodÛ, ale star‰í se umístil DO Idar
z Krásného Hru‰ova Franti‰ka Chvojky. Idar získal také titul CACT.

Na tfietím místû s poãtem bodÛ 223 a titulem CACT se umístil VMO Leonardo
Svatoborsk˘ revír vÛdce Franti‰ka ·kopka.

Tituly Res. CACT získali MMO Eros z Lhotecké ka‰tanky ZbyÀka Kougla, VMO
Dan z Úboãe Stanislava Kostky a DO Mira Argaj Doksy Karla Pfeifera.

Chtûla bych podûkovat vÛdcÛm, Ïe své psy na klubov˘ch zkou‰kách vloh pfied-
vedli, rozhodãím za korektní posuzování v souladu se zku‰ením fiádem a v neposlední
fiadû ãlenÛm MS Zábofií - Libovice, ktefií se o v‰echny pfiítomné cel˘ den starali
v honitbû, ale i na chatû, kde bylo zaji‰tûno v˘borné obãerstvení.

JiÏ II. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa - ZV CACT byl témûfi naplnûn do maxi-
málního poãtu psÛ na zkou‰kách dle Z¤. Budeme se tû‰it, Ïe i v pfií‰tím roce se na III. roãník
Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV CACT pfiihlásí opût co nejvíce mlad˘ch psÛ.

Ing. Lenka Fialová

I. Klubové zkou‰ky vloh CACT
Kfienovice (okres Vy‰kov), 9. kvûtna 2009

KDO pofiádal ve spolupráci s MS âertoráje Kfienovice a honebním spoleãenstvem
Kfienovice dne 9. kvûtna 2009 I. Klubové zkou‰ky vloh s moÏností zadání titulu CACT
na Moravû v okrese Vy‰kov. Na zkou‰ky bylo pfiihlá‰eno 8 psÛ, na start se dostavi-
lo 7 psÛ: 1 DO a 6 MMO.

Organizaãní v˘bor v ãele s Václavem Jetelou pfiipravil pro tuto akci v˘borné
pracovní podmínky, krytina byla odpovídající typu zkou‰ky s dostateãn˘m v˘skytem
zvûfie pernaté i srstnaté.

Spoleãenská ãást zkou‰ek se odehrávala na chatû MS âertoráje, v pfiíjemném pro-
stfiedí s obãerstvením a pfiátelské atmosféfie, která panovala i po celou dobu zkou‰ek.

Na klubovou akci byli delegováni: vrchní rozhodãí – MVDr. Marie ·erá, rozhod-
ãí: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ a Ladislav Kuchta (okres Vy‰kov).

Vítûzem I. Klubov˘ch zkou‰ek vloh CACT se stal DO Tom od Smolenské pfie-
hrady veden˘ Jaroslavem Srd˘nkem (I. cena, CACT), druhá v pofiadí byla MMO
Fanãa Ulja-Morava vedená Janem Ulrichem (I. cena, CACT), tfietí místo si vybojo-
val MMO Kar z Florianova dvora vÛdce Vlastimila Kiliána (I. cena, res. CACT).

K pfiátelské a pfiíjemné atmosféfie celé akce pfiispûli svojí úãastí i pfiedseda v˘bo-
ru KDO Ing. Jifií Kec a v˘cvikáfi a poradce chovu DO MVDr. Miroslav Kalich.

V‰emi úãastníky akce bylo konstatováno, Ïe klubové zkou‰ky vloh CACT na
území Moravy mají pro chovatele a cviãitele z této oblasti opodstatnûní a ne-
sporn˘ v˘znam. Vzhledem ke vhodnû zvolené lokalitû mûli témûfi v‰ichni psi moÏ-
nost prokázat vrozené vlohové vlastnosti jak na zvûfii pernaté, tak i na zvûfii srstnaté.
V závûru hodnocení celé akce bylo vyjádfieno pfiání pofiádat tento typ zkou‰ek pra-
videlnû kaÏd˘ rok. MoÏná by stálo za úvahu, aby ãlenská základna KDO zváÏila
moÏnost pofiádat do budoucna tyto klubové zkou‰ky jako memoriál, kter˘ by nesl
jméno nûkterého v˘znamného moravského kynologa a chovatele na‰ich plemen.

MVDr. Marie ·erá

Nástup psÛ na Klubové zkou‰ky vloh v Kfienovicích

Vlevo: Vítûz ZV Tom od Smolenské pfiehrady,
ved. J. Srd˘nko, I.c., CACT
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Zástupci v‰ech tfií plemen na ZV MVDr. Vl. SoukupaMemoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – Slan˘
– ZV CACT v postfiehu Jana Valvody

F. Chvojka s DO Idarem z Krásného
Hru‰ova pfiebírá cenu jako II. v pofiadí

DruÏné posezení

Rozhodãí pfii zahájení ZV MVDr. Vl. Soukupa
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XI. Samostatná v˘stava Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ – Praha, 30. 5. 2009

V leto‰ním roce se jiÏ po jedenácté se‰li pfiíznivci dlouhosrst˘ch ohafiÛ v Praze
v restauraci „Na t˘ louce zelen˘“ na klubové v˘stavû se zadáním titulu „Klubov˘
vítûz 2009“.

Poãasí nám letos opravdu nepfiálo, psÛm sice nebylo horko, ale vystavovatelé
i náv‰tûvníci byli rádi, Ïe se pfied de‰tûm mohli schovat pod velk˘mi sluneãníky ve
v˘stavním areálu restaurace.

Na v˘stavu bylo pfiihlá‰eno celkem 57 psÛ, 31 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ,
16 velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ a 10 nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Pozvání k posuzování MMO pfiijal pan Manfred Fragner z Rakouska. VMO posu-
zoval MVDr. Miroslav Kalich a DO pan Ladislav Hubata.

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Ocenûní v˘borná a titul CAJC ve tfiídû mlad˘ch získal pes Igor z Vlasteckého

vrchu majitele Radko Sedlonû a fena Sandra z Bijadel  majitele Pavla Cieslara.
Ocenûní v˘borná a tituly CAC a Klubov˘ vítûz 2009 získali pes Cirk z Lhotecké

ka‰tanky majitele Pavla ·tillera a fenka Dessy z Lhotecké ka‰tanky majitelky Dra-
hu‰ky Luxové.

Dále tituly CAC získali pes ve tfiídû otevfiené Vicco vom Fuchseck majitele Walte-
ra Bollmanna z Nûmecka, fena v mezitfiídû Bára z Horomyslic majitele Mgr. Erika
Schovance a fena ve tfiídû vítûzÛ Cita z Kulatého kopce majitele Marcela Souãka.

Vítûzem plemene MMO a titul BOB získal pes Cirk z Lhotecké ka‰tanky.

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Ocenûní velmi nadûjn˘ ve tfiídû dorostu získal osmimûsíãní Nikolaj Junior od

Nezdického potoka majitelky ·árky Bure‰ové.
Ve tfiídû mlad˘ch získal ocenûní v˘borná a titul CAJC pes Milan Junior od Nezdic-

kého potoka majitele Jifiího ·kramlíka.
Ocenûní v˘borná a tituly CAC a Klubov˘ vítûz 2009 získal pes Leonardo Svato-

borsk˘ revír majitele Franti‰ka ·kopka a fenka Leont˘nka od Nezdického potoka
majitelky Zuzany Fialové.

Dále tituly CAC získali pes ve tfiídû otevfiené Algarero z Hasinbergu majitelky
Radky Prosové, fena v mezitfiídû Little Star Svatoborsk˘ revír majitele Václava ·av-
líka, ve tfiídû otevfiené Chanel z Jano‰ovy louky majitele Jaroslava ·karytky a ve
tfiídû pracovní Enny z JabloÀové zahrady majitele Josefa Pokorného.

Titul Res. CAC získala ve tfiídû otevfiené fenka Cony Antonínsk˘ kopec majitele
Luìka ·merdy.

Vítûzem plemene VMO a titul BOB získala fena Leont˘nka od Nezdického
potoka.

Nûmeck˘ ohafi dlouhosrst˘
Ocenûní v˘borná a titul CAJC ve tfiídû mlad˘ch získali pes Grim od Paletky maji-

tele Jifiího Kopinického a fenka Sindy z Mechova majitele ing. Jifiího Kece.
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Úspû‰ní VMO s tituly CAC Viz text

Vlevo dole: CAJC MMO Igor
z Vlasteckého vrchu R. Sedlonû

Uprostfied dole: CAC MMO Bára
z Horomyslic maj. J. Schovance

Vpravo dole: CAC, KV MMO Dessy
z Lhotecké Ka‰tanky, maj. D. Luxová

Nahofie vlevo: Rozhodãí
DO L. Hubata
Nahofie vpravo: Zleva
M. Fragner, Dr. Tesafi,
Ing. Kec s fenkou DO
Sindy z Mechova

Vlevo: DO Grim od
Paletky, CAJC, maj.
J. Kopinick˘

Vpravo: VMO Little Star
CAC, masj. V. ·avlík

Ocenûní v˘borná a titul CAC a Klubov˘ vítûz 2009 získali pes Cvik z Ol‰ové
rokle majitele Miroslava Ketnera  a fenka Puma z Grygovsk˘ch skal majitele Fran-
ti‰ka Grusse.

Vítûzem plemene DO a titul BOB a zároveÀ Nejkrásnûj‰ím psem v˘stavy –
BIS se stal Cvik z Ol‰ové rokle.

 Nejkrásnûj‰í Chovatelskou skupinou se stala chovatelská skupina VMO od
Nezdického potoka chovatele ing. Milana Poláka. Byla zastoupena tfiemi jedinci –
Nikolajem Junior, Milanem Junior a Leont˘nou od Nezdického, pfiiãemÏ pfiihlá‰ení
jedinci byli potomci tfiech rÛzn˘ch matek a tfiech otcÛ.

Dále probíhala jiÏ tradiãnû soutûÏ Dítû a pes. V‰echny pfiihlá‰ené dûti byly odmû-
nûny diplomem, medailí a ta‰kou pochoutek pro jejich pejsky. Pohár pro nejlépe
pfiedvedeného pejska získala Marcelka Kindlová (7 let), která vystavovala MMO Bar-
ny vom Untersberg.

I kdyÏ bylo na leto‰ní v˘stavû pfiihlá‰eno ménû psÛ neÏ v letech pfiede‰l˘ch, kva-
lita pfiedvádûn˘ch psÛ byla velmi dobrá. Doufám, Ïe na té pfií‰tí, jiÏ XII. Samostatné
klubové v˘stavû KDO v roce 2010 se sejdeme opût s vût‰ím poãtem pfiihlá‰en˘ch
jedincÛ.

Dûkuji v‰ech majitelÛm, ktefií své psy na v˘stavu pfiihlásili, celému organizaãnímu
t˘mu v˘stavy a firmû Brit Care a Tekro za sponzorské dary na v˘stavu.

Ing. Lenka Fialová

Zahájení KV Praha 2009
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Mezinárodní v˘stava psÛ
âeské Budûjovice, 25. - 26. 4. 2009

Na pfiedvedení tfií plemen na‰eho klubu na jarní v˘stavû v âesk˘ch Budûjovicích
byla urãena sobota 25. 4. V˘stava byla jiÏ tradiãnû zastoupena vût‰ím poãtem na‰ich
pejskÛ. Z VMO byli pfiihlá‰eni 3 psi a 2 fenky, DO 1 pes a 6 fenek a MMO 3 psi
a 6 fenek. V na‰em kruhu ã. 16 posuzoval slovensk˘ rozhodãí pan Ing. Jozef Jursa,
CSc., kter˘ rozhodl takto:

MMO
3 psi - jeden ve tfiídû mlad˘ch, jeden ve tfi. otevfiené
a jeden ve tfi. ‰ampionÛ
vítûz Cirk z Lhotecké ka‰tanky - V1, CAC, CACIB,
BOB, majitel Pavel 3tiller
6 fen -  ãtyfii ve tfi. mlad˘ch, jedna v mezitfiídû a jedna
ve tfi. pracovní
vítûz Dessy z Lhotecké ka‰tanky - V1, CAC, CACIB,
majitel Jaromír Lux

DO
1 pes - ve tfi. otevfiené
vítûz Ugo vom Sämmenhof - V1, CAC, CACIB,
BOB, majitel Ing. Jifií Kec
6 fen - pût ve tfi. otevfiené a jedna ve tfi. pracovní
vítûz Halina z PánÛ louky - Vl, CAC, CACIB,
majitelka Marta Kapuciánová

VMO
3 psi - dva ve tfi. mlad˘ch, jeden ve tfi. otevfiené
vítûz King Junior od Nezdického potoka -
V1, CAC, CACIB, majitel Ing. Jifií Opekar
2 feny - jedna ve tfi. otevfiené a jedna ve tfi.
pracovní
vítûz Leont˘nka od Nezdického potoka - V1,
CAC, CACIB, BOB, maj. Ing. Lenka Fialová

Poãasí nám pfiálo, vyhovovalo vystavujícím, pfiihlíÏejícím i pejskÛm. V˘stavy
v âesk˘ch Budûjovicích jsou tradiãnû i setkáním spoleãensk˘m.

Drahomíra Luxová

MMO Dessy z Lhotecké Ka‰tanky

Leont˘nka od Nezdického potoka – BOB

Zleva DO Halina a Ugo (viz text)

Speciální v˘stava KDO pfii Oblastní v˘stavû
Vala‰ské Mezifiíãí, 6. 6. 2009

Po deseti letech pofiádal OMS Vsetín oblastní v˘stavu v krásném prostfiedí zá-
meckého parku ve Vala‰ském Mezifiíãí. KDO vyuÏil úãasti nûkolika dlouholet˘ch ãle-
nÛ v organizaãním kolektivu k uspofiádání svojí
speciální v˘stavy.

Pfiihlá‰eno bylo 8 mal˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ, 7 nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ a 4 velcí
münsterland‰tí ohafii. JiÏ pfii pfiíchodu do areálu
a prvních kontaktech u kruhu bylo zfiejmé, Ïe tato
v˘stava bude po mnû vyÏadovat maximální míru
objektivity, protoÏe vût‰ina pfiedvádûn˘ch MMO
pochází z mého chovu a u DO pfievládali odcho-
vanci kolegy MVDr. Miroslava Kalicha.

Celkov˘ dojem z vystavovan˘ch jedincÛ byl
nadprÛmûrn .̆ Mezi mlad˘mi MMO získali tituly
CAJC Jar z Florianova dvora, jehoÏ majitelem je Antonín Kunz, a Inka z Florianova
dvora Jaroslava Sajbota. Ve tfiídách dospûl˘ch se nejlépe pfiedvedl Bojar ze Sege-
Èova chovu Radima Tfiebovského, kter˘ se stal i nejlep‰ím MMO speciální v˘stavy –
dostal titul BOB.

Ve tfiídû otevfiené DO se se‰li dva kvalitní, ale typovû rozdílní psi. Evar z Ka-Mir
Bohemia MVDr. M. Kalicha se pfiedvedl o fous lépe a získal tak ve‰keré tituly –
CAC, BOB, BIS. Uran vom Sämmenhof v drÏení Aloise Grmolenského je importo-
ván od, nám v‰em dobfie známého chovatele a cviãitele Hanse Sämmera. Tento ro-
bustní hnûdák bude jistû tím oãekávan˘m roz‰ífiením chovatelské základny DO. Vy-
sok˘ chovatelsk˘ standard potvrdil Dr. Kalich, kter˘ je majitelem ocenûn˘ch fen: Frea
z Ka-Mir Bohemia - CAJC a importovaná Freia von Buchheim – CAC.

Mezi VMO se nejlépe prezentoval mlad˘ Gaston z JabloÀové zahrady Franti‰ka
Pituchy a obdrÏel tituly CAJC a BOB. Ve tfiídû otevfiené byl hodnocen známkou v˘bor-
n˘ a titulem CAC Char z Jano‰ovy louky pana Petra Pospí‰ila.

Speciální v˘stava ve Vala‰ském
Mezifiíãí sice nemÛÏe konkurovat po-
ãty vystaven˘ch jedincÛ samostatné
klubové v˘stavû v Praze – Kunrati-
cích, ale kvalitou pfiedveden˘ch psÛ
a fen se jí vyrovnala. Na dal‰í klubo-
vou v˘stavu se mÛÏeme tû‰it v záfií
v Buchlovicích.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
rozhodãí speciální v˘stavy

V kruhu

Evar z Ka-Mir-Bohemia - vítûz speciální
v˘stavy KDO,  maj. Dr. Kalich
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NATURA VIVA 2009
Lysá nad Labem, 28. 5. 2009

Ve dnech 24. – 30. kvûtna 2009 se na v˘stavi‰ti v Lysé nad Labem uskuteãnila
jubilejní 15. Mezinárodní v˘stava myslivosti, rybáfiství, vãelafiství a zahrádkáfi-
ství NATURA VIVA 2009. âeskomoravskou kynologickou jednotou byl pfiedseda
na‰eho klubu Ing. Jifií Kec vyzván, aby zajistil jednodenní prezentaci v‰ech plemen
na‰eho klubu. V propozicích stálo, Ïe se jedná o mezinárodní v˘stavu, na které by
nemûlo chybût Ïádné plemeno.

V rámci doprovodného programu ve ãtvrtek 28. kvûtna se na pódiu vystfiídala
plemena mnoha pejskÛ. Komentáfie se za nemocného MVDr. Franti‰ka ·imka ujala
paní Vladimíra Tichá, která  jednotlivé skupiny tfiech aÏ pûti pejskÛ pfiedstavila, zasvû-
cenû popsala kaÏdé plemeno a vyzdvihla jeho klady a pfiednosti. Celá pfiehlídka se
tû‰ila velkému zájmu náv‰tûvníkÛ.

Na v˘stavû ná‰ klub zastupovala v‰echna tfii plemena - Josef K‰ána pfiedvedl
pejska DO Villiho ¤íjov, Drahomíra Luxová fenku MMO Dessy z Lhotecké ka‰-
tanky a Franti‰ek ·kopek psa VMO Leonarda Svatoborsk˘ revír.

Drahomíra Luxová

Mezinárodní v˘stava psÛ
Praha – LetÀany, 2. – 3. 5. 2009

Kvûtnová XVII. Mezinárodní v˘stava psÛ v‰ech plemen FCI se konala v Praze -
LetÀanech. Skupina VII. FCI pfiipadla na sobotu 2. kvûtna. V na‰em kruhu posuzovali
All-Round Judge (FCI) a Otakar Vondrou‰ (âR).

BohuÏel v˘stava mûla velmi malou úãast plemen na‰eho klubu. Jednotlivé kruhy
byly v halách, coÏ na‰im pejskÛm moc nesvûdãí. V˘stavy se zúãastnili s tímto ocenû-
ním:

MMO
fenka Dessy z Lhotecké ka‰tanky - V1, CAC, CACIB, BOB, majitel Jaromír Lux

VMO
pes Algarero z Hasinbergu - V1, CAC, CACIB, majitelka Radka Prosová
fena Leont˘nka od Nezdického potoka - V1, CAC, CACIB, BOB
majitelka Ing. Lenka Fialová

DO
pes Chor z Krásného Hru‰ova - V1, CAC, CACIB, BOB, majitel Jaromír Stanûk

Závûreãn˘ ceremoniál byl pestr ,̆ od maÏoretek, ke cviãen˘m psÛm aÏ po pfied-
stavení na‰ich národních plemen. Myslím si ale, Ïe pfiírodní prostfiedí a denní svûtlo
je pro v˘stavy psÛ vhodnûj‰í.

Drahomíra Luxová

DO Chor z Krásného
Hru‰ova, V1, CAC, CACIB,
BOB. Maj. J. Stanûk
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DoplÀky a opravy v seznamu chovn˘ch psÛ
DO
VII. linie
Fous z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8246/09, vr. 11. 3. 2007, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰ s plotnami, 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: PZ, LZ - I. c., VZ - II. c., nos 4
otec: Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
matka: Era z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8035/07
majitel: Milan DoleÏal, 675 03 Budi‰ov 35

tel. 603 145 666

Chor z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8219/09, vr. 27. 5. 2006, DKK 0/0
exteriér: bûlou‰ s plotnami, 66 cm, oko tm. hnûdé, v˘born ,̆ R. CAC, CAC, CACIB,

BOB
v˘kon: PZ, VZ - I. c., nos 4
otec: Dar Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, CLP/DO/8012/06
majitel: Jaromír Stanûk, Brtnice 66, 251 69 Velké Popovice

tel. 724 287 011

Ogar z Grygovsk˘ch skal, âLP/DO/8100/09, vr. 18. 12. 2004, DKK 0/1
exteriér: tmav˘ bûlou‰ s plotnami, 67 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, LZ, SVP - I. c., VZ - II. c., nos 4
otec: Andy z Mechova, âLP/DO/7368/99
matka: Hajdy z Molví, âLP/DO/7719/02
majitel: Ivan Svoboda, Nivy 1496, 765 02 Otrokovice

V˘cvikov˘ den, Liblín u Rokycan – 6. 6. 2009
Pfiínosem v˘cvikov˘ch dnÛ je procviãení disciplín v kolektivu a seznámení psÛ

s „prostfiedím“ budoucích zkou‰ek z v˘konu. JiÏ tradiãní v˘cvikov˘ den KDO byl ten-
tokrát zamûfien na pfiípravu k PZ a LZ. Se‰lo se cca 20 ohafiÛ, z plemen zastfie‰en˘ch
klubem - jeden DO, tfii MMO a tfii VMO. Dále byli zastoupeni KO, VO, MKO a fenka IS.

Pfiedpovûì poãasí nebyla pfiíli‰ pfiíznivá. Po nástupu, krásném troubení horny
a krátkém pfiivítání jsme seznámili s organizací v˘cvikového dne v‰echny pfiítomné.
Na‰tûstí „devátá rozhodla“ a celkem pfiíznivé poãasí, i kdyÏ s ostfiej‰ím vûtrem bylo
pro nácviky pfieváÏnû aportÛ, dohledávek a vleãek vyhovující. Pfiejeli jsme z kempu
na velk˘ lán vojtû‰ky ideální velikosti. Ohafii byli rozdûleni do skupin podle stupnû
v˘cviku. Ménû zku‰en˘ch se ujali ve tfiech skupinách v˘cvikáfii a pfiedávali jim praktic-
ké zku‰enosti. Procviãili jsme i aporty a vleãky s li‰kou, k dispozici bylo li‰ãe a do-
spûlá li‰ka, samozfiejmû i ostatní drobná zvûfi. V odpoledních hodinách byl zakon-
ãen v˘cvikov˘ den pfiiná‰ením kachny z hluboké vody za pfiihlíÏení poãetné korony
vodákÛ z kempu Kobylka.

Slavnostní fanfáry horny ukonãily jiÏ tfietí v˘cvikov˘ den. Posedûli jsme u obãerst-
vení s pfiáteli a zhodnotili v˘kony pejskÛ a hezky proÏit˘ den. Velké podûkování patfií
Janu ·loufovi a jeho kamarádÛm za bezchybnou, kvalitní organizaci dne a propÛjãe-
ní honitby.

Ing. Jifií Kec

DO VMO MMO

Nástup ãási úãastníkÛ v˘cvikového dne
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Feny novû zafiazené do chovu
DO
Chyta z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8220, vr. 27. 05. 2006, DKK 1/1 (104/101)
bûlka, plotny, V, oko H, 61 cm, ZV, PZ, VZ I. c, nos 4
o: Dar Ka-Mir m: Kity z Mechova
maj.: Pelikovsk˘ David, Buda 45, 294 01 Bakov nad Jizerou

Ira z Dorytky, âLP/DO/8224, vr. 20. 05. 2006, DKK 1/1 (102/104)
bûlka, V, oko TH, 61 cm, ZV, PZ, I. c, nos 4
o: Filip z Pfiedních hájÛ m: Hesi z Dorytky
maj.: Lanc Miroslav, U baÏantnice 973/III, 290 01 Podûbrady

Kity Argaj Doksy, âLP/DO/8088, vr. 03. 12. 2004, DKK 0/0 (110/109)
hnûdka, V, oko H, 60 cm, ZV, PZ, I. c, nos 4
o: Dun z Dálky m: Jaga Argaj Doksy
maj.: Zimola Josef, 675 21 âíchov 111

Kajka Argaj Doksy, âLP/DO/8089, vr. 03. 12. 2004, DKK 0/0 (114/107)
hnûdka, V, CAC, oko SH, 60 cm, ZV, PZ, LZ, VP, nos 4
o: Dun z Dálky m: Jaga Argaj Doksy
maj.: Ing. Brtek Bedfiich, 251 01 âestlice, OkruÏní 251

Erna z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8036, vr. 03. 05. 2004, DKK 1/1 (103/104)
bûlka, VD, oko H, 59 cm, ZV, PZ, LZ, SVP I. c, nos 4
o: Dyk ze Zlatého kouta m: Drina z Budi‰ovské doliny
maj.: ¤ehák Jindfiich, 517 21 Vyhnance 7

Sandy z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8029, vr. 03. 04. 2004, DKK 0/0 (109/106)
bûlka, plotny, V, oko H, 61 cm, ZV, PZ, LZ, SVP, VZ, nos 4
o: Andy z Mechova m: Linda z Ka-Mir Bohemia
maj.: Skalick˘ Václav, Neznásov 10, 551 01 Jaromûfi

Elisa od ·umického potoka, âLP/DO/8231, nar. 11. 11. 006, DKK 0/0 (106/105)
bûlka, plotny, VD, oko SH, 60 cm, PZ I. c., nos 4
o: Endy z Budi‰ovské doliny m: Cira od ·umického potoka
maj.: Sellner Zdenûk, Tyr‰ova 394, 691 23 Pohofielice

Cinda z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8177, nar. 2. 1. 2006, DKK 0/0 (101/103)
bûlka, plotny, VD, oko H, 62 cm, PZ II. c., nos 4
o: Filip z Pfiedních hájÛ             m: Orri z Ka-Mir Bohemia
maj.: Ka‰e Zdenûk, Prokopova 614, 289 12 Sadská

MMO
Ola z Bijadel, âLP/MMO/9000, vr. 10. 4. 2005, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAC, Res. CACIB, oko TH, 53 cm, PZ - II. c., nos 4
o.: Sir Eben–Ezer m.: Jetty Buremi
maj.: Richard Kováfiík, BudovatelÛ 918, 341 01 HoraÏìovice
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Leont˘nka od Nezdického potoka, âLP/VMO/1457, vr. 4. 6. 2007, DKK 0/1
V, âesk˘ junior ‰ampion, Evropsk˘ vítûz, Vítûz speciální v˘stavy, 6x CAC, 5x CACIB, 4x
BOB, 2x BIG 3, Zuchtschau sg/v, Memoriál Dr. Soukupa ZV – I. c. CACT, VP I. c., PZ I. c.
Res. CACT, VJP 75 bodÛ – stopa zajíce 10, HZP 182 bodÛ – stopa Ïivé kachny 10
o: ICH Kirki Ciperro m: ICH Yasmina vom Hubertus Bründl
maj.: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Rolf od Smolenské pfiehrady 8216 1/1 98/106
Fous z Budi‰ovské doliny 8246 0/0 108/106
Ogar z Grygovsk˘ch skal 8100 0/1 105/99
Alma z Dlouhé m˘tû 8150 3/3 104/103
Klára od Devíti lip 8285 0/0 109/107
Alka z Volenick˘ch luhÛ 8275 0/0 108/107
Chor z Krásného Hru‰ova 8219 0/0 105/106
Chyta z Krásného Hru‰ova 8220 1/1 104/101
Elisa od ·umického potoka 8231 0/0 106/105
Cinda z Ka–Mir Bohemia 8177 0/0 101/103
Evar z Ka–Mir Bohemia 8235 1/1 110/101
Frea z Ka–Mir Bohemia 8316 2/2 99/102
Freia von Buchheim 413/0 0/0 113/115
Rona z Mechova 8259 0/1 110/104
Nela z Mechova 8207 1/1

MMO
Grey z Rozbornu 9146 1/1
Cita z Kulatého kopce 9289 2/2 98/99
Diana z Kulatého kopce 9461 0/0 109/109
Elza od Lovky 8986 2/2 96/93
Hexa Eben-Ezer 9156 1/1 101/105
Gyna Eben–Ezer 9048 1/1 101/102
Kelly Eben–Ezer 9298 0/0 105/104
Dessy z Lhotecké ka‰tanky 9322 0/0 109/114
Ulla z Otmického polesí 9339 0/0 109/102
Utta z Otmického polesí 9342 0/0 105/104
Cira od Kata Mydláfie 9251 4/4 79/82
Flora z Hamru 9056 1/1 101/101
Era z Rasetova dvora 9492 0/0 108/107
Inkas vom Forstweg 070593 3/3 86/88
Gita ze Skalné plánû 9181 0/0 105/107
Erna od Lovenky 9203 1/1 103/106
Besy z Horomyslic 9438 1/1 105/100
Barny vom Untersberg 9650 0/0 112/110

Darina Eben–Ezer, âLP/MMO/8836, vr. 2. 2. 2004, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko SH, 51 cm, ZV, SVP, PZ - I. c., nos 4
o.: Sir Eben–Ezer m.: Nora Buremi
maj.: Jifií Pelc, 439 65 Hfiivice 62

Gyna Eben–Ezer, âLP/MMO/9048, vr. 28. 6. 2005, DKK 1/1
hnûdobílá, V, 4x CAC, Res. CACIB, CACIB, 2x BOB, âesk˘ ‰ampion, oko H, 53 cm,
ZV, PZ - I. c., SVP, LZ - II. c., nos 4
o.: Eros von der Mooshex m.: Stela Eben–Ezer
maj.: Milo‰ Îáãek, Ole‰ko 1150, 252 45 Zvole

Kelly Eben–Ezer, âLP/MMO/9298, vr. 18. 1. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 54 cm, ZV, PZ - I. c., nos 4
o.: Dino von Waltra m.: Orfa Buremi
maj.: Josef Vopálka, Doma‰ín 252, 258 01 Vla‰im

Gaty Laval Val, âLP/MMO/8890, vr. 5. 5. 2004, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAJC, CAC, oko SH, 53 cm, LZ - I. c., SVP, PZ, VZ - II. c., nos 4
o.: Nord Eben–Ezer m.: Ela Laval
maj.: Ladislav Valenta, ObráncÛ míru 207/1, 541 01 Trutnov

Dessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9322, vr. 11. 2. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, V, 3x CAC, CACIB, BOB, Klubov˘ vítûz 2008, ZV, PZ - I. c., nos 4
o.: Sir Eben- Ezer m.: Bessy z Lhotecké ka‰tanky
maj.: Jaromír Lux, Prosecká 87/103, 190 00 Praha 9

Aura z Ráje Sidy, âLP/MMO/9108, vr. 20. 10. 2005, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAC, BOB, oko SH, 53 cm, PZ - I. c., nos 4
o.: Lídr z Bijadel m.: Asta z Písecké Ameriky
maj.: Jifií Kadlec, Líté 60, 331 52 Dolní Bûlá

Freny z Rozbornu, âLP/MMO/9028, vr. 1. 6. 2005, DKK 0/0
hnûdobílá, V, Res. CAC, oko H, 53 cm, PZ - I. c., nos 4
o.: Eros von der Mooshex m.: Iris Andûlsk˘ hrad
maj.: Petra LoÀková, Krouãová 73, 270 54 ¤evniãov

VMO
Dita z Mûstce, âlp/VMO/1251, vr. 10. 1. 2005, DKK 0/0
VD, oko H, 58 cm, ZV I. c., PZ I. c., LZ I. c., nos 4
o: Benn z Hrazenského údolí m: Hanka Ciperro
maj.: Vladimír Pfiíhoda, Dfieve‰ 2, 539 73 Skuteã

Chery od Nezdického potoka, âLP/VMO/1345, vr. 10. 3. 2006, DKK 0/0
V, 2x CAC, Res. CACIB, CACIB, BOB, ZV I. c., PZ I. c., Memoriál Dr. Soukupa ZV I. c.,
LZ I. c., VP I. c., PZ I. c. CACT, MVZ I. c., CACT, CACIT, Nejlep‰í pole, nos 4, hlasitá na
vidûnou
o: Cisko von der Langen Weide m: ICH Yasmina vom Hubertus Bründl
maj.: Ing. Milan Polák, Osvobození 922, 342 01 Su‰ice
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·ampion ‰ampionÛ âR 2008
Praha, 17. 1. 2009

V sobotu 17. 1. 2009 se konala v Kongresové hale TOP hotelu Praha soutûÏ
·ampion ‰ampionÛ. SoutûÏ byla otevfiena pro jedince s tituly âesk˘ junior ‰ampion,
âesk˘ ‰ampion, âesk˘ veterán ‰ampion a Inter‰ampion. Byl zde také vyhlá‰en TOP
DOG - nejlep‰í pes v˘stavní sezóny 2008 a nejlep‰í mlad˘ vystavovatel 2008.

Posuzování v kruzích zaãalo podle plánu v 10 hodin. Posuzování to bylo pouze
v uvozovkách, nezadávaly se Ïádné tituly a nepsaly posudkové listy, jak jsme v‰ichni
zvyklí z mnoh˘ch v˘stav. Rozhodãí vÏdy vybral nejkrásnûj‰ího psa plemene, kter˘ se
potom ve druhém kole ucházel o titul ·ampion ‰ampionÛ âR.

Nejdfiíve pfii‰la na fiadu plemena ze skupin FCI  I. - V. Ostatní skupiny V. - X. zaãí-
naly aÏ v pÛl dvanácté. Ohafie v prvním kole posuzoval pan Ing. Václav Vlasák,
ve druhém kole pan Josef Nûmec.

Z na‰ich plemen ohafiÛ byli na tuto prestiÏní soutûÏ pfiihlá‰eni 2 jedinci, velcí
münsterland‰tí ohafii - âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion a Grand‰ampion Kirki Ciperro
a fenka âeská junior ‰ampionka Leont˘nka od Nezdického potoka majitelky Lenky
Fialové. Panu Vlasákovi se více líbil pes Kirki, vybral tedy jeho, aby se prezentoval
v druhém kole o titul ·ampion ‰ampionÛ. Zde se Kirki dostal do nejlep‰í „sedmiãky“
ohafiÛ. Dále uÏ nepostoupil, ale i tak je to obrovsk˘ úspûch.

·ampion ‰ampionÛ je spí‰e spoleãenská akce, kde má kaÏd˘ majitel moÏnost
pfiedvést a ukázat svého ‰ampiona. Hala se hemÏí vystavovatelkami v nádhern˘ch
róbách, muÏi mají samozfiejmû oblek. Byl to opravdu nádhern˘ záÏitek. Pouze mû
trochu zamrzela nízká úãast münsterlandÛ a dlouhosrst˘ch ohafiÛ. I mezi nimi jsou
pfiece ‰ampioni a je ‰koda neukázat je svûtu, kdyÏ ta moÏnost je.

Zuzana Fialová

VMO
Little Star Svatoborsk˘ revír 1468 0/0 110/110
Bela z JabloÀové zahrady 1191 0/0 110/103
Erka z JabloÀové zahrady 1401 0/0 109/110
Fany z JabloÀové zahrady 1433 0/0 103/101
Fina z JabloÀové zahrady 1434 0/0
Ambra od Novofieck˘ch rybníkÛ 1378 3/3 91/89
Aska za Semtínsk˘ch potokÛ 1159 0/0 103/103
A‰a Drywalley 1325 0/0 109/105
Sára od SeÀovské pfiehrady 1354 0/0 102/103
Happy Jr. od Nezdického potoka 1335 0/0 106/104
Algarero z Hasinbergu 1444 2/2 102/98

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

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

V˘stavní fiád âMKU
V˘stavní fiád âMKU, kter˘ nabyl platnosti 1. 1. 2009 mÛÏete najít na www.cmku.cz

v odkazu ¤ády a pfiedpisy.

Vlevo Kirki, vpravo
Leont˘nnka
a rozhodãí
Ing. V. Vlasák
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Chovatelsk˘ klub dlouhosrst˘ch nûmeck˘ch ohafiÛ Severní Ameriky (GLPC-
NA - German Longhaired Pointer Club of Northern America) je nov ,̆ zaloÏili jsme ho
lednu 2008, takÏe jsme velmi mladou organizací. I pfiedtím byli v USA tito psi, ale
neexistoval organizovan˘ klub chovatelÛ a byli pouze dva chovatelé, ktefií plemeno
opravdu chovali. V roce 2007 jsme se zaãali bavit o zaloÏení klubu s vlastními pravi-
dly chovu a poÏadavky zkou‰ek. V lednu 2008 jsme dali dohromady první pravidla,
zaloÏili plemennou knihu a spustili jsme webové stránky - mÛÏete se na nû podívat na
www.GermanLonghairs.org. Loni mûl ná‰ klub tfii vrhy ‰tûÀat. Letos jsou, nebo bu-
dou ãtyfii vrhy na jafie a pokusíme se alespoÀ o dva dal‰í do konce roku. Poãet vrhÛ
se v jediném roce znásobil. Dosud nemáme dostatek chovn˘ch jedincÛ, ale myslím,
Ïe dojde k nárÛstu, aÏ budou nûkterá ze ‰tûÀat ze souãasn˘ch vrhÛ uchovnûna. Teì
máme jen ‰est chovn˘ch psÛ a pût chovn˘ch fen, ale nûkolika psÛm zb˘vá pouze
v˘stava k tomu, aby byli chovní. Po v˘stavách na podzim bychom mûli mít 3 dal‰í
chovné psy a tfii dal‰í chovné feny - a to nepoãítáme se ‰tûÀaty z loÀského roku.
Nûkterá by mohla b˘t uchovnûna do konce tohoto roku, i kdyÏ vût‰ina z nich se
uchovní s nejvût‰í pravdûpodobností aÏ pozdûji.

TakÏe jak vidíte, nemáme v Americe moc dlouhosrst˘ch ohafiÛ, ale velmi se snaÏí-
me, aby ná‰ klub mûl více ãlenÛ (teì je nás 41 ãlenÛ) a taky se snaÏíme, aby bylo
více uchovnûn˘ch psÛ. Myslím Ïe jsme urazili velk˘ kus cesty za necel˘ rok a pÛl a
v pfií‰tích letech dosáhneme je‰tû více.

Nyní bych vám ráda objasnila, co znamená v na‰ich podmínkách, Ïe pes je uznán
k chovu. KaÏd˘ „langhaar“ musí projít jedním testem - zkou‰kami vloh (zfiejmû obdo-
ba jarních zkou‰ek). Feny musí navíc vykonat dal‰í lovecké zkou‰ky, které jsou mno-
hem nároãnûj‰í a vyÏadují kompletní loveck˘ v˘cvik. Feny i psi se musí prokázat
rentgenov˘m snímkem kyãlí. Pouze jedinci, ktefií mají podle rentgenu v pofiádku kyã-
le mohou aspirovat na uchovnûní. A koneãnû - kaÏd˘ „langhaar“ musí b˘t posouzen
na chovatelské v˘stavû. Na na‰ich v˘stavách se posuzuje typ psa (tzn., jak moc od-
povídá vzhledovû), pohyb a stavba tûla (ãili jak se pohybuje a jakou má tûlesnou
konstituci), srst (textura, délka atd.) a temperament. Typ, pohyb a stavba tûla a srst
se hodnotí známkami „insufficient“ - nevyhovující, „good“ - dobr ,̆ „very good“ - velmi
dobr˘ nebo „excellent“ - v˘born .̆ Psi musí získat ze v‰eho minimálnû známku „good“
- dobr ,̆ aby mohli b˘t kandidáty na chov. Temperament posuzujeme stupnicí 1 aÏ 6.
Pouze psi, ktefií obdrÏí známku 2, 3 nebo 4 mohou úspû‰nû ukonãit v˘stavu. Detail-
nûj‰í popis hodnocení temperamentu uvádím níÏe:

známka 1: pes je nesmûl˘ nebo se bojí lidí nebo jin˘ch psÛ
známka 2: pes je velmi klidn ,̆ ménû prÛbojn˘
známka 3: vyrovnan˘ pes, pfiátelsk ,̆ ale ovladateln ,̆ ne divok˘ nebo ztfie‰tûn˘
známka 4: pes je velmi pohybliv˘ a snadno vzru‰en˘; kÀuãí, Àafe, hlasovû se proje-
vuje, ne v‰ak pfiehnanû
známka 5: pes je pfiehnanû vzru‰iv˘ nebo hyperaktivní, pfiehnanû ‰tûkav˘ a kÀuãiv˘
známka 6: agresivní pes, pofiád vrãí a ‰tûká na ostatní psy a lidi

Temperament je pro nás dÛleÏitou v˘stavní disciplínou a máme zájem na tom,
abychom mûli uchovnûné pouze psy s nejlep‰í známkou z temperamentu. Hodnoce-
ní temperamentu poskytuje kupci ‰tûnûte lep‰í pfiedstavu (napfiíklad: kupujete ‰tûnû

Chovatelsk˘ klub dlouhosrst˘ch nûmeck˘ch
ohafiÛ Severní Ameriky

Ve Zpravodaji KDO ã. 77/2009 na str. 95 byl uvefiejnûn ãlánek Ing. Jifiího Kece o tfiech
‰tûÀatech DO z CHS z Mechova (Kisi z Mechova a otec Ezer z Mechova), která se
dostala díky internetov˘m stránkám na‰eho klubu v USA. Chovatelka Cortney Schae-
fer, která export ‰tûÀat zprostfiedkovávala je velice aktivní v Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ
Severní Ameriky www.GermanLonghairs.org, jehoÏ sídlo je ve mûstû Mosinee, státû
Wisconsin. Chovatelská stanice vom Coraschatten www.Coraschatten.com, kterou vlast-
ní Scott a Cortney Schaeferovi má sídlo také ve mûstû Mosinee.

Loni exportovaná ‰tûÀata se dostala k nov˘m majitelÛm a Cortney chovatele o jejich
pokrocích prÛbûÏnû informuje a posílá mu fotografie. Z loÀského exportu fenka Senta
získala nedávno na mysliveck˘ch zkou‰kách 110 bodÛ z moÏn˘ch 112 a umístila se na
první pfiíãce. Její majitel byl ‰Èastn˘ a je natû‰en˘ na dal‰í její zkou‰ky. Fenka Sigi pÛjde
na zkou‰ky pfií‰tí mûsíc a Cortney pfiemlouvá majitele pejska Sama, aby ho na zkou‰ky
také zapsal.

Od té doby byli do Spojen˘ch státÛ exportováni dal‰í dva ohafii, a to fenka Nela
z Mechova (matka Faty z Mechova a otec Dyk ze Zlatého kouta) a pes Agil
z Koreckého vrchu (matka Kery Argaj Doksy a otec Eben z Mechova). Nela má tfii
roky a absolvovala PZ v I. cenû s 295 body v âR. Její exteriér byl ohodnocen znám-
kami: typ: Very Good, pohyb a stavba tûla: Excellent, srst: Very Good. Roãní Agil
pÛjde k novému majiteli do Virginie, kter˘ ho zatím nechal u Cortney na v˘cvik. Jsou
s chovatelkou Jindrou ·Èastnou v neustálém kontaktu, dostala i fotky. Pejsek odlétal
koncem dubna do Chicaga, v‰e zafiizoval pan Pavel Kliment ze spoleãnosti Animal
Transport Worldwide, kter˘ byl velice vstfiícn˘ a dokonce doruãil dopravní klec dva
dny pfied transportem aÏ do CHS, aby si na ni pejsek zvykl.

Cortney sdûlila ãlenu na‰eho klubu Ing. Luìkovi JirkÛ o kynologické ãinnosti Klu-
bu dlouhosrst˘ch nûmeck˘ch ohafiÛ Severní Ameriky podrobnûj‰í informace, které
uvefiejÀujeme.

Mgr. Zdena Ml˘nková

Sam z MechovaAgil z Koreckého vrchu - vystavování
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SoutûÏ Dítû a pes na KV 2009 a Honzík s Argem

Ale‰ Hnízdil (13 let), MMO
Brix od Zajícova ml˘na

Roman Prosek (5 let), MMO
Sent z LÛckého bofií

Nerozluãní kamarádi -
Honzík ·Èastn˘ a MMO
Argo z Rasetova dvora

Martin Tiller (4,5 roku), DO Sindy z Mechova Marcelka Kindlová (7 let), MMO Barny vom
Untersberg

Posuzování v kruhu

Vpravo: Rozhodãí Ladislav Hubata pfiedává ocenûní Marcelce
Kindlové

a oba rodiãe mají z temperamentu známku 4 - lze tedy oãekávat Ïe vût‰ina ‰tûÀat
bude ponûkud energiãtûj‰ích a temperamentnûj‰ích). Abych to shrnula, neÏ je „lang-
haar“ v Americe uchovnûn, musí mít minimálnû jedny lovecké zkou‰ky (feny dvoje
zkou‰ky), musí mít dobr˘ rentgen kyãlí a na v˘stavû musí mít z hodnocení typu, po-
hybu a stavby tûla a srsti alespoÀ známku dobr˘ a z temperamentu 2, 3 nebo 4. Na
leto‰ní v˘roãní schÛzi klubu bude mnoho z nás prosazovat zpfiísnûní pravidel pro
chov. Zejména se jedná o zavedení pfiísnûj‰ích druh˘ch zkou‰ek ne pouze pro feny,
ale téÏ pro psy. Myslím, Ïe s pomocí ãlenÛ, které jsem o tom pfiesvûdãovala to nako-
nec projde.

Cortney Schaefer
pfieklad Ing. Libor Myslivec
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Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
(Kleiner Münsterländer Vorstehhund)
Standard FCI ã. 102/17.03.2005/ F

Pfieklad:
Pfieklad do francouz‰tiny: Monique Pras a R. Triquet
Pfieklad z francouz‰tiny: Helena Dvofiáková

PÛvod: Nûmecko

Datum zvefiejnûní platného standardu: 09.11.2004

PouÏití: v‰estrann˘ loveck˘ pes

Klasifikace F.C.I.: Skupina 7 stavûcí psi (ohafii)
Sekce 1.2 stavûcí psi kontinentální dlouhosrstí
S pracovní zkou‰kou;

Krátk˘ v˘tah z historie:
Okolo roku 1870 existoval v oblasti Münsteru typ ptaãího psa s dlouhou srstí,

kter˘ umûl dobfie vystavovat, mûl dobr˘ nos pfii ve‰keré práci a také umûl pfiiná‰et.
V roce 1906 pûvec z Land, básník Hermann Löns za pomoci sv˘ch bratrÛ zaãal

vyhledávat poslední jedince plemene, které se naz˘valo „Heidebracke“. Pfiekfitil je na
„Heidewachtel“ -„Dlouhosrst˘ z Land“. Ve stejném období baron von Bevervörde-
Lohburg a fieditel ‰koly Reimann z Burgsteinfurtu se dopracovali prvních v˘sledkÛ
díky liniové plemenitbû. V následujícím období se objevila ve Vestfálsku varieta, na-
z˘vaná „z Dorsteru“. Následovalo zaloÏení „Asociace malého münsterského ohafie“
17. bfiezna 1912. To znamenalo stanovení jasného cíle, kter˘m byl ãistokrevn˘ chov
a selekce malého dlouhosrstého stavûãe, kter˘ se choval v okolí Münsteru jiÏ po
desetiletí. PonûvadÏ v‰ak nebyl definován jasn˘ standard a charakteristika plemene,
chov ani ãinnost asociace nepfiinesly potfiebné v˘sledky. AÏ v roce 1921 se zaãalo
chovat podle standardu, kter˘ publikoval Dr. Friedrich Jungklaus.

Celkov˘ vzhled: stfiednû velk˘ pes harmonicky stavûn ,̆ siln ,̆ vzne‰en˘ a elegantní,
vyváÏen˘ch proporcí. U‰lechtilá hlava. V postoji jsou jeho linie plynulé a ocas je ne-
sen vodorovnû. Na pfiedních nohou tvofií srst praporce, na stehnech kalhoty a na
ocase dlouhou vlajku. Lesklá srst musí b˘t rovná nebo mírnû zvlnûná, pfiiléhající
a nepfiíli‰ dlouhá. Pohyb je harmonick˘ a dobfie pokr˘vá terén.

DÛleÏité proporce: délka tûla, mûfiená od v˘stupku hrudní kosti k sedacímu hrbolu,
nesmí pfiesahovat kohoutkovou v˘‰ku o více jak 5 cm. Délka mozkovny mûfiená od
t˘lního hrbolu ke stopu je stejná, jako délka ãenichové partie od nosu ke stopu.

PouÏití/Povaha: Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi je inteligentní a chápav˘; je velmi tempe-
ramentní a vyrovnan ,̆ s pevnou povahou. Je pozorn˘ a pfiátelsk˘ ve vztahu k ãlovûku
(je to dobr˘ rodinn˘ pes); snadno se socializuje, udrÏuje pfiirozenû úzk˘ vztah se
sv˘m psovodem (je schopn˘ pracovat ve smeãce). Je to v‰estrann˘ loveck˘ pes, má
silnû vyvinut˘ loveck˘ pud, pevné nervy a správnû reaguje na zvûfi.

Hlava:  typ je definován hlavou a v˘razem;

Mozková ãást:
Mozkovna: u‰lechtilá, suchá, plochá nebo mírnû klenutá;

Obliãejová ãást:
Nos: jednobarevn˘ hnûd˘;
âenichová partie: silná, dlouhá, nosní hfibet rovn˘;
Pysky: krátké, pfiiléhavé, dobfie pigmentované, jednobarevnû hnûdé;
âelist/Zuby: zuby jsou silné, bílé; ãelisti silné; skus nÛÏkov˘; zuby správnû postave-
né, chrup úpln˘; horní fiezáky pfiekr˘vají spodní, aniÏ by s nimi ztratily kontakt, jsou
korektnû postavené v ãelistech. Chrup tvofií 42 zubÛ podle zubního vzorce, s tolerancí
plus minus 2 P1;
Líce: silné, svalnaté;
Oãi: stfiednû velké, ani vystouplé, ani vpadlé hluboko v oãních dÛlcích; upfiednost-
Àovány jsou
tmavû hnûdé; Oãní víãka dobfie pfiiléhají k oãní kouli a zakr˘vají spojivky;
U‰i: ‰iroké, vysoko nasazené, dobfie pfiiléhající k hlavû, jsou zakonãené do ‰piã-
ky, nataÏené nepfiesahují koutek;
Krk: jeho délka je v souladu s celkovou stavbou tûla, smûrem ke trupu se rovno-
mûrnû zesiluje; vrcholy lopatek jsou mohutnû osvalené a mírnû klenuté. Krk je such ,̆
bez laloku

Tûlo:
Horní linie: rovná, mírnû spáditá;
Kohoutek: patrn˘;
Hfibet: pevn ,̆ svalnat˘; pátefi musí b˘t zakryta svalstvem;
Bedra:krátká, ‰iroká, svalnatá;
Záì: dlouhá a ‰iroká, svalnatá, nesmí b˘t sraÏená, ale velmi mírnû sklonûná smû-
rem k ocasu; pánev je ‰iroká;
Hrudník: je spí‰e hlubok˘ neÏ ‰irok ,̆ co nejdel‰í; Ïebra jsou dobfie klenutá;
Spodní linie a bfiicho: pozvolna se zvedá smûrem k zádi, tvofií elegantní kfiivku, je
suchá;

Ocas: je nasazen vysoko, pokryt˘ dlouhou srstí, ; je stfiednû dlouh ,̆ siln˘ u kofiene,
smûrem ke konci pozvolna zeslabuje; v klidu je nesen svû‰en ,̆ v pohybu vodorov-
nû, nesmí b˘t nesen pfiíli‰ nad linií hfibetu ani pfiíli‰ zatoãen˘ do v˘‰ky, v poslední
tfietinû se mÛÏe zatáãet smûrem vzhÛru;

Konãetiny:
Hrudní konãetiny: pfii pohledu zepfiedu jsou rovné a co nejvíce rovnobûÏnû postave-
né; pfii pohledu z profilu jsou postavené pod tûlem; V˘‰ka od zemû k lokti se má co
nejvíce pfiibliÏovat v˘‰ce od lokte ke kohoutku;
Lopatky: lopatky pfiiléhají tûsnû k hrudnímu ko‰i a jsou mohutnû osvalené; s ramenní
kostí svírají úhel, blíÏící se 90°.
Rámû: je co nejdel‰í, svalnaté;
Lokty: pfiiléhají dobfie k k tûlu, nejsou vyboãené ani vboãené; rámû s pfiedloktím
svírá správn˘ úhel.
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Pomáháme si
DO
Prodám ‰tûÀata DO narozená 22. 5. 2009
otec: Dasti ¤íjov, hnûdák, vyborn˘ 1,CAC, DKK 1/1

ZV, PZ, LZ, SVP, VZ - I.c.
matka:  Kajka Argaj Doksy, hnûdka, v˘borná 1, CAC, DKK 0/0

ZV, PZ, SVP - I.c., LZ - III.c., VZ - II.c., v˘borná v poli
odbûr: po 20. ãervenci 2009
kontakt: Ing. Bedfiich Brtek
OkruÏní 251, âestlice, 251 01 ¤íãany u Prahy, Praha - v˘chod
tel. 607 530 323, e-mail: info@brtek.cz

Prodám ‰tûÀata DO
otec: Ezer z Mechova, DKK 0/0

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,
Evropsk˘ vítûz 2005, Svûtov˘ vítûz 2006, Vítûz Polska 2006
âesk˘ ‰ampion, Inter‰ampion, ·ampion Polska
ZV, PZ, LZ, VZ – v‰e I. c., MVZ III. c., VGP III. c. (vítûz pole),
Mezinárodní Field Trial – 1. místo, 8 b., nos 4, hlasit˘ na stopû        

matka: Kisi z Mechova, DKK 0/1
PZ I. c., CACIB, CAC, BOB, KV 2005,
Nejkrásnûj‰í jedinec klubové v˘stavy (BIS) 2005, âesk˘ ‰ampion

odbûr: srpen 2009
kontakt: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170, tel. 376 599 318, 731 530 235
e-mail: kec.sumava@seznam.cz

Prodám chovného psa DO
Rim 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

MMO
Prodám ‰tûÀata MMO narozená 1. 5. 2009
matka: Gyna Eben-Ezer

KV Res. CAC, KV CAC, CACIB, BOB, NV, ·ampion âR
PZ 254 b., ZV 217 b. CACT - I.c., SVP 75 b., LZ 208 b. - II.c.
ostrá na ‰kodnou a ãernou

otec: Artan von der Rossweide, zkou‰ky: VJP 72 b., HZP 158 b., VGP 1.c. 319 b.
vítûz jubilejní MMO v˘stavy v severním Bavorsku

odbûr: 2. polovina ãervna 2009
kontakt: Milo‰ Îáãek, Bfiezová - Ole‰ko 1150, okres Praha - západ, tel. 602 206 019

Pfiedloktí: kosti jsou silné, je kolmo postavené;
Kotník: siln˘;
Záprstí: je mírnû ‰ikmo postavené;
Tlapky:  kulaté a klenuté, prsty jsou sevfiené,; pol‰táfiky jsou dostateãnû tvrdé, silné
a odolné; srsti nesmí b˘t mezi prsty pfiíli‰ mnoho; jsou rovnobûÏnû postavené, a to
v postoji i v pohybu, nesmí smûfiovat ani k sobû (sbíhat), ani od sebe (rozbíhat).
Pohyb: je prostorn ,̆ vychází ze zádi a dobfie pokr˘vá terén, je koordinovan˘; konãe-
tiny se pohybují v ose; pes se pohybuje pfiímo; mimochod je neÏádoucí;

KÛÏe: je pfiiléhavá, netvofií vrásky;

Zevnûj‰ek:
Srst: hustá, stfiednû dlouhá, hladká aÏ mírnû zvlnûná, pfiiléhavá, nepropou‰tûjící
vodu; linie (kontury) tûla nesmí b˘t zakryty pfiíli‰ dlouhou srstí. Musí svojí hustotou
zajistit co nejlep‰í ochranu proti nepohodû, pfiírodnímu prostfiedí a zranûní; srst krát-
ká a pfiiléhavá na u‰ích je chybou. Pfiední nohy mají praporce, na pánevních tvofií
del‰í srst kalhotky, dosahující aÏ k hlezennímu kloubu; Pfiíli‰ dlouhá a spl˘vavá srst
na hrudníku je neÏádoucí.
Zbarvení: hnûdé a bílé, bûlou‰ s rozsáhl˘mi hnûd˘mi plotnami nebo plá‰tûm, stfiíka-
n˘; lysinka na hlavû je pfiípustná; plavé znaky jsou povoleny na ãenichu, nad oãima
okolo fiitního otvoru (Jungklausovy znaky).

V˘‰ka:
Kohoutková v˘‰ka: psi: 54 cm

feny: 52 cm
s tolerancí plus – minus 2 cm;

Chyby: v‰echny odchylky od tohoto standardu musí b˘t povaÏovány za chyby a musí
b˘t penalizovány podle stupnû jejich závaÏnosti.

Hrubé vady:
• hrubá tûlesná konstrukce, pfiíli‰ hrubá kostra
• disharmonie mezi tûlem, krkem a kohoutkovou v˘‰kou
• svûtlé skvrny nebo depigmentace více jak 50% nosní houby
• ‰piãat˘ ãenich; nosní hfibet prolákl˘ nebo klenut˘

V‰ichni psi, na kter˘ch bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vylouãeni.

NB: V‰ichni psi musí mít obû normálnû vyvinutá varlata kompletnû sestouplá v ‰ourku.
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Prodám ‰tûÀata MMO 
otec: Eros von der Mooshex

LZ I. c, PZ I. c, VZ I. c., ZO 4, nos 4
MRK II. c., MKP I. c., 2x CACT

matka:  Rina Buremi
ZV I. c., LZ I. c, PZ I. c. 

odbûr: ãerven 2009
kontakt: Josef Tfiíska, Bole‰iny 40, 339 01 Klatovy, tel. 728 229 717,

joseftriska@email.cz

VMO
Zadám ‰tûÀata VMO
otec: Car z T̆ necké kovárny - CAC, PZ, LZ, SVP, VZ
matka: Borka z JabloÀové zahrady - PZ, BZ, vynikající aport, ostrá na ‰kodnou
odbûr: zaãátkem ãervna 2009
kontakt: Lubo‰ Nûmec, 503 63 Nepolisy 209, mobil 728 880 566, tel. 495 497 534

Oznamuji v‰em ãlenÛm KDO, Ïe redakãní rada hledá noveho redaktora (ku) pro tvofiení
zpravodaje KDO jako náhradu za redaktorku Mgr. Zdenu Ml˘nkovou, která rezignovala
z rodinn˘ch a zdravotních dÛvodÛ. Touto cestou ji dûkuji za obûtavou a dÛslednou
práci, kterou vÏdy dobfie odvádûla. Pfiedpoklady pro tuto práci jsou: perfektní znalost
práce s poãítaãem a gramatika âJ. Tû‰íme se na vá‰ zájem o tuto krásnou, zodpovûd-
nou a uÏiteãnou práci. Hlaste se u odp. redaktora zpravodaje KDO.

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

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel. 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
340 22 N˘rsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Zpravodaj ã. 78/2009 vychází 30. ãervna 2009.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 79/2009 je 15. listopadu 2009.

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

Vydává: Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
394 15 Nová Cerekev 187
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
ã. úãtu KDO je 165240379/0800
âeská spofiitelna Pelhfiimov
IBAN CZ93 0800 0000 0001 6524 0379
BIC GIBACZPX (náklady hradí odesilatel)

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

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

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

Michal Bene‰, LumiérÛ 12
152 00 Praha 5
e-mail: michalbenes@email.cz

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

Tisk a distribuce: Tiskárna Tuãek, Dukelsk˘ch hrdinÛ 62,
269 01 Rakovník
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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 Val. Mezifiíãí, tel. 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

âlen v˘boru: Josef Jeník, Nerudova 618,
533 04 Sezemice, tel. 466 931 195, 724 339 152
e-mail: hana.jenikova@mmp.cz

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

Dozorãí rada KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

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

âlenové: Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, 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


