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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
v tomto ãísle Zpravodaje obdrÏíte
informace pfiedev‰ím o ãinnosti klu-
bu v první polovinû roku 2011
a pozvání na dal‰í akce pofiádané
v tomto roce.

Zaãátkem roku se uskuteãnily
schÛze KDO ve spádov˘ch oblas-
tech. Následnû na v˘borové schÛ-
zi KDO 3. 4. 2011 byly Vámi vzne-
sené pfiipomínky projednány. Spá-
dové schÛze mûly standardnû dûl-
n˘ a pfiátelsk˘ prÛbûh, za kter˘
v‰em ãlenÛm KDO dûkuji.

Prezentovat u‰lechtilost na‰ich
plemen jsme mûli v tomto roce jiÏ
po tfiinácté na samostatné klubové
v˘stavû, která se uskuteãnila
v sobotu 28. 5. 2011 v Netfiebû -
ÚÏici v krásném prostfiedí penzio-
nu Artemis. Souãasnû s loveck˘mi
vlastnostmi zdokonalujeme povahové vlastnosti a typické exteriérové znaky plemen
dlouhosrst˘ch ohafiÛ. Nejkrásnûj‰ím jedincem v˘stavy (BIS) se stal pes MMO Jas
z Florianova dvora majitele Ing. Jaroslava Hlaváãka a získal ocenûní V1, CAC, KV,
BOB a BIS. Dále tituly BOB získali pes VMO Phillipe Junior od Nezdického potoka
a fena DO Tara z Mechova.

Plemeno MMO posuzoval hlavní poradce chovu pan MVDr. Lubo‰ ·lapansk .̆
Velké münsterlandské ohafie posoudila Ing. Lenka Fialová, jednatelka klubu a porad-
kynû chovu pro toto plemeno. Jako kaÏd˘ rok i letos jedno plemeno KDO posoudil
nestrann˘ zahraniãní rozhodãí. Pozvání pfiijala k posouzení plemena DO ze zemû
pÛvodu paní Ursula Schneider, jednatelka Jihobavorského klubu nûmeck˘ch dlou-
hosrst˘ch ohafiÛ.

V˘cvikov˘ den ohafiÛ se uskuteãnil pod zá‰titou Západoãeské spádové ob-
lasti KDO 5. ãervna 2011 v Ejpovicích. Ve skupinách probíhal nácvik ke zkou‰-
kám z v˘konu.

V sobotu 4. 6. 2011 se konala v baÏantnici Luhy v˘roãní schÛze V˘chodoãeské
poboãky KDO v doprovodn˘ch programech bylo pfiedvedeno 20 pejskÛ na‰ich ple-
men. Na webov˘ch stránkách KDO je moÏno shlédnout krásné video z táto akce.

Hlavní klubovou ãinností je uspofiádání zkou‰ek z v˘konu pro ovûfiení specific-
k˘ch loveck˘ch vlastností na‰ich plemen, jsou dÛleÏité zejména pro cílov˘ chov.
V nejbliÏ‰ích letech bude samozfiejmostí provûfiení chovn˘ch jedincÛ na tûchto zkou‰-
kách. Uskuteãnily se memoriály Dr. V. Soukupa a prof. Miroslava Nûmce jako klubové
ZV. Vrcholnou akcí na‰eho klubu jsou jako kaÏdoroãnû dvoje mezinárodní v‰estran-
né zkou‰ky. Probûhnou v Libûjovicích, okres Strakonice, a sice 17. - 18. 9. 2011.
Chtûl bych touto cestou poÏádat ãleny KDO o úãast.

Neménû dÛleÏit˘ je i spoleãensk˘ v˘znam klubov˘ch akcí pro setkání znám˘ch,
kamarádÛ, dÛvod pro pfiátelskou skleniãku i pro navázání nov˘ch chovatelsk˘ch zná-
mostí. Jsou spoleãensk˘m setkáním „stejnû postiÏen˘ch“ z rÛzn˘ch koutÛ âech
a Moravy, ktefií si vÏdy mají co fiíci.

Pfieji Vám mnoho spokojenosti a pohody i ve chvílích stráven˘ch nad Zpravoda-
jem KDO.

Dlouhosrst˘m zdar!
 Ing. Jifií Kec

pfiedseda KDO
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âlenové KDO, jubilanti v r. 2011
60 let

Lejsek Jan Trhové Sviny
Mlynafiíková ZdeÀka DomaÏlice
JÛn Josef Jedomûlice
Brtek Bedfiich, Ing. âestice
Bezdûãn˘ Bfietislav Podûbrady
âapek Antonín Mcely
Li‰ka Vladimír Nová HuÈ
Rube‰ová Jifiina Praha 4
Vejvoda Franti‰ek Zduchovice
Buba Petr Ole‰ná
Uldrych Pavel ¤evníãov
Ptáãek Jan M‰ecké Îehrovice
Ungermanová Jaroslava Rokycany
âenûk Miroslav Velk˘ JeÏov
Ellinger Franti‰ek Jemnice
Pokorná Marcela Loukovice
Pikula Jan, st. Nûmetice
Mareãek Miroslav st. Vrbovce

65 let
Zajíc Petr Dûãín
Polívka Jifií Hol˘‰ov
VáÀa Edvard Nechanice
Bytel Franti‰ek, Ing. Îelezná Ruda
Vavrek Imrich âesk˘ Brod
Klein Karel Most
Ka‰e Zdenûk Sadská
Hubata Ladislav Nová Cerekev
Kadlec Jifií Líté
·íma Josef Hofiesedly
Bufival Karel Sázava
Lager Marianne Linz

70 let
Vaníãek Josef Pohofielice
Konopík Karel Hol˘‰ov
NoÏiãka Josef, Ing. Chlumec nad Cidlinou
Vrzáãek Josef Tfiemo‰nice
·Èáva Josef Jihlava
Tlust˘ Miroslav Kladno
Prach Josef Merklín

Svoboda Cyril, Ing. Svaté Pole
Komenda Franti‰ek Jemnice
Ka‰par Milan Chotû‰iny
Nedbal Miloslav, Ing. Pfiímûtice

75 let
Mrkviãka Antonín, Ing. Chlumec nad Cidlinou
Polák Milan, Ing. Su‰ice
Hrabánek Stanislav Mûlník
R˘dl Rudolf âeská Skalice
âtvrteãka Ladislav Roztoky
Bárta Zdenûk Ostrava-Poruba
Spûvák Manfred Hradi‰Èany
Kaiser Vladimír Praha 4
Mí‰ek Josef Vy‰ehofiovice
SegeÈa âestmír Zámrsky
Koula Karel Pec pod SnûÏkou
·tûpán Josef Rudoltice

80 let
Pokorn˘ Josef Vlãí Habfiina

81 let
Lidinsk˘ Josef Bernartice
N˘vltová Marie Praha 6

83 let
Otto Jaroslav Mûstec
Láník Josef Bransouze

84 let
Pfeifer Karel Doksy

85 let
Petrásek Vladimír Uhlífiské Janovice
N˘vlt Karel, JUDr. Praha 6

90 let
Zeman Václav Onen Svût

91 let
Valenta Ladislav, st. Trutnov
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Vyznamenání ãlenÛ KDO v r. 2011
Zlat˘ odznak – 30 let ãlenství   od  1981
Bfiezina Pavel, Ing. Chabrovice 13 391 18 Choustník
Kalich Miroslav, MVDr. Hulince 793 757 01 Val. Mezifiíãí

Stfiíbrn˘ odznak – 20 let ãlenství  od 1991
Ulrich Jan Jubilejní 8,

Brnûn. Ivanovice 620 00 Brno
Krest˘n Franti‰ek, Ing. 783 85 ·umvald 71
Kuthejl Vojtûch Sídli‰tû Hájky 428 384 22 Vlachovo Bfiezí
Weidinger Karl Hauptstasse 19 Eschenau

Za vítûzství na MVZ KDO v Nymburce
Kostka Stanislav Podch˘‰ská 33 143 00 Praha 4 - Modfiany

Za úspû‰né pfiedvedení tfií psÛ na VZ
·karytka Jaroslav Hofienice 10 551 01 Jaromûfi

Za reprezentaci na Memoriálu Richarda Knolla
Hejna Václav Uhfiice ã. 36 679 63 Velké Opatovice
Fialová Zuzana Milence 64 340 22 N˘rsko
Fialová lenka, Ing. Milence 64 340 22 N˘rsko

Ode‰li z na‰ich fiad
  14. ãervna tohoto roku jsme se naposledy

rozlouãili s dlouholet˘m ãlenem KDO panem Kar-
lem Kakosem ze Sepekova. Pan Karel Kakos
proslul sv˘m zapálením pro malé münsterlandy.
Pro toto plemeno, jak se fiíká, „d˘chal“ a byl ocho-
ten udûlat cokoli a také bez ostychu dával najevo
svoji radost ze ‰piãkov˘ch v˘sledkÛ na‰ich mün-
sterlandÛ. Jeho chovatelská stanice „z Hou‰tí“
odchovala více vrhÛ MMO - v 80. letech minulého
století se v chovu uplatnil pfiedev‰ím Carlos
z Hou‰tí, kterého pfiítel Kakos úspû‰nû pfiedvedl na MVZ v Rakousku, a dále
nûkolik chovn˘ch fen.

Jeho slogan „V˘konem ke kráse“  pfiesnû vystihuje ideu, Ïe MMO je pfie-
dev‰ím loveck˘ pes urãen˘ pro mysliveckou praxi. Nelze nevzpomenout na
jeho pÛsobení ve v˘boru KDO a na jeho podíl pfii organizování MVZ
ve Zvíkovském podhradí v roce 1982. Sv˘m náhledem na v˘cvik MMO vÏdy
preferoval vlohy, proto se velmi usilovnû zasazoval o uskuteãnûní klubov˘ch
ZV. K jeho velkému zadostiuãinûní se tento druh zkou‰ek koná pravidelnû od
roku 2009. Jeho práce pro KDO a loveckou kynologii byla po zásluze odmû-
nûna nûkolika klubov˘mi i mysliveck˘mi vyznamenáními - naposledy v roce
2007, kdy obdrÏel Zlat˘ odznak KDO za dlouholeté ãlenství v klubu a Vûr-
nostní medaili od OMS Písek.

Ode‰el kamarád, ale v na‰ich vzpomínkách zÛstává nadále
âest jeho památce!

I

Ve vûku 84 let zemfiel Dipl. tech. pan Vladimír Perútka
z Bratislavy, kter˘ jako v˘konn˘ myslivec a majitel chovatel-
ské stanice ,,Z Mu‰ovsk˘ch luhÛ“ od r. 1970 na Slovensku
úspû‰nû vodil, choval a propagoval nûmeckého dlouhosrs-
tého a malého münsterlandského ohafie. Od roku 1972 byl
ãlenem KCHDO, od roku 1978 byl ãlenem v˘boru KCHDO
a v letech 1983 - 1987 jeho místopfiedsedou. Za dlouholeté
aktivní ãlenství byl jmenován ãestn˘m ãlenem KCHDO. Pro
upfiímnou a spoleãenskou povahu zÛstane navÏdy v na‰ich
vzpomínkách.

âest jeho památce!
JUDr. Karel N˘vlt
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Finanãní vyhodnocení ãinnosti KDO
v roce 2010

  Hospodafiení klubu v roce 2010 skonãilo ziskem 19 080 Kã. Celkové v˘nosy
klubu v roce 2010 ãinily 316 143 Kã. Hlavním zdrojem pfiíjmÛ klubu jsou ãlenské
poplatky. âlenské pfiíspûvky v roce 2010 ãinily 188 800 Kã. Dále za doporuãení krytí
a v˘bûry do chovu klub obdrÏel 12 450 Kã. Pfiíspûvek od âMKJ za vystavené rodo-
kmeny ãinil 23 550 Kã.  Klub v roce 2010 obdrÏel sponzorsk˘ pfiíspûvek 10 000 Kã od
MVDr. ·lapanského, kterému tímto patfií velk˘ dík.

K dobrému v˘sledku hospodafiení pfiispûly i v˘sledky akcí pofiádan˘ch klubem a to:
- z klubové v˘stavy byl vyãíslen zisk 13 497 Kã. Proti pfiíjmu za v˘stavní poplatky,

vstupné a prodej katalogÛ celkem 27 283 Kã, ãinily v˘daje – nákup pohárÛ, tisk
diplomÛ a katalogÛ, odmûny rozhodãím, ubytování zahraniãních rozhodãích
a obãerstvení rozhodãí a organizátorÛ – celkem 13 785 Kã.

- kladn˘ v˘sledek byl dosaÏen u zkou‰ek vloh (memoriál v Libovicích a Kfienovi-
cích u Slavkova) zisk 1 734 Kã. Tento v˘sledek byl dosaÏen pfiedev‰ím zásluhou
organizátorÛ a rozhodãích v Kfienovicích, ktefií zkou‰ky absolvovali bez nároku
na jakoukoliv provizi.

Celkové náklady na provoz klubu ãinily 297 062 Kã.

Nejvy‰‰í poloÏku nákladÛ pfiedstavuje vydávání a distribuce ZpravodajÛ 88 014 Kã
(v roce 2010 vydání ã. 80 a 81). Dále byly pokryty vy‰‰í náklady na uspofiádání klubov˘ch
zkou‰ek v Nymburce ve v˘‰i 52 609 Kã. Pfiíjem za startovné ãinil 24 356 Kã – pfiíznivû se
promítla úãast zahraniãních vÛdcÛ. V˘daje ãinily 76 966 Kã, v tom nejvy‰‰í poloÏka ces-
tovné a odmûny rozhodãím celkem 40 858 Kã, pronájem honitby 30 000 Kã, v˘daje na
nákup cen a tisk diplomÛ 6 108 Kã.

Pfiíspûvky na cestovné na zkou‰ky do zahraniãí, na poháry za úãast na MRK,
MKP, MVZ   ãinily 12 241 Kã.

Kromû uvedeného klub uhradil pfiíspûvek âMKJ (10 Kã za ãlena), ãlensk˘ pfiíspû-
vek v mezinárodní organizaci MMO, cestovné ãlenÛm v˘boru a dozorãí radû, za ve-
dení úãetnictví a matriky, bankovní poplatky, po‰tovné - celkem ve v˘‰i 92 126 Kã.

âlenská základna:

K 31. 12. 2010 bylo celkem evidováno 642 ãlenÛ, z toho je 14 ãestn˘ch ãlenÛ.
Novû v leto‰ním roce bylo registrováno 46 ãlenÛ, 1 ãlen obnovil ãlenství, naopak
48 ãlenÛm bylo zru‰eno ãlenství pro nezaplacení pfiíspûvku, na vlastní Ïádost bylo
ukonãeno ãlenství 9 ãlenÛm, 3 ãlenové zemfieli.

                                                                                                 Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi KDO

Hospodafiení Svûtového svazu MMO
ProtoÏe KDO je ãlenem Svûtového svazu MMO uvádíme také pfiehled jeho hos-

podafiení, aby bylo zfiejmé, jak bylo naloÏeno i s na‰imi pfiíspûvky.

Stav ke dni 01. 01. 2010 22 234,16 Euro

Pfiíjmy:
ãlenské pfiíspûvky ·v˘carsko 218,00 Euro

Nizozemí 851,00 Euro
Francie 475,00 Euro
Belgie 241,00 Euro
âeská republika 560,00 Euro
Rakousko 546,00 Euro
Rakousko 522,00 Euro
KLM Nûmecko 5 065,00 Euro
Dánsko 869,00 Euro
Norsko 350,00 Euro
Amerika 231,00 Euro
Pfiíspûvek od VMO 627,79 Euro
Celkem: 32 789,95 Euro

V˘daje:
Cestovní náklady  7 363,99 Euro
Náklady na schÛze 4 131,85 Euro
Náklady na kanceláfi 3 390,84 Euro
Kanceláfiské potfieby 115,82 Euro
Po‰ta/Telefon  125,30 Euro
Plemenné knihy 2009 290,00 Euro
Náklady na zpravodaj 531,30 Euro
Pfiíspûvek vÛdcÛm 319,90 Euro
Internet 52,46 Euro
Zku‰ební fiád/soudcovské tabulky 788,34 Euro
Odmûny rozhodãím 568,32 Euro
Ostatní v˘daje 492,75 Euro

Stav poklady k 31. 12. 2010 14 568,18 Euro
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Zpráva Dozorãí rady KDO za rok 2010
K vyhodnocení ãinnosti klubu za r. 2010 se dne 18. ledna 2011 v PrÛhonicích uskuteã-

nilo jednání DR KDO za pfiítomnosti pfiedsedy DR Ing. L. Ml˘nka, ãlenÛ DR - K. Pfeifera,
D. Luxové a za úãasti  L. Hubaty – ekonoma klubu, a Ing. M. Hubatové.

Na svém jednání DR provedla provûrku hospodafiení za rok 2010, plnûní usnese-
ní v˘boru KDO a navrÏená doporuãení dozorãí rady z roku 2010.

1. Kontrola hospodafiení klubu
Ke kontrole hospodafiení byly pfiedloÏeny – úãetní deník, v˘pisy z banky, pfiíjmové

a v˘dajové úãetní doklady. Namátkovou kontrolou byla provedena provûrka vedení
úãetnictví. Pfii kontrole nebyly zji‰tûny Ïádné závady. Úãetní doklady jsou fiádnû vypl-
nûny a parafovány pfiedsedou klubu a zapsány v penûÏním deníku. Pfiehled hospo-
dafiení je zvefiejÀován v klubovém Zpravodaji.

2. NavrÏená doporuãení DR za rok 2009
DR doporuãila v˘boru KDO urychlenû dokonãit materiál s pravidly pro oÏivení

genofondu a vydat jej ve Zpravodaji.
V˘bor KDO na svém zasedání dne 11. 04. 2010 projednal tuto otázku vãetnû

dovozu ‰tûÀat ze zahraniãí a zahraniãního krytí, spoleãnû s fie‰ením problematiky
horní hranice v˘‰ky MMO.

Pravidla pro oÏivení genofondu plemen KDO byla zvefiejnûna ve Zpravodaji ã.
80/2010 hlavním poradcem chovu, MVDr. Lubo‰em ·lapansk˘m.

3. Plnûní usnesení v˘boru KDO za rok 2010
V˘bor KDO se v roce 2010 se‰el celkem tfiikrát, a to 11. 04. 2010, 29. 05. 2010 a

17. 09. 2010.
Kontrolou plnûní usnesení v˘boru KDO z jednotliv˘ch zasedání bylo zji‰tûno, Ïe

kromû bodu 6. ze zasedání dne 11. 04. 2010 byly úkoly splnûny a v dal‰ích bodech
nebyly shledány Ïádné nedostatky.

Bod 6. ze dne 11. 04. 2010 ukládal poradcÛm chovu aktualizovat seznam chov-
n˘ch fen a chovatelsk˘ch stanic na internetov˘ch stránkách klubu.

Není to úkol jednoduch ,̆ zatím se na nûm pracuje.

4. Ostatní
DR na svém jednání konstatovala, Ïe ve Zpravodaji ã. 81/2010 jsou chyby

v dÛleÏit˘ch údajích, z toho nûkteré mohou naru‰it i úãast ãlenÛ klubu na akcích
pofiádan˘ch klubem (napfi. termín spádové schÛze, termín samostatné klubové v˘-
stavy), kde jsou uvedeny chybnû data konání tûchto akcí a chybné ãíslování.

 5. Doporuãení DR v˘boru KDO
- dokonãit v r. 2011 aktualizaci chovn˘ch fen a chovatelsk˘ch stanic a uvefiejnit

seznamy nejpozdûji ve Zpravodaji ã. 83/2011 a na webov˘ch stránkách KDO.
- je nutno odpovûdn˘m redaktorem zabezpeãit, aby se v dal‰ích Zpravodajích KDO

neopakovaly obdobné chyby jako ve Zpravodaji ã. 81/2010 – úkol trval .̆

Ing. Ladislav Ml˘nek, pfiedseda DR KDO

V˘zva v‰em drÏitelÛm psÛ na‰ich plemen
Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích funkcí chovatelského klubu je shromaÏìování a zpra-

cování informací, které co nejobjektivnûji mapují v˘sledky na‰ich psÛ na kynologic-
k˘ch akcích.

Souãasn˘ systém pfiedávání podkladÛ z v˘stav nezaruãuje, Ïe se k nám posud-
ky opravdu dostanou. Také centrálnû pfiedávané zkou‰kové tabulky nezahrnují v‰ech-
ny pfiedvedené jedince.

Îádáme v‰echny drÏitele psÛ na‰ich plemen, ktefií se zúãastní v˘stav nebo zkou-
‰ek, které neorganizuje pfiímo KDO, aby zasílali kopie posudkÛ nebo tabulek porad-
cÛm chovu nebo v˘cvikáfii. UmoÏní se tak kompletace v˘sledkÛ na‰ich odchovÛ
a jejich ucelené zpracování. Pfiedem dûkujeme.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hlavní poradce chovu

Sdûlení ekonoma klubu
Souãástí tohoto Zpravodaje je seznam tûch, ktefií dle na‰í evidence nemají evido-

vány platby ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2011 (voln˘ list se jménem a variabilním
symbolem ãlena).

Îádám ãleny, aby pfii platbách (hlavnû pfii kumulovan˘ch platbách) na úãet klubu,
uvádûli ve „zprávû pro pfiíjemce“, za co jsou peníze posílány. Staãí struãnû – V˘stava,
MVZ, Krytí, âl. poplatek 2011,….

Dále nahlaste kaÏdou zmûnu adresy. Stále dochází k vracení rozeslan˘ch Zpra-
vodajÛ.

    Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi KDO

V˘roãní schÛze V˘chodoãeské poboãky KDO
V˘roãní schÛze V˘chodoãeské poboãky KDO se konala v sobotu 4. 6. 2011 v baÏant-

nici LUHY.  Z prÛbûhu této akce byl pofiízen videozáznam, kter˘ naleznete na na‰ich
Klubov˘ch stránkách, pfiípadnû na http://www.youtube.com/watch?v=3LuMOxa1S2E.

Na videu je vidût krásn˘ areál baÏantnice LUHY, na‰e doprovodné programy –
minipfiehlíka a soutûÏ Petra Valera – lesní nácvik. Na tuto akci pfiivedli ãlenové V˘cho-
doãeské poboãky dlouhosrst˘ch ohafiÛ 20 pejskÛ plemen DO, VMO a MMO. Poãasí
nám pfiálo a tak se v‰e vydafiilo a nechybûla ani dobrá nálada, v˘borné jídlo a pití.
V‰ichni se tû‰íme, Ïe se zase sejdeme za rok.

Za Vã. poboãku Eva Pavlíková



1312

Klubové ZV
Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa

V sobotu 30. dubna 2011 se konal jiÏ IV. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Sou-
kupa. Poãasí nám tentokrát opravdu pfiálo, cel˘ den svítilo slunce a pofukoval mírn˘
vítr. Byly to tedy, jak pro koronu tak i pro vÛdce s jejich svûfienci, skoro ideální pod-
mínky.

Ráno byly zkou‰ky zahájeny pfiesnû na ãas nádhern˘mi fanfárami souboru truba-
ãÛ, ktefií se se‰li aÏ ráno na zkou‰kách a zvládli se za tu chvilku v˘bornû sehrát.
Úvodní projev mûl syn MVDr. Vladimíra Soukupa a fieditel zkou‰ek v jedné osobû
MVDr. Ivan Soukup, poté se slova ujal vrchní rozhodãí pan Karel Kieweg, kter˘ nejpr-
ve pfiedstavil v‰echny rozhodãí pana ZbyÀka Kougla, Jana Poláka, Petra Bubu, Ladi-
slava Janotu, Stanislava Bártu, st., Stanislava Bártu, ml., Václava Hynka a Karla Pfei-
fera, následnû upfiesnil prÛbûh zkou‰ek.

Zkou‰ek se zúãastnilo 15 psÛ. Kromû na‰ich plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ zde
byli i krátkosrstí ohafii, pointer, gordonsetr a italsk˘ ohafi. Po rozlosování do skupin se
v‰ichni úãastníci roze‰li nebo rozjeli do honitby. Opût zde nebyla nouze o zvûfi. KaÏd˘
pes mûl moÏnost ukázat své vlohy vût‰inou na zvûfii srstnaté (zajíci), s pernatou to
bylo v nûkter˘ch skupinách o nûco hor‰í, ale i tak musím konstatovat, Ïe na dne‰ní
dobu, kdy zvûfie v‰ude ub˘vá, se jedná o velmi dobfie zazvûfienou honitbu.

Po dÛkladném odzkou‰ení v‰ech psÛ jsme se opût se‰li na místû zahájení, místní
myslivecké chatû, kde na nás ãekalo v˘borné obãerstvení. O tom, Ïe se zkou‰ky
vydafiily, svûdãí i jejich v˘sledek. V‰ech 15 psÛ, ktefií nastoupili, se umístilo v I.c.!
Vítûzem se stal krátkosrst˘ ohafi Gal z Visálku vÛdce Jaroslava Pecha, tento pes
získal také titul CACT. Dal‰í se umístil dlouhosrst˘ ohafi Yeli vom Sämmenhof Jaro-
slava Bejdy, také mu byl zadán titul CACT a jako nejlépe umístûnému dlouhosrsté-
mu ohafii mu byl pfiedán putovní pohár. Na tfietí místo se se sv˘mi v˘sledky probojo-
val pointer Archie z Mû‰ínské hájovny Lucie Svobodové, téÏ mu byl zadán titul CACT.
Dále byl titul CACT zadán fence VMO Nirvánû Svatoborsk˘ revír Zuzany Fialové,
gordonsetrovi Ronu Fransto Jarmily Skálové, italské ohafice Beppinû di Witigenove
Karla Kahudy a fence MMO Kláfie z Vlásteckého vrchu Lucie Hrubé. Titul res. CACT
dostal za své v˘kony KO Gero z Visálku Jaroslava Pecha, DO Fessi z Remízu Jana
H˘bnera a VMO Quella od Nezdického potoka ing. Lenky Fialové.

Závûrem bych chtûla podûkovat
v‰em, ktefií se na prÛbûhu zkou‰ek
nûjak podíleli. Byla to myslím velmi vy-
dafiená akce, pro mnohé jistû odstar-
tování zkou‰kové sezóny 2011. Jsem
si jistá, Ïe se pfií‰tí rok opût sejdeme
a doufám, Ïe i v hojnûj‰ím poãtu neÏ
tomu bylo teì.

Zuzana Fialová

Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa

Kl. vítûz ZV
DO Yeli vom
Sämmenhof
maj.: J. Bejda
CACT

Skupina pfii vyhodnocení

VMO Nirvána Svatoborsk˘ revír
maj.: Zuzana Fialová; CACT

Pernatá zvûfi se musela vypou‰tût

VÛdci se sv˘mi svûfienci

MMO Klára z Vlasteckého vrchu
maj.: Lucie Hrubá; CACT

Zahájení KZV
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Zkou‰ky vloh CACT
II. roãník memoriálu Miroslava Nûmce

Dne 7. kvûtna 2011 probûhly po tfietí, na Moravû konané, zkou‰ky vloh pofiádané
KDO. Stejnû jako loni byly tyto zkou‰ky vûnovány památce prof. Miroslava Nûmce,
kter˘ se podílel na pováleãném rozvoji chovu mal˘ch münsterlandk˘ch ohafiÛ a nû-
meck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ, a jakoÏto dlouholet˘ poradce chovu sv˘m erudova-
n˘m a laskav˘m pfiístupem v˘raznû ovlivnil chovatelskou i organizaãní úroveÀ KDO.

Po roce jsme se opût se‰li u lovecké chaty na jiÏ ovûfieném území MS Kfienovice.
Sluneãné poãasí se slab˘m vûtrem slibovalo vhodné podmínky pro minimálnû pfiíjem-
nû kynologicky proÏit˘ den. Z 18 pfiihlá‰en˘ch psÛ se dostavili 2 nûmeãtí dlouhosrstí
ohafii, 12 mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, dále pak na‰e fiady doplnil i maìarsk˘ ohafi
a irsk˘ setr. Velk˘ mündsterlandsk˘ ohafi bohuÏel nenastoupil ani jeden.

Po slavnostním zahájení, pfii kterém MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ s vrchním rozhod-
ãím panem Janem Pikulou popfiáli v‰em vÛdcÛm mnoho ‰tûstí a dobr˘ vítr, probûhlo
losování do tfií skupin. První skupinu posuzovala MVDr. Marie ·erá a Emil VyslouÏil,
ml., druhou skupinu MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ a pan Antonín Pfiibilík, tfietí skupina byla
pfiidûlena pánÛm Emilu VyslouÏilovi, st. a Franti‰ku Jobovi.

Po zahájení se rozhodãí a vÛdci, dle rozlosovaného pofiadí, spoleãnû s koronou
pfiemístili na urãená místa kfienovické honitby. Poãasí,  jak je v˘‰e psáno, bylo krás-
né, sluneãné s mírn˘m vûtrem, vhodn˘m pro hledání. MS Kfienovice se mÛÏe py‰nit
v˘bornû zazvûfienou honitbou, díky níÏ mûl kaÏd˘ z veden˘ch psÛ moÏnost prokázat
své kvality. Práci rozhodãích se nedalo nic vytknout, jejich profesionální a zároveÀ
shovívav˘ pfiístup dokázal uklidnit i vÛdce zaãáteãníky, kter˘ch bylo na leto‰ních jar-
ních zkou‰kách pomûrnû hodnû.

O tom, Ïe zkou‰kové ‰tûstí bylo naklonûno témûfi v‰em, svûdãí i dosaÏené v˘-
sledky. Z 16 nastoupen˘ch psÛ 12 uspûlo v I. cenû, 2 v II. cenû, jeden v cenû III.,
jedna fena ze zdravotních dÛvodÛ odstoupila.  S pln˘m poãtem 228 bodÛ zvítûzil
a titul CACT získal velmi nadûjn˘ MMO Ned z Florianova dvora veden˘ panem
Petrem Buchtelou. Druh˘, opût s pln˘m poãtem bodÛ a se zadáním titul
Res. CACT, se umístil MMO Marko z Florianova dvora s vÛdcem Ing. Josefem
Adámkem. Tfietí se umístila MMO Axa z Holásek vedená panem Aloisem Kotula-
nem. I nejlep‰í DO, Baron z Volenick˘ch luhÛ, kter˘ pod vedením pana Tomá‰e Ska-
lického dosáhl 209 bodÛ, získal titul CACT.  Tento titul byl rovnûÏ udûlen irskému
setru Sidu ze Srbeck˘ch luhÛ Lenky Sedlákové, kter˘ dosáhl plného bodového ohod-
nocení, a také maìarské krátkosrsté ohafice Garnet Jantar Devil Aleny Kosové. Oba
psi byli pfiedvedeni na v˘borné úrovni a dÛstojnû doplnili poãet psÛ KDO.

Aã poãet jedincÛ ze strany plemen klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ byl uspokojující,
mÛÏeme doufat, Ïe se v dal‰ích letech setkáme i s vût‰ím zastoupením plemene
nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi, a také velk˘ münsterlandsk˘ ohafi. Závûrem je tfieba po-
dûkovat v‰em organizátorÛ a pfiedev‰ím pak MS Kfienovice, za umoÏnûní konání zkou-
‰ek vloh v jejich honitbû. Organizace, pfiipravenost i ochota v‰ech pofiadatelÛ byla
na v˘borné úrovni.

SoÀa âermáková

Úãastníci ZV Memoriálu Miroslava Nûmce v Kfienovicích
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13. klubová v˘stava KDO 28. 5. 2011
Termín jiÏ 13. klubové v˘stavy Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ v sobotu 28. kvûtna byl

v‰emi aktivními úãastníky sledován pfiedev‰ím v souvislosti s v˘vojem poãasí, které
nakonec vÏdy rozhodne o dojmu z celé akce. Po krásn˘ch sluneãn˘ch dnech meteo
rologové slibovali klasické pfiib˘vání oblaãnosti od západu s vyhlídkou na vydatn˘
dé‰È. Na‰tûstí se zde vypr‰elo v pátek a nám se ráno rozzáfiilo slunce. Samostatná
klubová v˘stava se konala poprvé na novém místû – v areálu penzionu Artemis v obci
Netfieba u ÚÏic. Prostor plnû vyhovoval danému úãelu – dostateãnû velké travnaté
v˘stavní kruhy, klidné prostfiedí a zázemí pfiíjemné restaurace.

Pfiihlá‰eno bylo 23 MMO, 19 VMO a 18 DO. Posuzováním byli povûfieni zku‰ení
domácí rozhodãí: MVDr. ·lapansk˘ – MMO a Ing. Fialová – VMO. DO posuzovala paní
Ursula Schneider, jednatelka Jihobavorského klubu nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Velmi kvalitní byla zvlá‰tû kolekce psÛ MMO, kde se pfiedstavili nadûjní psi ve
tfiídû mlad˘ch (CAJC, BOJ Marcus z Florianova dvora pana Miroslava Luká‰e )
a zvlá‰tû pak vyrovnaná tfiída otevfiená, kde jsme mohli pfiivítat také zahraniãního
úãastníka z Nûmecka, pana Mauerera, kter˘ pfiedvedl psa z jednoho z posledních
odchovÛ na‰eho pfiedãasnû zemfielého pfiítele Vladimíra Dejmka,  Andyho Andûlsk˘
hrad. Jako rozhodãí jsem byl vystaven prekérní situaci, kdy jsem mûl objektivnû po-
soudit své odchovance. Vûfiím, Ïe svoje rozhodnutí jsem obhájil, jak pfied pfiítomn˘mi
diváky, tak pfied sv˘m svûdomím. Alibi mi nakonec poskytla nûmecká rozhodãí, která
vybrala Jase z Florianova dvora vedeného sv˘m majitelem Ing. Jaroslavem Hla-
váãkem (CAC, Klubov˘ vítûz, BOB) jako nejkrásnûj‰ího psa v˘stavy.

Poãetnû nevídaná tfiída mlad˘ch fen byla v reÏii chovatelské stanice z Prosecké
stránû, nejen mnoÏstvím (4), ale i kvalitou: CAJC Dara z Prosecké stránû, majitel
Josef Bfieãka. ManÏelé Luxovi v praxi pfiedvedli, jak má vypadat komplexní chovatel-
ská péãe – nejen kvalitnû odchovat a prodat ‰tûÀata, ale s nov˘mi majiteli udrÏovat
kontakt a vtáhnout je do klubové aktivity. Ve tfiídû ãestné pfiedvedli také matku pûti
vystavovan˘ch jedincÛ, která se pfiedstavila ve v˘borné kondici. Ve tfiídách dospû-
l˘ch fen získala CAC Aura od Juliany, kterou v‰ak pfiedãila vítûzka mezitfiídy Hiki
z Bílé Telãe chovatele a majitele Mgr. Petra Procházky. Vedle sv˘ch kvalit ve stavbû
tûla vyniká tmav˘m pigmentem jak srsti, tak i oka, proto CAC a Klubov˘ vítûz.

JiÏ zbûÏn˘ pohled do katalogu v˘stavy demonstruje situaci v na‰em chovu VMO,
ve kterém dominuje dnes jiÏ tfiígeneraãní rodinná dynastie: Milan Polák – Lenka Fia-
lová - Zuzka Fialová. Z toho logicky plyne vyrovnanost pfiedvádûn˘ch jedincÛ. Tomu
zdatnû sekundoval dal‰í dlouholet˘ chovatel Ladislav Pern ,̆ jak sv˘mi odchovy, tak
nepfiíbuzn˘mi importy. Na leto‰ní v˘stavû bylo zajímavé zastoupení 15 psÛ oproti 4
fenám. Zvlá‰tû kvalitní se jeví  sourozenci  „P“  od Nezdického potoka, ktefií zvítûzili
ve v‰ech tfiídách, které mohli vzhledem ke svému vûku 16 mûsícÛ obsadit: ze tfiídy
mlad˘ch aÏ na vrchol pronikl Philippe Junior od Nezdického potoka – CAJC, BOB.
Na v˘stavu mûl nejdel‰í cestu – majitelé Dr. Eszter Papp a Dalma Fekete, ktefií pfiices-
tovali aÏ  z Maìarska. V mezitfiídû byl hodnocen nejlépe Patrick Junior od Nezdic-
kého potoka, Ivy Holé - CAC a ve tfiídû otevfiené pak Phantom Junior od Nezdické-
ho potoka Karla Kiewega. Ve tfiídû pracovní byl první v pofiadí Moriz Svatoborsk˘
revír Bohuslava MuÏáka a v konkurenci tfiíd dospûl˘ch získal titul Klubového vítûze.

Mnohem men‰í konkurence mezi fenami není pro rozhodãí ulehãení, musí velmi
zvaÏovat, zda pfiedvádûn˘ jedinec má nárok na udûlovan˘ titul. Nube Svatoborsk˘
revír Petra Uliãného, Enny z JabloÀové zahrady Josefa Pokorného a Nura Svato-
borsk˘ revír Jana Horského splnily nároky na CAC a poslední uvedená se pak stala
Klubovou vítûzkou.

Nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ se se‰lo 17 a posoudila je nûmecká rozhodãí
Ursula Schneider. Názory zahraniãních rozhodãích, zvlá‰tû ze zemû pÛvodu nám
slouÏí jako korekce moÏného sebezahledûní na exteriér plemene. Potvrdil se dÛraz
na zfietelné vyjádfiení pohlavního v˘razu a preferování síly kostry. Z tohoto pohledu
se líbil Jim z Krásného Hru‰ova veden˘ Jaromírem StaÀkem - CAC a Klubov˘ vítûz.
Titul CAC dále obdrÏel Yeli vom Sämmenhof z chovu nám dobfie známého Hanse
Sämmera v majetku Jaroslava Bejdy. Mezi mlad˘mi fenami vyãnívala CAJC Bela
z âestlického dvora chovatele a majitele Ing. Bedfiicha Brtka. Kvalitu spojení potvr-
dila sestra Klubového vítûze, nejlep‰í fena tfiídy otevfiené Juta z Krásného Hru‰ova
pfiedvádûná Tomá‰em StaÀkem. Za nejkrásnûj‰í fenu – CAC, Klubov˘ vítûz  a nako-
nec i nejlep‰ího pfiíslu‰níka plemene vybrala rozhodãí Taru z Mechova Milo‰e Dvo-
fiáka.

Pravidelnou souãástí klubov˘ch v˘stav je soutûÏ chovatelsk˘ch stanic. Zde se
pfiedstavila chovatelská stanice z Mechova Ing. Jifiího Kece, která dnes pfiedstavuje
jeden z pilífiÛ chovu DO u nás. Podobnou pozici zaujímají v na‰em prostfiedí chova-
telské stanice VMO Svatoborsk˘ revír Ing. Lenky Fialové, která pfiedvedla vyrovna-
nûj‰í kolekci neÏ chovatelská stanice od Nezdického potoka Ing. Milana Poláka.

Pfiíjemn˘ pocit vÏdy vyvolá pohled na soutûÏ Dítû a pes, kdy si zpravidla psi povodí
své malé kamarády ãi kamarádky tak, jak se jim líbí.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

Zahájení v˘stavy KDO 28.5.2011 v Netfiebû
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13. klubová v˘stava KDO 28. 5. 2011

VMO Enny z JabloÀové zahrady
maj.: J. Pokorn˘; CAC

MMO Dara z Prosecké stránû
maj.: J. Bfieãka; CAJC

VMO Nube Svatoborsk˘ revír
maj.: P. Ulick˘; CAC

VMO Moriz Svatoborsk˘ revír
maj.: B. MuÏák; CAC, KV

MMO Hiki z Bílé Telãe
maj.: Mgr. P. Procházka; CAC, KV

VMO Nura Svatoborsk˘ revír
maj.: J. Horsk˘; CAC, KV

XIII. Samostatná klubová v˘stava okem diváka
V sobotu 28. kvûtna probûhla jiÏ XIII. samostatná klubová v˘stava. Tentokrát

v areálu penzionu Artemis ve vesnici Netfieba, kde na nás ãekalo velmi pûkné a pro
v˘stavu ideální prostfiedí. Akci pfiálo krásné sluneãné poãasí. I díky tomu vládla v‰eo-
becnû dobrá nálada, i kdyÏ mnozí z vystavovatelÛ byli nervózní z rozhodãích, kter˘-
mi byli ti nejpovolanûj‰í – MMO hodnotil MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ VMO ing. Lenka
Fialová a DO p. Ursula Schneider z Nûmecka.

Dovolím si za v‰echny zúãastnûné velmi podûkovat právû rozhodãím. Hodnotili
pfiísnû, spravedlivû a pro potûchu v‰ech zvídav˘ch divákÛ, takÏe zku‰ení si mohli
provûfiit své dobré oko a ti ménû zku‰ení se nûco nového dozvûdût.

Podle mého názoru snad jen jediná ‰koda, a sice malá obsazenost nûkter˘ch tfiíd
(dost jich bylo dokonce neobsazen˘ch). Na samostatné klubové v˘stavû bych uvítala –
a podle reakcí z korony nejen já – vût‰í úãast a konkurenci. Je samozfiejmé, Ïe ne
v‰ichni majitelé na‰ich plemen jsou pfiíznivci v˘stav, av‰ak klubová v˘stava je pfieci jen
nûco jiného neÏ v˘stavy ostatní. VÏdyÈ ‰ance získat posudek od takov˘ch rozhodãích
jako jsou v˘‰e zmínûní, je v˘borná. KaÏdoroãnû se v na‰ich stanicích odchová mnoÏ-
ství kvalitních vrhÛ, proã se tedy nepochlubit nejen pracovními úspûchy na‰ich svûfien-
cÛ, ale také jejich exteriérem?

Nezb˘vá neÏ upfiímnû pogratulovat ví-
tûzÛm a pfiát si, aby dal‰í roãníky probûh-
ly ve stejnû pfiíjemném zázemí!

Katefiina Kuná‰ková

Nejlep‰í MMO na KV 2011
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43. CACIT
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO

a

42. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO

(DO, pokud se nezúãastní 43. CACIT MVZ DO)

Termín: 17. aÏ 18. záfií 2011
Místo: Strakonice - Libûjovice
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. srpna 2011
Pfiihlá‰ky pfiijímá: MVDr. Miroslav Kalich

Hulince 793, CZ – 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624513, +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Startovné:
Pro ãleny KDO 800 Kã
Pro neãleny KDO 2 500 Kã
Zahraniãní úãastníci 90 Euro
Uhradit:
po‰tovní poukázkou C pfii podání pfiihlá‰ky na adresu:
Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
nebo na ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800

Ubytování:
Ubytovna (nutno pfiedem objednat) – Pavel Barto‰, tel. 724 460 508.
e-mail: bartos37@seznam.cz

Obãerstvení:
Bude zaji‰tûno v restauraci v místû srazu a v honitbách.

Program:
Pátek dne 16. 9. 2011
14.00 – 16.00 hod. sraz úãastníkÛ v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice

obãerstvení 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 17. 9. 2011
7.00 hod. snídanû v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice
8.00 hod. slavnostní zahájení MVZ na hfii‰ti v Libûjovicích
9.00 hod. odjezd do honiteb
19.00 hod. spoleãensk˘ veãer s veãefií v sále restaurace „U KiewegÛ“

Nedûle dne 18. 9. 2011
7.00 hod. snídanû v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice
8.00 hod. zahájení druhého dne a odjezd do honiteb
16.00 hod. v˘bûr kandidátÛ do chovu, Libûjovice
18.00 hod. slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a ukonãení zkou‰ek

v restauraci „U KiewegÛ“ Libûjovice
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âeskomoravská kynologická jednota
V˘stavní v˘bor Uherské Hradi‰tû

pofiádají

Oblastní v˘stavu psÛ v‰ech plemen
evropskou v˘stavu Slovensk˘ch kopovÛ

  
klubovou  v˘stavu:

Klubu chovatelÛ ãesk˘ch fouskÛ - klubová v˘stava
Klubu chovatelÛ nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ - klubová v˘stava

 
Speciální v˘stavu s CAC Alpského brak˘fie jezevãíkovitého

  
sobota 3. záfií 2011

Uherské Hradi‰tû - vysoko‰kolsk˘ areál
  

Program:
7:oo – 9:oo hodin pfiejímka psÛ
8:oo – 8:30 hodin porada rozhodãích
9:oo – 9:15 hodin slavnostní zahájení v˘stavy
9:30 – 13:oo hodin posuzování v kruzích
13:30 – 15:30 hodin akce klubÛ – soutûÏe x bonitace
 
Tfiídy:
Tfiída ‰tûÀat stáfií 4 – 6 mûsícÛ
Tfiída dorostu stáfií 6 – 9 mûsícÛ
Tfiída mlad˘ch stáfií 9 – 18 mûsícÛ
Mezitfiída stáfií 15 – 24 mûsícÛ
Tfiída otevfiená od 15 mûsícÛ, pro v‰echny psy bez ohledu na vykonané zkou‰ky

a získání ocenûní
Tfiída pracovní od 15 mûsícÛ, pro psy s uznanou zkou‰kou z v˘konu doloÏenou

certifikátem âMKJ
Tfiída vítûzÛ od 15 mûsícÛ, pro psy s uznan˘m titulem ‰ampióna ãi národní-

ho, nebo klubového vítûze
Tfiída veteránÛ pro psy od 8 let
 

Pro zafiazení do tfiídy je rozhodující vûk psa v den konání v˘stavy, ostatní podmín-
ky musí b˘t splnûny v den podání pfiihlá‰ky. Pro zafiazení do tfiídy pracovní je nutné
pfiiloÏit k pfiihlá‰ce certifikát opravÀující k zafiazení do této tfiídy ( vydává âMKJ, Jung-
mannova 25, Praha 1, 115 25  a pro sluÏební plemena   âKS  U Pergamenky 3,
170 00 Praha 7).
 

Uzávûrka pfiihlá‰ek:
I. termín:  30. 6. 2011 
II.termín:   31.7. 2011

Kontaktní adresa:
V˘stavní v˘bor – v˘stava psÛ
Palackého námûstí 293
686 11 Uherské Hradi‰tû
tel: 572 552 676, 739 472 443
e-mail: cmmj.uhpppl           @telest.cz

Klasifikace:
a) Tfiída ‰tûÀat: velmi nadûjná, nadûjná
b) Tfiída dorostu: velmi nadûjná, nadûjná  

V této tfiídû se urãuje pofiadí prvních ãtyfi jedincÛ a nezadává se titul Vítûz  tfiídy. 
c) Tfiída mlad˘ch, mezitfiída, otevfiená, pracovní, vítûzÛ a veteránÛ:

v˘borná, velmi dobrá, dobrá, dostateãná

Tituly:
Oblastní v˘stava:   Vítûz tfiídy, Nejhezãí veterán, Oblastní vítûz

Evropská v˘stava: CAJC, CAC, Res.CAC, CACIB, Res.CACIB, BOB, Vítûz evropské
v˘stavy, Nejlep‰í mlad˘ jedinec

Klubová v˘stava:  CAJC, CAC, Res. CAC, Nejhezãí veterán, Klubov˘ vítûz 2011,
Nejlep‰í mlad˘ jedinec

Speciální v˘stava:  CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Nejmlad‰í mlad˘ jedinec

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

háravé, kojící
c) psi v majetku osob, jimÏ bylo odÀato právo vystavovat
d) psi nebezpeãní - kousaví a agresivní vÛãi lidem a psÛm

Protest:
a) protest proti rozhodnutí rozhodãího (ocenûní, zadání pofiadí a titulu) není pfiípustn˘
b) protest z formálních dÛvodÛ (poru‰ení v˘stavních pfiedpisÛ ãi propozic) je pfií-

pustn .̆ Protest musí b˘t podán písemnû souãasnû se sloÏením jistiny ve v˘‰i
500,-Kã.

c) protest musí b˘t podán do skonãení posuzování

V˘stavní poplatky: I.termín II.termín
za prvního psa vã. katalogu 400,-Kã 600,-Kã
za druhého psa a dal‰ího 300,-Kã 500,-Kã
za tfiídu ‰tûÀat, dorostu a veteránÛ 100,-Kã (nesmí b˘t jako první pes) 200,-Kã
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Ve v˘stavním poplatku je zapoãteno vstupné na v˘stavu pro 1 osobu. V˘stavní
poplatek je nutno uhradit sloÏenkou, jejíÏ poslední díl se pfiilepí na zadní stranu pfii-
hlá‰ky. Poplatek se vrací jen v pfiípadû, Ïe pfiihlá‰ka byla odmítnuta. V pfiípadû, Ïe
se v˘stava nekoná z objektivních pfiíãin (veterinární opatfiení, Ïivelná pohroma apod.
dÛvody vy‰‰í moci) budou poplatky vyuÏity k úhradû nákladÛ spojen˘ch s v˘stavou.
Bez poplatku nebude pfiihlá‰ka pfiijata.
Poplatek uhraìte po‰tovní poukázkou typu A nebo pfievodem na úãet:
âeská spofiitelna a.s., ãíslo úãtu: 1543448359/0800, variabilní symbol: 03092011,
konstantní symbol: 0308, specifick˘ symbol: ã. zápisu vystavovaného psa.

Veterinární podmínky:
Pofiadatel, vystavovatelé a náv‰tûvníci jsou povinni dodrÏovat právní pfiedpi-

sy (zejména pfiedpisy na úseku veterinární péãe a ochrany zvífiat proti t˘rání),
veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péãe a propozicemi v˘sta-
vy, pfiípadnû povinnosti uloÏené orgánem Státní veterinární správy, vydané
v souladu s právním fiádem pfii v˘konu dozoru nad konáním akce. Tyto pfiedpi-
sy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy náv‰tûvníkÛ ãi úãastníkÛ sou-
tûÏí a doprovodn˘ch akcí.

Vystavovatel pfiedloÏí pfii veterinární prohlídce pas pro malá zvífiata nebo oãkovací
prÛkaz, kter˘ osvûdãí, Ïe:
a) pes je v imunitû proti vzteklinû, pfiiãemÏ ochranné oãkování nesmí b˘t star‰í neÏ

1 rok a mlad‰í neÏ 1 mûsíc
b) na v˘stavu nebudou pfiipu‰tûni psi s kupírovan˘ma u‰ima, ve smyslu zákona ã.

246/92 Sb. v platném znûní
V˘‰e uvedené podmínky a celkov˘ zdravotní stav ovûfií veterinární lékafi pfii ve-
terinární prohlídce pfii vstupu na v˘stavu.

V‰eobecná ustanovení:
Vystavovatel je povinen dodrÏet v˘stavní dobu a odpovídá za ‰kodu zpÛsobenou jeho

psem. Volné pobíhání psÛ na v˘stavi‰ti je v zájmu bezpeãnosti zakázáno. Pofiádající orga-
nizace a v˘stavní v˘bor nepfiejímají záruky za pfiípadné uhynutí, nebo ztrátu psa a neruãí za
‰kody zpÛsobené psem bûhem v˘stavy. Vystavovatelé jsou plnû odpovûdni za obsah pfii-
hlá‰ek i chyby v katalogu, které vzniknou ‰patnou ãitelností, nebo neúpln˘m vyplnûním
pfiihlá‰ky. Zmûny exteriéru psa provádûné lakováním, pudrováním, tónování srsti a základ-
ní úprava trimováním s vyvazováním psÛ na stolech jsou zakázány. Chybné zafiazení vy-
stavovaného jedince do kruhu, nebo tfiídy, musí vyfie‰it vystavovatel v˘hradnû s tajemníkem
v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii do zahájení posuzování v kruhu. V˘stava se koná podle v -̆
stavního fiádu âMKU vãetnû úprav znûní a podle tûchto propozic.

Podklady nezbytné pro úãast na v˘stavû:
a) originál prÛkazu pÛvodu psa
b potvrzení o pfiijetí psa na v˘stavu (vstupní list obdrÏí kaÏd˘ vystavovatel po zpra-

cování v˘stavního katalogu asi 14 dní pfied konáním v˘stavy)
c) oãkovací prÛkaz nebo pasport pro malá zvífiata
d) importovaní jedinci, ktefií jsou v majetku obãanÛ âR, musí b˘t zapsáni v plemen

n˘ch knihách âMKU

Akce pofiádané Mezinárodním klubem MMO
na které jsou v‰ichni ãlenové KDO – majitelé a pfiíznivci MMO
srdeãnû zváni:
Mezinárodní klubové barváfiské zkou‰ky o délce pfies 1000 m, stáfií barvy 20 hod.
eventuelnû 40 hod., se budou konat 30. 9. 2011 ve Sprewaldu v honitbách kolem
Krausnick. Pofiadatelem je Klub MMO, zemská skupina Berlín-Brandenburg, která
letos slaví dvacetileté v˘roãí. Uzávûrka pfiihlá‰ek je 20. ãervence 2011.
Stáfií psa min. 2, max. 6 let, musí b˘t pfiedloÏen doklad o hlasitosti a chování po
v˘stfielu. Startovné ãiní 130 Euro.
V pfiípadû zájmu se mÛÏe 30. 9. 2011 a 1. 10. 2011 konat soubûÏnû zkou‰ka upotfie-
bitelnosti na ãernou zvûfi v obofie Walddrehna.

1. Mezinárodní klubová v˘stava 1. 10. 2011 ve Spreewaldu
Ve souvislosti s barváfisk˘mi zkou‰kami se 1. 10. 2011 koná mez. klubová v˘stava

v prostoru parkhotelu Van der Valk, OT Niewitz / Rickshausen, 15910 Bersteland. Na
závûr uspofiádá zemská skupina slavnostní veãer. Uzávûrka pfiihlá‰ek je 31. 7. 2011.
V˘stavní poplatek ãiní 30 Euro.

 2. test Mezinárodních zkou‰ek pro münsterlandské ohafie (IMP) ve Wolfrahms-
Eschenbachu poblíÏ Norimberku, 21. 10. - 23. 10. 2011

První test IMP se konal od 22. 10. do 24. 10. 2010 v rakouském Altheimu. Zkou‰ek
se zúãastnilo osm vÛdcÛ (4 MMO a 4 VMO ) a devût rozhodãích. Pfii závûreãném jedná-
ní rozhodãích i následné diskusi byly vyjádfieny vesmûs pozitivní názory. Rakousko
bylo velmi dobr˘m hostitelem, celkové podmínky v˘borné a mezinárodní spolupráce
ve skupinách fungovala velmi dobfie. Zkou‰ky byly hodnoceny jako pfiínosné pro prak-
tick˘ lov. Zku‰ební fiád se bude na základû získan˘ch zku‰eností dále vyvíjet. Po tomto
dobrém zaãátku se má konat 2. test IMP ve dnech 21.10.-23.10. 2011 ve Wolfrahms-
Eschenbach poblíÏ Norimberku v zemské skupinû severní Bavorsko v poãtu 15-18 psÛ.
Z âR by se letos mûli zÛãastnit 2 MMO a 1 VMO.

Hlaste se bûhem léta!

Oslava jubilea Klubu MMO – Nûmecko 2012
V roce 2012 oslaví nûmeck˘ Klub MMO 100. v˘roãí svého zaloÏení. Pfii této pfiíle-

Ïitosti uspofiádá klub 31. 6. 2012 mezinárodní klubovou v˘stavu v Ibbenbüren
(u Osnabrücku) a ve dnech 26. 9.–30. 9. 2012 klubové podzimní zkou‰ky chovnosti
v Billerbecku (Severní Por˘ní-Vestfálsko).

U pfiíleÏitosti mezinárodní klubové v˘stavy se má konat valná hromada Meziná-
rodního klubu MMO dne 30. 6. 2012 od 9.00 do 13.00 v Ibbenbürenu. Program bude
zavr‰en poloÏením vûnce u hrobu Edmunda Lönse a slavnostním veãerem.

Podrobné informace podá Petr Buba – kontakt viz ãlenové v˘boru KDO.
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Duo CACIB Brno 5. – 6. 2. 2011
Brnûnské v˘stavi‰tû hostilo o víkendu 5. - 6. 2. 2011 dvû samostatné mezinárodní

v˘stavy. Mnoho vystavovatelÛ tûchto dvou v˘stav vyuÏilo k moÏnosti získání ocenûní
a titulÛ ze dvou v˘stav v jednom víkendu.

V sobotu posuzovala plemena dlouhosrst˘ch ohafiÛ ing. Lenka Fialová a v nedûli
MVDr. Franti‰ek ·imek. V sobotu byli pfiedvedeni 2 VMO,  2 DO a 10 MMO. V nedûli
3 VMO, 1 DO a 5 MMO. Oba rozhodãí se shodli v posuzování a titulem BOB ocenili
stejné jedince.

Titul BOB u VMO získal pes z Holandska Kalle van de Stommeerpolder. Tento
pes se v nedûli umístil i v závûreãn˘ch soutûÏích a získal 2. místo ve skupinû 7 – BIG 2.

Zastoupení DO bylo minimální, titul Nejlep‰í veterán získal pes ze Slovenska – Amir
BfiezÛvsk˘ vrch.

Nejpoãetnûj‰í bylo zastoupení u MMO. Titul BOB po oba dny získal pes Kamir
z Florianova dvora. Kamir si sv˘m sebevûdom˘m vystupováním  a kvalitním exterié-
rem vybojoval vítûzství ve skupinû 7 a získal tak i titul BIG 1.

Sobota 5. 2. 2011

VMO

Pes
mezitfiída Art od Îabí Lhotky Novák Radoslav V1, CAC
tfi. pracovní Kalle van de Stommeerpolder IJpelaar Hennie V1, CAC, CACIB,

BOB

DODODODODO

Pes
mezitfiída Ardy od Buhdalského dubu Németh Zoltán VD1
tfi. veteránÛ Amir BfiezÛvsk˘ vrch Janeãka ªubomir V1, Nej. Veterán

MMO

Pes
tfi. dorostu Asterix Badaine Juraãková Pavlína VN1
mezitfiída Aick Kyperk Ludvíková Petra V1, CAC,

res.CACIB
tfi. otevfiená Brix z Horova dvora ·tûpánková Radka V2, res.CAC

Kamir z Florianova dvora Mrkvicová Martina V1, CAC, CACIB,
BOB

tfi. pracovní Marko Eben-Ezer ·limar Jaroslav V1, CAC

Fena
tfi. dorostu Agora Badaine Midrlová Stanislava VN1

Aischa DuKi Holub Jan VN2
Apolline Badaine Kuná‰ková Katefiina VN3

tfi. mlad˘ch Baguette Gris Nero Chrom˘ Ale‰ VYLOUâENA
tfi. ‰ampiónÛ Jorka z Florianova dvora Szolárová Makéta V1, CAC, CACIB

Nedûle 6. 2 .2011

VMOVMOVMOVMOVMO

Pes
tfi. pracovní Kalle van de Stommeerpolder IJpelaar Hennie V1, CAC, CACIB,

BOB
Fena
tfi. pracovní Nina Junior od Nezd. potoka Fialová Zuzana V1, CAC, CACIB,

BOB
tfi. ‰ampiónÛ Leont˘nka od Nezd. potoka Fialová Zuzana V1, CAC,

res.CACIB

DO

Pes
tfi. veteránÛ Amir BfiezÛvsk˘ vrch Janeãka ªubomir V1, Nej. Veterán

MMO

Pes
tfi. dorostu Anakin Badaine Ponãíková Radka VN1
mezitfiída Aick Kyperk Ludvíková Petra V1
tfi. otevfiená Brix z Horova dvora ·tûpánková Radka V2, res.CAC,

res.CACIB
Kamir z Florianova dvora Mrkvicová Martina V1, CAC, CACIB,

BOB
Fena
tfi. ‰ampiónÛ Jorka z Florianova dvora Szolárová Markéta V1, CAC

Zuzana Fialová

Zleva VMO
Leont˘nka od
Nezdického
potoka, Kalle van
de Stommeerpol-
der, Nina Junior od
Nezdického potoka
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MVP âeské Budûjovice
JiÏ tradiãnû se pfiedposlední dubnov˘ víkend (v tomto roce o Velikonocích) kona-

la jarní MVP v âesk˘ch Budûjovicích.  Tato v˘stava b˘vá vystavovateli velmi oblíbe-
ná. Z na‰ich plemen byli pfiihlá‰eni 3 DO, 6 MMO a 5 VMO. Posuzoval zku‰en˘ roz-
hodãí ing. Václav Vlasák.

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Psi
tfi.otevfiená Bill z Otmíckého polesí Vofií‰ek Jaroslav Velmi dobr˘ 1

Feny
tfi.mlad˘ch Anabel Locus Perennis JeÏek Pavel V˘born˘ 1

Zouy od PstruÏí fiíãky ·mídová Jana V˘born˘ 2
tfi.otevfiená Enny ze Slavonic Fanta Ladislav Velmi dobr˘ 2

Fera od Nové fieky Nezbeda Jan V˘born˘ 1
tfi.pracovní Cina z Chocholíku Rod Pavel Velmi dobr˘

Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Psi
mezitfiída Tim z Mechova Hajník Jaroslav V˘born ,̆ CAC,

CACIB, BOB
tfi. otevfiená Ugo vom Sämmenhof Kec Jifií, ing. V˘born ,̆ CAC,

Feny
tfi. otevfiená Urka z Mechova Nezbeda Jan V˘borná

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Pes
tfi. mlad˘ch Pegas Junior od Nezd. potoka Both Josef V˘born ,̆

CAJC,BOJ
Tfi. otevfiená Pedro Junior od Nezd. potoka  Houdková Ludmila V˘born ,̆

CAC,CACIB
Feny
tfi.mlad˘ch Qanda od Nezd. potoka Polák Milan, ing. V˘born ,̆ CAJC
mezitfiída Nirvana Svatoborsk˘ revír Fialová Zuzana V˘born ,̆ CAC,

Res.CACIB
tfi.‰ampionÛ Nina Junior od Nezd. potoka Fialová Zuzana V˘born ,̆ CAC,

CACIB, BOB

ing. Lenka Fialová

Zleva Pedro Junior – CAC, CACIB, Nina Junior – CAC, CACIB ,BOB, Pegas Junior – CAJC,
Nejlep‰í mlad˘
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Doplnûk a opravy seznamu chovn˘ch psÛ
DO
I. linie
Hubert z Pfiedních hájÛ, âLP/DO/8072/06, vr. 26. 6. 2004, DKK 1/1
exteriér : svûtl˘ bûlou‰, 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC
v˘kon: ZV, LZ, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
otec: César od Jestfiebské skály
matka: Aida z Mechova
majitel.: Ondfiej Toman, Sam‰ín 2, 395 01 Pacov

602 352 424, 777 089 739; toman.o@centrum.cz

VII. linie
Iran z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8326/11, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, PZ, LZ I.c., MVZ II.c., nos 4, hlasiã
otec: Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, âLP/DO/8012/06
majitel.: Milan Kvíz, Kostelní Lhota 146, 289 12 Sadská, tel.: 606 898 330

MMO
Bez linie
Cirk z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9263/09, vr. 15. 7. 2006, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆

9xCAC, 9xCACIB, 8xBOB, Klub. vítûz 2008 (BIS), 2009, Svût. vítûz 2009
V˘kon: ZV, PZ I.c., SZVP, LZ, VZ II.c., nos 4
Otec: Sir Eben-Ezer, âLP/MMO/8310/04
Matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8618/06
Majitel.: Pavel ·tiller, Slovenského národního povstání 2063, 440 01 Louny

tel.: 603 524 849, SMS 725 552 122;
http://www.cirkzlhoteckekastanky.estranky.cz

Marko Eben – Ezer, âLP/MMO/9718/11, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ I.c., CACT, nos 4
otec: Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
matka: Diana Eben – Ezer
majitel.: Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice, tel.: 724 209 718

Oznámení zmûny telefonního ãísla:
MMO Nick Eben-Ezer, maj.: p. ·ubrt, tel.: 317 789 813; 724 523 378

VMO
I. linie
Avar Suchá Dora, âLP/VMO/1587/11, vr. 13. 5. 2009, DKK 1/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ I.c., SZVP II.c., nos 4
otec: Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
matka: Anny Vítkovsk˘ les, âLP/VMO/1210/09
majitel.: Josef Bednarski, 753 53 Horní Tû‰ice 35

III. linie
Dan z Úboãe, âLP/VMO/1493/11, vr. 10. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ, MVZ I.c., nos 4, CACT, CACIT
otec: Omar od Nezdického potoka, âLP/VMO/866/01
matka: Una z Tou‰kovsk˘ch polí, âLP/VMO/897/04
majitel.: Stanislav Kostka, Podch˘‰ská 33, 143 00, Praha 12, Modfiany

tel.: 604 483 315

Bez linie
Milan Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1473/11, vr. 2. 1. 2008, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV, PZ, LZ I.c., SZVP II.c., nos 4
otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
majitel.: Jifií ·kramlík, Mraã 231, 257 21 Pofiíãí nad Sázavou, tel.: 777 968 102
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Feny novû zafiazené do chovu
DO
Aida z Podzimních lovÛ, âLP/DO/8142, nar. 31. 3. 2005, DKK 0/0
Hnûdka s náprsenkou, V, oko H, 61cm, PZ I.c., nos 4
O: Ezer z Mechova M: Pety z Luckého bofií
Maj.: Vála Petr, Radinice 47, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Nata z Mechova, âLP/DO/8204, nar. 21. 4. 2006, DKK 0/0
svûtl˘ bûlou‰, VD, oko H, 59cm, PZ I.c., SVP II.c.,  nos 4
O: Dyk ze Zlatého kouta M: Faty z Mechova
Maj.: Kalina Jifií, Na sídli‰ti 838, 277 13 Kostelec nad Labem

Era z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8238, nar. 30. 1. 2007, DKK 2/2
Hnûdka, V I. CAC, oko H, 63cm, PZ I.c., nos 4
O: Eben z Mechova M: Pegi z Ka-Mir Bohemia
Maj.: LuÏn˘ Bfietislav, U hfii‰tû 11, 783 71 Olomouc – Holice

Sára z Mechova, âLP/DO/8332, nar. 21. 4. 2008, DKK 1/1
Bûlka s plotnami, VD, oko H, 62cm, ZV, LZ, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
O: Ezer z Mechova M: Kisi z Mechova
Maj.: Dvofiák Jindfiich, MUDr., 393 01 Vrati‰ov 9

Ajka z âestlického dvora, âLP/DO/8397, nar. 22. 5. 2009, DKK 0/0
Hnûdka, VD, oko SH, 60cm, ZV, PZ I.c., nos 4
O: Dasti ¤íjof M: Kajka Argaj Doksy
Maj.: Petrásek Josef, Velké Popovice 109, 251 69

Tara z Mechova,  âLP/DO/8401, nar. 9. 6. 2009, DKK 0/0
Bûlou‰ s plotnami, V I, oko SH, 62cm, PZ I.c., nos 4
O: Ezer z Mechova M: Kisi z Mechova
Maj.: Dvofiák Milo‰, Mraã 107, 257 21

MMO
Cipra âerná hÛrka, âLP/MMO/9603, vr. 19. 5. 2008, DKK 0/0
hnûd˘ bûlou‰, v˘borná, oko hnûdé, 52 cm, CAC, BOB, Klub.vítûz 2010, PZ II.c., nos 4
O : Jas z Grygovsk˘ch skal M : Zora z Florianova dvora
Maj.: Ing. Jaroslav ·uk, âerná Hora 33, 289 01 Dymokury

Hexa Eben – Ezer, âLP/MMO/9156, vr. 1. 4. 2006, DKK 1/1
hnûdobílá, v˘borná, oko sv,hnûdé, 54 cm, 2x CAC, BOB, ZV, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
O.: Sir Eben – Ezer M.: Orfa Buremi
Maj.: Franti‰ek Dûdek, 543 62 Dolní Branná 25

Netty Eben – Ezer, âLP/MMO/9732, vr. 18. 2. 2009, DKK 0/0
hnûdobílá, v˘borná, oko hnûdé, 51 cm, ZV, PZ, LZ I.c., nos 4
O.: Urian vom Blütengrund M.: Orfa Buremi
Maj.: Jan Nûmec, Komárov 36, 535 01 Pfielouã
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Nové chovatelské stanice
MMO
Alsa Morava Jaromír Sedláãek, Ctiradova 40, 643 00 Brno
z AlÏbûtina údolí Jifií Kadlec, Líté 60, 331 52 Dolní Bûlá
od Dlouhé strouhy Franti‰ek Lingr, Sadová 429, 517 01 Solnice
ze Slavíkovic Jaroslav Kovafiík, Vele‰ovická 34, 683 01 Rousínov
z Holásek Jan Jambor, Rolencova 27, 620 00 Brno
DuKi Du‰an Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Pfie‰tice
od Pramene Rokytky Stanislav Coufal, E. Bene‰e 211, 251 01 ¤íãany

Airin Gris Nero, âLP/MMO/9467, vr. 4. 1. 2008, DKK 2/2
hnûd˘ bûlou‰, v˘borná, oko hnûdé, 51 cm, CAJC, PZ I.c., nos 3
O.: Sent z Florianova dvora M.: Chanel Reflex Bohemia
Maj.: Zbynûk ·rom, Stará Hlína 90, 379 01 TfieboÀ

Adina od Juliany, âLP/MMO/9607, vr. 8. 6. 2008, DKK0/0
hnûdobílá, velmi dobrá, oko sv.hnûdé, 53 cm, PZ I.c., nos 3
O.: Nord Eben – Ezer M.: Afra z Florianova dvora
Maj.: Josef Souãek, Îirecká PodstráÀ 49, 544 01 DvÛr Králové nad Labem

Bora od Zajícova ml˘na, âLP/MMO/9424, vr. 5. 8. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, v˘borná, oko sv.hnûdé, 53 cm, Res.CAC, PZ I.c., nos 4
O.: Sir Eben – Ezer M.: Arga od âerné rokle
Maj.: Tomá‰ Peyersfeld, Moskevská 15, 360 01 Karlovy Vary

VMO
Endy z Mûstce, âLP/VMO/1370, vr.19. 5. 2006, DKK  1/2
V, CAC, KV, oko TH, 63 cm, ZV I.c., PHPK ZV III.c., LZ I.c., PZ I.c. , nos 4
O: Car z T̆ necké kovárny M: Hanka Ciperro
Maj.: Josef Jedliãka, Slavkovice 89, 538 03 HefimanÛv Mûstec

Happy Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1335, vr. 5. 3. 2006, DKK 0/0
V, CAC, CACIB, ZV I.c., PZ I.c., VP I.c., LZ III.c., nos 4
O: Andy od Funbergu M: Vanda od Nezdického potoka
Maj.: ing. Michal Pernica, Pínû 384, 371 01 Nové Stra‰ecí
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Herpes virus – nebezpeãí pro ‰tûÀata
Jistû mi dáte za prav-

du, Ïe srdce kaÏdého
chovatele zaplesá pfii
pohledu na zdrav˘ od-
chov. Aã se to ale mno-
h˘m nezdá, cesta, kte-
rou musí chovatel se ‰tû-
nûtem ujít, neÏ jej pfiedá
budoucímu majiteli, je
dlouhá. Zaãíná uÏ nûko-
lik mûsícÛ pfied vlastním
narozením ‰tûÀat, tedy
jiÏ dobr˘m v˘bûrem kry-
cího psa, správn˘m sta-
ráním se o bfiezí fenu,
následnû kaÏdodenní
péãí o drobotinu. V tuto
dobu se i ti nejlep‰í a nejzku‰enûj‰í chovatelé mohou setkat se závaÏn˘mi komplikace-
mi. Jednou z nich je tzv. herpes virus. Proto je více jak Ïádoucí se o nûm dozvûdût více
a b˘t na nûj pfiipraveni.

Proã je pro na‰e psy herpes virus hrozbou? Tento vir postihuje dospûlé psy,
ale pfiedev‰ím ‰tûÀata. U dospûlého jedince vyvolává respiraãní potíÏe, náchylnost k
nachlazení, pfiípadnû napadá reprodukãní orgány. U dospûl˘ch zvífiat v‰e vût‰inou
samo odezní, ale infekce v tûle zÛstává stále a tento jedinec mÛÏe b˘t celoÏivotním
pfiena‰eãem zmínûného viru. Následkem onemocnûní feny pak mÛÏe b˘t její pro-
blém se zabfieznutím, potraty, porody Ïivota neschopn˘ch mláìat. Herpes virus patfií
mezi jedny z hlavních pfiíãin úhynu ‰tûÀat.

Jak se ‰tûÀata nakazí? ·tû-
Àata se mohou nakazit od matky
bûhem její bfiezosti, pozdûji nos-
ním sekretem feny nebo jin˘ch in-
fikovan˘ch psÛ. Herpes virus je
nejvût‰í hrozbou pro ‰tûÀata do
7 dnÛ po narození, tehdy po na-
kaÏení témûfi bez v˘jimky hynou.
Se zvy‰ujícím se vûkem ‰tûÀat se
hrozba sniÏuje. ·tûÀata nakaÏe-
ná po více neÏ 14 dnech po po-
rodu onemocní, ale mohou jiÏ
pfieÏít. ·tûÀata star‰í 1 mûsíce,
pokud dojde k jejich nakaÏení, uÏ
neuhynou, popfi. nemocnost je
minimální.

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
do 15. 5. 2011
DO
Iran z Krásného Hru‰ova 8326 0/0 101/99
Jim z Krásného Hru‰ova 8416 1/2 107/98
Jola z Krásného Hru‰ova 8419 3/3 88/93
Juta z Krásného Hru‰ova 8421 0/1 107/100
Gama od Paletky 8307 0/0 117/110
Ajka z âestlického dvora 8397 0/0 112/114
Fessi z Remízu 8449 1/1 107/100
Sára z Mechova 8332 0/0 111/103
Tim z Mechova 8400 0/0 112/112
Tara z Mechova 8401 0/0 104/107
Uli z Mechova 8424 0/0 108/108

MMO
Enny ze Slavonic 9844 1/1 99/98
Felix od Lovenky 9530 3/3 88/90
Mark z Florianova dvora 9956 0/0 105/108
Megy z Florianova dvora 9959 0/0 110/109
Alba od Vrzalky 9829 0/0 105/108
Ura z Bijadel 9970 0/0 111/108
Arãí od Pfiíseãnické pfiehrady 9863 0/0 108/105
DuÀa z Chocholíku 9747 2/2 100/100
Aran z Angeliky 9919 0/0 106/109
Asta z Angeliky 9924 0/0 111/113

VMO
Agi ze Staromûstsk˘ch vrchÛ 1503 1/1 101/100
Nirvana Svatoborsk˘ revír 1620 0/0 105/105
Nura Svatoborsk˘ revír 1622 0/0 105/107
Patrick Junior od Nezdic.potoka 1624 1/1 103/100
Arna od Îabí Lhotky 1560 0/0 115/106
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Jak poznáme, Ïe je ‰tûnû
nakaÏené? Pfiíznaky u novoro-
zen˘ch ‰tûÀat zahrnují apatii,
nechutenství, v˘toky z oãí a
nosu, nûkdy ‰tûÀata nafiíkají,
pfiípadnû se objevuje koÏní vy-
ráÏka bez teploty. U star‰ích ‰tû-
Àat (od 1 mûsíce stáfií) se obje-
vuje zv˘‰ená teplota, malátnost,
nechutenství, zánût spojivek,
r˘ma, zánût horních cest d˘cha-
cích.

Jak onemocnûní ‰tûÀat
pfiedcházet? Nabízí se my‰len-
ka, Ïe je pfieci jednoduché ne-
chat tedy fenu pfied bfiezostí vy‰etfiit, v pfiípadû nálezu pak ooãkovat. Ov‰em existuje
i skrytá infekce, kdy se fena jeví zdravû, pfiesto v ní ale virus pfieÏívá a pfii vût‰ím
stresu (fiíje, krytí, porod apod.), se virus zaãne mnoÏit, napadne plody v dûloze a je
zde nebezpeãn˘ problém. Prevencí proti tomuto infekãnímu onemocnûní je dnes
jiÏ dobfie dostupná vakcína. Oãkování se opakuje v prÛbûhu kaÏdé gravidity
postiÏené feny. V pfiípadû zájmu se vãas obraÈte na svého veterináfie a informuj-
te se o indikaci.

V‰em chovatelÛm pfieji, aby tento ãlánek byl jedin˘m pfiípadem, kdy se s herpes
virem setkají. Hodnû zdrav˘ch a úspû‰n˘ch odchovÛ!

Katefiina Kuná‰ková

âlánek byl zpracován za pouÏití tûchto zdrojÛ:
http://www.pointer-setter.cz/page.aspx?zaz=62-201
http://dara-vssp.webnode.cz/news/ockovani-herpes-virus1/

O
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Tyto a dal‰í nedostatky na‰eho zku‰ebního fiádu, kter˘ není kompatibilní ani
s nadfiazenou právní normou, ani s mezinárodními normami FCI a také ne s fiády
sousedních zemí, pfiedev‰ím Nûmecka a Rakouska, s kter˘mi mají na‰e kynologic-
ké kluby nejen chovatelskou spolupráci, ale ãasto pfievaÏují kontakty v oblasti soutû-
Ïí z v˘konu. Proto tyto nesrovnalosti nejsou jen problémem âMMJ. Ta v oblasti lo-
vecké kynologie hraje pouze omezenou roli danou „Povûfiením MZ 1/2002“
k organizování zkou‰ek psÛ z v˘konu za úãelem prokázání zpÛsobilosti k pouÏití
psa v honitbû - nic víc. Kvalitní zku‰ební fiád v‰ak potfiebuje vût‰ina kynologick˘ch
klubÛ k prokázání odpovídajících v˘konÛ ohafie pro v˘bûr do chovu, pfii klubov˘ch
soutûÏích, které se ãasto konají na mezinárodní úrovni.

Kynologická komise âMMJ na svém leto‰ním únorovém zasedání pfiijala program
zru‰ení souãasného zku‰ebního fiádu a jeho novelizovaného vydání s platností od
roku 2013. Stávající  Z¤ z roku 2008, právû tak jako pfiedcházející z roku 2006, neby-
ly pfiijaty mysliveckou a kynologickou vefiejností s pfiíli‰n˘m ocenûním. Je nezbytné,
aby KK âMMJ pfiizvala ke spolupráci pfii novelizaci dal‰ího, od roku 2006 jiÏ tfietího
Z¤, ostatní zainteresované kynologické organizace, aby se pfiede‰lo opakování chyb
a nedostatkÛ, kter˘ch je v Z¤ z roku 2006 a 2008 opravdu pfiíli‰.

 Karel Pfeifer

Poznámka k nov˘m zku‰ebním fiádÛm
V lednu 2011 v ãasopise Myslivost vy‰el velmi dobr ,̆ tfiístránkov˘ ãlánek s názvem

„Co bychom mûli vûdût o organizaãní struktufie ãeské kynologie“ od paní Vladimíry
Tiché, ve kterém zasvûcenû popisuje historii na‰í kynologie za minulá období, sou-
ãasnou organizaci, vzájemn˘ vztah a kompetence souãasn˘ch kynologick˘ch orga-
nizací. Tento ãlánek obsahuje pomûrnû podrobné informace o úloze, v˘znamu a pra-
vomocích chovatelsk˘ch klubÛ a âeskomoravské kynologické jednoty (âMKJ), která
sdruÏuje pfieváÏnû chovatelské kluby loveck˘ch plemen a je v rámci âeskomorav-
ské kynologické unie (âMKU) garantem nejen za chov, ale i za loveck˘ v˘kon. Právû
v této oblasti nemá vût‰ina myslivcÛ-kynologÛ jasno, protoÏe se domnívají, Ïe ga-
rantem za loveck˘ v˘kon je pouze âeskomoravská myslivecká jednota (âMMJ). Mimo
certifikát pro zafiazení do tfiídy pracovní na v˘stavách, kter˘ âMKJ udûluje na základû
odpovídající zkou‰ky z v˘konu, jde o celou oblast zkou‰ek, kde se udûluje ãeka-
telství národního (CACT) a mezinárodního (CACIT) ‰ampionátu práce.

Mezinárodní kynologická organizace – FCI, jejímÏ fiádn˘m ãlenem se âR pro-
stfiednictvím âMKU, stala teprve v roce 1997, vydala Oficiální pravidla Mezinárod-
ních Field Trials a Mezinárodních zkou‰ek ohafiÛ. Pro pofiádání zkou‰ek s udûle-
ním titulÛ CACT a CACIT je respektování tûchto pravidel v národních zku‰ebních
fiádech podmínkou. Dal‰í podmínkou pro jejich pofiádání je ãlenství v národní kyno-
logické organizaci, která je ãlenem FCI, v âR je to âMKU.

Podívejme se, které druhy zkou‰ek ohafiÛ, uveden˘ch v souãasném na‰em zku-
‰ebním fiádu, vydaném âMMJ, splÀují podmínky FCI pro soutûÏe „Polní a vodní práce“
a „V‰estrannou soutûÏ“. Jsou to jen VZ posuzované podle zku‰ebního fiádu pro MKP.
Dalo by se samozfiejmû namítnout, Ïe zku‰ební fiád âMMJ byl vypracován pfiedev‰ím
za úãelem prokázání lovecké upotfiebitelnosti, tak jak to vyÏaduje vyhlá‰ka Ministerstva
zemûdûlství ã. 244 vydaná podle §44 zákona 449/2001 o myslivosti. Porovnáme-li v‰ak
poÏadavky FCI pro soutûÏe ohafiÛ s textem této vyhlá‰ky, zjistíme, Ïe nejsou vzájemnû
v rozporu, Ïe naopak autofii souãasn˘ch Z¤ vydan˘ch âMMJ, ignorovali ãasto v téÏe
vûci shodné poÏadavky obou tûchto norem, i kdyÏ v pfiípadû vyhlá‰ky MZ byli povinni
její ustanovení respektovat. Proã? Nejen proto, Ïe obdobné vyhlá‰ky jsou v‰eobecnû
závazné, ale i proto, Ïe v „Povûfiení MZ ã.1/2002“, na základû kterého âMMJ provádí
zkou‰ky loveck˘ch psÛ, je v˘slovnû uloÏena povinnost, fiídit se platn˘mi právními pfied-
pisy upravujícími danou problematiku, zejména zákonem o myslivosti, vyhlá‰kou ãís
244/2002 Sb. a podmínkami uveden˘mi ve zmínûném „Povûfiení“.

Uveìme jen jeden konkrétní pfiíklad z celé fiady chybn˘ch ustanovení Z¤ z roku
2008, která nejsou v souladu ani s poÏadavky pravidel FCI pro zkou‰ky ohafiÛ, ani
s vydan˘mi normami ministerské vyhlá‰ky 244.

 NejbûÏnûj‰ími zkou‰kami pro loveckou upotfiebitelnost pro honitby s drobnou
zvûfií podle na‰eho zku‰ebního fiádu jsou PZ. Porovnáme-li zde poÏadované v˘kony
s poÏadavky FCI, neplní ná‰ Z¤ pro PZ podmínky ãl. V/3, nahánûní a dohledávku
stfielené kachny v rákosí, protoÏe tyto discipliny na PZ chybí. Ze stejn˘ch dÛvodÛ,
nesplÀuje tento zku‰ební fiád pro PZ i poÏadavky vyhlá‰ky MZ ã. 244 § 14 vyhledání
Ïivé zvûfie, dohledání a pfiinesení stfielené nebo postfielené zvûfie a to ve v‰ech pfií-
rodních podmínkách - pfii vodní práci.
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Pomáháme si
Prodám ‰tûÀata MMO
Otec: Zip Andûlsk˘ hrad

hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
ZV, PZ, SVP, LZ, MVZ I.c., R.CACT, nos 4

Matka: Bora od Zajícova ml˘na
hnûdobílá plotny, v˘‰ka 53cm, oko hnûdé, R.CAC, DKK 0/0, PZ, nos 4

Odbûr: ãervenec 2011
Kontakt: Tomá‰ Peyersfeld, Moskevská 15, Karlovy Vary 360 01

Mob.: 602 257 761, mail peyerl@tiscali.cz

Prodám ‰tûÀata MMO po lovecky veden˘ch rodiãích
2 pejsky - 1x strako‰, 1x hnûdobíl .̆
Otec: Cirk z Lhotecké Ka‰tanky

CAC, CACIB, BOB, Klub. vítûz 2008, 2009, Svût. vítûz 2009, ãesk˘ ‰ampión,
ãesk˘ grand ‰ampión, ZV, PZ-I.c., SZVP, LZ, VZ-II.c., nos 4

Matka: Endy od Lovenky; VD 2007, 2008, 2009, PZ – I. c., nos4
Odbûr: od 15. 5. 2011 - cena dohodu.
Kontakt: ·tálík Stanislav, Hfiivãice 20, 440 01 Louny, tel.: 415 69 73 84, mob.: 607

446 359

Zadám ‰tûÀata MMO po pracovnû veden˘ch rodiãích
otec: Igor z Hatného, v˘born ,̆ DKK 0/0, oko hnûdé, PZ, LZ, SVP-1.cena, nos 4
matka: Ambra z Horova dvora, 3 x v˘borná 1, 2x CAJC, CAC,vítûz speciální v˘stavy,

oko hnûdé, DKK 0/0, PZ-1.cena, SZVP, LZ, nos 4
odbûr: zaãátkem záfií 2011
kontakt: Jifiina Rube‰ová, Leopoldova 1682/25, 149 00 Praha 4
mobil: 608 908 240

Seznam psÛ KDO nominovan˘ch
na Memoriál Richarda Knolla 2011
Nominace na MRK 2011 se z na‰ich plemen zÛãastnili tito psi:
16.  ERNY ze Zlatého kouta – âLP/DO/8198 – pes – 14. 04. 06– 492 b.
       HEJNA Václav, Uhfiice 36, 679 63 Velké Opatovice

34.  DAN z Úboãe – âLP/VMO/1493 – pes – 10. 03. 08 – 487 b.
       KOSTKA Stanislav, Podch˘‰ská 33, 143 00 Praha 412

39.  MORIZ Svatoborsk˘ revír – âLP/VMO/1565 – pes – 02. 03. 09 – 485 b.
       MUÎÁK Bohuslav, Dfiínov 146, 277 45 ÚÏice

Nominace se podafiila jen DO Ernymu ze Zlatého kouta pfiítele V. Hejny.
Pfiejeme mu na MRK hodnû ‰tûstí.
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Dítû a pes

Dûti s dlouhostst˘mi
ohafii na KV v Netfiebû
2011

Bora a Kaãka
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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, mobil: 606 265 615
e-mail: p.buba@seznam.cz

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

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

Ekonom-matrikáfi: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
tel.: 565 394 115
e-mail: ladislav.hubata@quick.cz

V˘cvikáfi: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
757 01 Vala‰ské Mezifiíãí,
tel.: 571 624 513; 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

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

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

 DOZORâÍ  RADA KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

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

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

Karel Pfeifer, Lidická 610,
472 01 Doksy, tel.: 487 872 867
karelpfeifer@seznam.cz

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

Perokresby na stranách 21, 65 a 68 namalovala a vûnovala KDO pí Alena Luke‰o-
vá z Pfiíbrami. Kdo by mûl zájem nechat si namalovat svého psího kamaráda, nechÈ
se obrátí pfiímo na malífiku. Telefon: 604 440 031, e-mail: a.lukesova@centrum.cz
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PORADCI CHOVU
Hlavní poradce chovu MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,

664 91 Ivanãice, tel.: 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

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

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

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

664 91 Ivanãice, tel.: 546 451 898
e-mail: slapansky@tiscali.cz

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu Ing. Lenka Fialová, Milence 64,

340 22 N˘rsko, tel.: 376 571 110; 602 134 057
e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Zpravodaj ã. 82/2011 vychází 30. ãervna 2011.

Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 83/2011 je 15. listopadu 2011.

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, mobil: 606 265 615
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

Katefiina Kuná‰ková,
439 49 StaÀkovice, tel.:: 721 470 132
e-mail: katerina.kunaskova@badaine.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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