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VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
zdravím Vás jménem sv˘m  i v˘boru  KDO a pfieji v‰em pohodu nad stránkami tohoto
Zpravodaje. KaÏd˘ rok zaãínáme schÛzemi ve spádov˘ch oblastech. Úãast byla ná-
sledující:

Severní Morava 24 ãlenÛ
JiÏní Morava 23 ãlenÛ
JiÏní âechy 35 ãlenÛ
Stfiední a Severní âechy 27 ãlenÛ
Západní âechy 20 ãlenÛ
V˘chodní âechy 30 ãlenÛ
Dûkujeme za konstruktivní pfii-

pomínky k ãinnosti klubu. Jednot-
livé podnûty byly pfiedneseny ges-
tory a projednány na schÛzi v˘bo-
ru dne 18. 3. 2012 v PrÛhonicích.
Diskutovaly se zejména místa pro
konání klubov˘ch v˘stav, jejich
dostupnost  a  problematick˘ prÛ-
jezd pfies Prahu. Podnûty ke klu-
bov˘m internetov˘m  stránkám
a zku‰ební fiády. Správce interne-
tov˘ch stránek Vám podá kaÏdo-
roãnû zprávu pro spádové schÛ-
ze k této ãinnosti. Bylo dohodnu-
to, Ïe pro pfií‰tí spádové schÛze
bude v˘borem klubu pfiipraven
okruh témat k projednání. SchÛ-
ze probûhly v pfiátelském duchu,
jsou  místem setkání znám˘ch
a kamarádÛ.

Dne 15. 4. 2012 se uskuteãnil v Ejpovicích v˘cvikov˘ den, sice v trochu chlad-
ném poãasí. Hfiály nás v‰ak v˘sledky na‰ich pejskÛ. Nechybûly ani krásné diplomy
a ceny za jednotlivé netradiãní disciplíny, jako pfiiná‰ení li‰ky z velké vzdálenosti
na ãas.

Dne 28. dubna 2012 se konal  V. roãník Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa,
kter˘ vyhrála Zuzana Fialová se sv˘m psem Orsonem Svatoborsk˘ revír. V sobotu
5. kvûtna  se uskuteãnil  III. Memoriál Miroslava Nûmce  v MS Kfienovice. Dûkuji
v‰em za pfiípravu a zaji‰tûní tûchto akcí klubu.

Na XIV. samostatnou klubovou v˘stavu, která se konala 19. 5. 2012 bylo pfii-
hlá‰eno 60 psÛ. O dosaÏen˘ch v˘sledcích se doãtete na stránkách tohoto zpra-
vodaje.

Ve dnech 18. aÏ 20. 5. 2012 se v Salzburgu konala v˘stava World Dog Show 
Salzburg 2012, ve které perfektních v˘sledku dosáhli Du‰an Kind se sv˘m MMO Bar-
ny Von Untersberg, dále Zuzana a Lenka Fialové se sv˘mi VMO - Orson Svatoborsk˘

revír, Kirki Ciperro a Nina Junior od Nezdického potoka. V‰em blahopfiejeme a dûku-
jeme za skvûlou reprezentaci na‰ích plemen.

Dále je zaji‰tûna Speciální v˘stava Námû‰È na Hané 9. 6. 2012 a Klubová v˘stava
v Zákupech dne  11. 8. 2012. Ve v˘ãtu  ãinnosti za uplynulé období  je patrná aktivita
ãlenÛ v jednotliv˘ch spádov˘ch oblastech.

Lesní zkou‰ky a Speciální zkou‰ky z vodní práce se uskuteãní v Libovicich
u Kladna, LZ sobotu 28. ãervence 2012, SZVP v nedûli 29. ãervence 2012.

10. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO a 43. CACIT Klubová soutûÏ –
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky  probûhnou  15. aÏ 16. záfií 2012  na okrese Brno -
venkov  v Neslovicích.  Vyz˘vám  k úãasti na tûchto akcích.

Do dal‰í klubové ãinnosti pfieji v‰em ãlenÛm  mnoho  úspûchÛ a osobní pohody.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO
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Finanãní vyhodnocení ãinnosti KDO v roce 2011
Hospodafiení klubu v roce 2011 skonãilo ziskem 49 186 Kã.
Celkové v˘nosy klubu ãinily v roce 2011    323 259 Kã.
Hlavním zdrojem pfiíjmÛ klubu byly ãlenské pfiíspûvky, které v roce 2011 ãinily

185 700 Kã. Dále za doporuãení krytí a v˘bûry do chovu klub obdrÏel 14 900 Kã.
Pfiíspûvek od âMKJ za vystavené rodokmeny ãinil 30 600 Kã. Klub v roce 2011 obdr-
Ïel sponzorské pfiíspûvky  23 800 Kã od pánÛ MVDr. ·lapanského, MVDr. Îìárské-
ho a pana Pazderky, kter˘m  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 12 667 Kã. Proti pfiíjmu za v˘stavní poplatky,

vstupné a prodej katalogÛ celkem 25 258 Kã, ãinily v˘daje – nákup pohárÛ, tisk
diplomÛ a katalogÛ, odmûny rozhodãím, ubytování zahraniãních rozhodãích a
obãerstvení rozhodãích a organizátorÛ – celkem 12 591 Kã.

- kladn˘ v˘sledek byl dosaÏen u Klubov˘ch zkou‰ek vloh (memoriál v Libovicích
a Kfienovicích u Slavkova) zisk  3 574 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 klubu v roce 2011 ãinily 274 073 Kã.

Nejvy‰‰í poloÏku nákladÛ pfiedstavuje vydávání a distribuce ZpravodajÛ  93 004
Kã (v roce 2011 vydání ã. 82 a 83). Dále byly pokryty vy‰‰í náklady na uspofiádání
klubov˘ch MVZ DO a  KS MVZ  v Libûjovicích  ve v˘‰i 57 969 Kã. Pfiíjem za startovné
ãinil 18 003 Kã. NiÏ‰í pfiíjem za startovné ovlivnila úãast vÛdcÛ z Nûmecka a Rakous-
ka, ktefií podle vzájemné dohody klubÛ startovné neplatí. V˘daje ãinily 75 973 Kã,
v tom je nejvy‰‰í poloÏka cestovné a odmûny rozhodãím celkem 37 815 Kã, proná-
jem honitby 30 000 Kã, v˘daje na nákup cen a tisk diplomÛ 8 158 Kã.

Pfiíspûvek na cestovné na zkou‰ky do zahraniãí byl poskytnut pouze jeden ve
v˘‰i 2 000 Kã.  Kromû uvedeného klub uhradil pfiíspûvek âMKJ (10 Kã za ãlena),
ãlensk˘ pfiíspûvek v mezinárodní organizaci MMO, cestovné ãlenÛm v˘boru a dozor-
ãí radû, za vedení úãetnictví a matriky, bankovní  poplatky, po‰tovné, celkem ve v˘‰i
77 165 Kã.

(Podrobn˘ rozbor hospodafiení je k dispozici u ekonoma KDO)

âlenská základna:
K 31. 12. 2011 bylo celkem evidováno 627 ãlenÛ, z toho bylo 9 ãestn˘ch ãlenÛ.

Novû v leto‰ním roce bylo registrováno 34 ãlenÛ, naopak 38 ãlenÛm bylo zru‰eno
ãlenství pro nezaplacení pfiíspûvku, na vlastní Ïádost bylo ukonãeno ãlenství 6 ãle-
nÛm, zaregistrovali jsme úmrtí 5 ãlenÛ.

                                                                                       Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi KDO

Vyznamenání KDO
Stfiíbrn˘ odznak - 20 let ãlenství
·kramlík Jifií Mraã
Burdová Eva Chanovice
Polák Milan, Ing. Su‰ice
Kratûna Libor Nahofiany nad Metují
Ha‰ek Jaroslav Tû‰enov
Síkora Franti‰ek Vy‰kov
LuÀák Pavel Josefov

Zlat˘ odznak - 30 let ãlenství
Jambor Jan Brno
Babor Karel Dlouhá Brtnice
Soukup Ivan, MVDr. Slan˘
H˘bner Jan Bûlá pod Bezdûzem
LuÏn˘ Bfietislav Olomouc-Holice
Kozlík Jan, Ing. Luãi‰tû
Vitha Jan, Ing. Tábor
Komenda Franti‰ek Jemnice
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V. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa
– ZV KDO CACT 28. 4. 2012

JiÏ po páté se naskytla pfiíleÏitost setkání pfii klubové zkou‰ce, na pátém memori-
álu MVDr. Vladimíra Soukupa, nejen pro sloÏení zkou‰ek vloh, ale také pro skvûlou
atmosféru a hezké prostfiedí této akce, na které se kaÏd˘m rokem setkává stále více
znám˘ch tváfií. Zkou‰ky se konaly opût aprílovou sobotu 28.dubna za velmi teplého a
sluneãného dne. Tento rok, jako kaÏd˘ pfiib˘vající roãník, pfiibylo také pár nov˘ch
mlad˘ch vÛdcÛ, ktefií sebe i své psy pfiedvedli tak, jak se na akci tohoto rázu patfií.

Zastoupení psÛ bylo velmi pestré, z celkového poãtu 26 pfiihlá‰en˘ch psÛ, bylo
moÏné vidût pfii ranním nástupu 22 psÛ, z ãehoÏ bylo 10 psÛ a 12 fen, kromû zástup-
cÛ plemen klubu KDO, také zástupce maìarského, v˘marského, krátkosrstého, bre-
taÀského ohafie, pointra, a anglického setra.

Po úvodním uvítání a zahájení fanfárami se ujal proslovu fieditel zkou‰ek MVDr. Ivan
Soukup. Po proslovu vrchního rozhodãího pana Petra Buby do‰lo k losování a rozdû-
lování do skupin. 3 skupiny se rozjely do honitby, 1 skupina zÛstala v honitbû v blízkosti
místní myslivecké chaty. V této skupinû jsem shlédla, Ïe psi mûli moÏnost prokázat své
vlohy pfiedev‰ím na srstnaté zvûfii, pernaté zvûfie bylo podstatnû ménû, i pfiesto byla
honitba zazvûfiená dobfie a nebylo nutné prokazovat vlohy na vypou‰tûné zvûfii.

Po poledni jiÏ byla jedna skupina s odzkou‰ením psÛ hotová, tak se témûfi v‰ichni
s chutí pustili do vynikajícího gulá‰e, kter˘ byl opût skvûle pfiipraven. Postupnû se za-
ãaly sjíÏdût i ostatní skupiny, jiní horlivû debatovali jiÏ s pln˘mi Ïaludky a spokojen˘mi
pocity po zkou‰kách pfied chatou, ãi si je‰tû vychutnávali opékané klobásy s pivem,
nebo jen tak posedávali. Kolem pÛl tfietí odpoledne se v‰ichni slavnostnû nastoupili, pfii
troubení fanfár pfiem˘‰leli nad sv˘mi v˘kony a napjatû ãekali na vyhlá‰ení tûch nejlep-
‰ích. A v˘sledky, ty byly opût pestré, pfiekvapivé a plné pfiíjemn˘ch emocí.

Celkem 14 psÛ se umístilo v I. cenû, 1 pes v II. Cenû, 1 ve III. a bohuÏel, pro
nevydafienou práci ãi ne‰Èastnou náhodu, bylo odvoláno 6 psÛ.

Celkov˘m vítûzem se stal pes velkého münsterlandského ohafie Orson Svato-
borsk˘ revír, s celkov˘m poãtem 228 b., jiÏ zku‰ené vÛdkynû sleãny Zuzany Fialo-
vé. Psovi byl zadán titul CACT a ‰Èastné vÛdkyni putovní pohár! Na druhém místû
skonãil pes krátkosrstého ohafie Nox ze ·típek vÛdce Václava Koldinského s poãtem
225 b. a titulem CACT. Na tfietím místû se umístila fena maìarského ohafie krátkosrs-
tého Artemis Danitty vÛdce Jana ·losara s poãtem 225 b. a titulem CACT.

Dále ze zástupcÛ plemene klubu KDO bylo pfiekvapivé 5. místo pro fenu MMO
Lunu z Vlasteckého vrchu zaãínající vÛdkynû Marcely Langerové, s poãtem 219
b. a titulem CACT. Na 6. místû zástupce VMO Phantom Junior od Nezdického po-
toka s vÛdcem Karlem Kiewegem, obdrÏel 219 b. a titul res.CACT. 8. místo patfiilo
fenû MMO Aidû z Otmického Polesí vÛdce Jaroslava Vofií‰ka, s poãtem 214 b. a
titulem res.CACT. 13. místo obdrÏela fena DO Gira od ·umického potoka vÛdce
Miroslava Tlustého, s poãtem 198 b. a titulem CACT.

V‰em zúãastnûn˘m vÛdcÛm blahopfieji k odveden˘m v˘sledkÛm na zkou‰kách
a tímto odstartováním pfieji úspû‰nou zkou‰kovou sezónu!

Podûkování rovnûÏ patfií pofiadatelÛm zkou‰ek, rozhodãím a také koronû!
Ing. arch. Lucie Hrubá

V. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa
– ZV KDO CACT

DO Gira od ·umického potoka, vÛdce
Miroslav Tlust˘

Vítûz VMO Orson Svatoborsk˘ revír, vÛdkynû
Zuzana Fialová

MMO Luna z Vlasteckého vrchu, vÛdkynû
Marcela Langerová

Odpolední vyhla‰ování, vítûz VMO Orson
Svatoborsk˘ revír, Zuzana Fialová
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III. Memoriál Miroslava Nûmce – ZV KDO CACT
Dne 5. 5. 2012 slavnostnû zahájil ãlen v˘boru KDO MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

III. roãník Memoriálu Miroslava Nûmce v jiÏ osvûdãené honitbû MS âertoráje Kfieno-
vice, na okrese Vy‰kov. Zku‰ení organizátofii zkou‰ek pod vedením fieditele Václava
Jetely, správce Josefa Stfielce a jejich pracovního t˘mu zajistili prostory s vhodnou
krytinou a s dostateãn˘m v˘skytem pernaté i srstnaté zvûfie. Povûtrnostní podmínky
pfiály zkou‰kám - ráno byla mlha, vlhko  a cel˘ den vál mírn˘ vûtfiík. ZV KDO posuzo-
vali rozhodãí: Job Franti‰ek, Ing. Adámek Josef, VyslouÏil Emil st. a VyslouÏil Emil ml.

Ke zkou‰kám  bylo pfiihlá‰eno 9 psÛ: 5 MMO, 2 VMO, 1 DO a 1 gordonsetr. Nej-
vy‰‰í poãet 228 bodÛ získal GS Zir z Holubické stránû veden˘ Olgou Vránovou, byl
ocenûn titulem CACT.

 Klubov˘m vítûzem zkou‰ek se stala Areta z Bobrovského údolí, VMO vedená
Jaroslavem Mokr˘m – 225 bodÛ, CACT. Druhá v pofiadí byla fena MMO Francis Baby
z Jobova chovu – I. cena, 221 bodÛ, CACT, kterou vedl Jan Ulrich z Brna. Tfietí
místo obsadila fena MMO Blueberry z Angeliky - I. cena, Res.CACT, 216 bodÛ ve-
dená Martinem Bláhou.

Dal‰í pofiadí:
- Elva vom Entenschnabel, VMO, I. cena, 212 bodÛ, Res.CACT, vÛdce  Svatopluk

Lattenberg
- Xsára LH od Hanusky, DO, I. cena, 203 bodÛ, CACT, (stáfií 7 mûsícÛ ), vÛdce

Jaroslav ·limar
- Ora z Florianova dvora, MMO, II.cena, 208 bodÛ, vÛdce Miroslav Beran
- Art ze Îírecké podstránû, MMO, III. cena, 167 bodÛ, vÛdce Rostislav Kvapil
Fenka MMO Arka ze ·vábensk˘ch strání byla sv˘m vÛdcem  Stanislavem Hrozou
odvolána pro zdravotní indispozici

V‰em vÛdcÛm blahopfiejeme a dûkujeme za krásné pfiedvedení mlad˘ch psÛ na
ZV a za prezentaci  plemen KDO. Zvlá‰tní podûkování pak patfií organizátorÛm zkou-
‰ek v Kfienovicích za propÛjãení v˘bornû zazvûfiené honitby a vytvofiení pfiíjemného
zázemí ve svojí klubovnû, vãetnû kvalitního obãerstvení.

MVDr. Marie ·erá
   vrchní rozhodãí

XIV. samostatná klubová v˘stava KDO
a pfiehlídka chovn˘ch psÛ a fen

V sobotu 19. kvûtna 2012 se pfiíznivci plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ jiÏ podruhé
se‰li v areálu u penzionu Artemis v Netfiebû – ÚÏici pfii pfiíleÏitosti nanejv˘‰ prestiÏní,
pfii klubové v˘stavû Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ se zadáním titulu Klubov˘ vítûz. Po
ranním zahájení, které probûhlo za znûní fanfár trubaãÛ, pfii‰la jako první na fiadu
pfiehlídka chovn˘ch psÛ a fen, poté zapoãalo posuzování v kruzích.

Na pfiehlídce chovn˘ch se pfiedvedlo 14 jedincÛ. Mal˘ münsterland‰tí ohafii byli
pouze dva. Byla to fenka Dessy z Lhotecké ka‰tanky a pes Jas z Florianova dvora.
Dlouhosrstí ohafii mûli úãast o nûco hojnûj‰í – 5 jedincÛ: Grim od Paletky, Fessi
z Remízu, Chyta z Krásného Hru‰ova, Tara z Mechova a Ugo vom Sämmenhof.
Nejvíce se dostavilo psÛ plemene velk˘ münsterlandsk˘ ohafi v poãtu 8. Byl to pes
Dan z Úboãe, Kirki Ciperro a jeho dva chovní synové Leonardo Svatoborsk˘ revír a
Ozar od Nezdického potoka, dále pes Milan Junior od Nezdického potoka, Moriz
Svatoborsk˘ revír a feny Fany z JabloÀové zahrady a Nina Junior od Nezdického
potoka. S nûkter˘mi chovn˘mi jedinci byli pfiedstaveni i jejich potomci pfiihlá‰ení na
v˘stavu, bylo velmi zajímavé sledovat jak ,,genetika,, opravdu funguje.

Co se t˘ãe posuzování v kruzích - velké münsterlandské ohafie v poãtu 15 mûl
na starost pan JUDr. Karel N˘vlt, 16 dlouhosrst˘ch ohafiÛ hodnotil pan Ladislav Hu-
bata a 29 mal˘ch münsterlandÛ posuzovala nûmecká rozhodãí, paní Renate Klauss.

UÏ od rána sluníãko pomûrnû pfiipékalo, kaÏd˘ v‰ak mohl vyuÏít buì stínu pod
stromy, stánek s pfiístfie‰kem, kde byly nabízeny klobásy a nebo potom samotnou
restauraci penzionu Artemis. Zázemí bylo dle mého názoru ideální a jídlo dobré, coÏ
je základ kaÏdé úspû‰né akce.

A teì uÏ se vrhneme na popsání v˘sledkÛ jednotliv˘ch plemen. U velk˘ch mün-
sterlandk˘ch ohafiÛ dopadlo posuzování následovnû: tfiídu otevfienou vyhrál zaslou-
Ïenû pes Neo Svatoborsk˘ revír – V1, CAC, tfiídu vítûzÛ pes z Holandska v majetku
pana Hennieho IJpelaar Kalle v.d. Stommeerpolder – V1, CAC, kter˘ získal násled-
nû i titul Klubov˘ vítûz, BOB a BIS-vítûz v˘stavy. Ve fenách byla ocenûna titulem CAC
Olympa od Nezdického potoka a Nirvana Svatoborsk˘ revír. Do tfiídy vítûzÛ na-
stoupila Nina Junior od Nezdického potoka, která byla vybrána jako nejlep‰í fena
VMO a získala tedy tituly CAC a Klubov˘ vítûz. Ve tfiídû veteránÛ byla pfiedvedena jiÏ
14 let stará fenka Yasmina vom Hubertus Bründl v majetku pana ing. Milana Polá-
ka. Fena pÛsobila cel˘ svÛj Ïivot v chovu a má jí v rodokmenu mnoho vynikajících
jedincÛ VMO napfi. i klubová vítûzka Nina Junior od Nezdického potoka. Pfied touto
fenou je tfieba sklonit hlavu a popfiát jí je‰tû nûkolik dal‰ích krásn˘ch, ve zdraví proÏi-
t˘ch let!

Pan Hubata zadal tituly u dlouhosrst˘ch ohafiÛ následujícím jedincÛm: Ve tfiídû
mlad˘ch získal CAJC pes Idar z PánÛ louky a fena Gera z Budi‰ovské doliny. Titul
nejvy‰‰í - CAC, Klubov˘ vítûz a BOB - byl zadán fenû ze tfiídy pracovní Gifie od ·u-
mického potoka pana Miroslava Tlustého.

Malé müsterlandy mûla na starost rozhodãí ze zemû pÛvodu plemene. Nûktefií
vystavovatelé moÏná byli pfiekvapeni, Ïe z 29 jedincÛ získalo ocenûní V˘born˘ pou-



1110

XIV. samostatná klubová v˘stava KDO
a pfiehlídka chovn˘ch psÛ a fen

Zahájení v˘stavy

Kalle v.d. Stommeerpolder - V1, CAC, KV,
BOB, BIS

Neo Svatoborsk˘ revír - V1, CAC Nadir Svatoborsk˘ revír - V2, r. CAC

Nina Junior od Nezdického potoka - V1,
CAC, Klubov˘ vítûz

Zábûr z posuzování

Rozhodãí v˘stavy

BOB - MMO, DO, VMO

Yasmina vom Hubertus Brundl -
BOV



1312

ze 8 z nich, je si v‰ak tfieba uvûdomit, Ïe v Nûmecku zadávají titul v˘born˘ opravdu
vynikajícím jedincÛm a velmi dobré jsou velice kvalitní známky, psÛm a fenám ve
tfiídû mlad˘ch V˘borné nedávají vÛbec.

Tituly tedy získali tito jedinci: pes ze tfiídy otevfiené Dor ze SegeÈova chovu -
CAC, ze tfiídy pracovní Jas z Florianova dvora – CAC, Klubov˘ vítûz, fena z mezitfiídy
Agora Badaine, dále feny ze tfiídy otevfiené Bûlka âerná HÛrka – CAC a Klára
z Vlasteckého vrchu – res.CAC a fena ze tfiídy vítûzÛ Markéty Szolárové Jorka
z Florianova dvora – CAC, Klubov˘ vítûz. Této fenû byl následnû zadán i titul BOB –
vítûz plemene a vÛdkyni byla pfiedána památeãní sklenûná plaketa pfiímo darovaná
od rozhodãí Renate Klauss.

V závûru bych chtûla podûkovat majiteli penzionu Artemis panu Franti‰ku ·kop-
kovi za umoÏnûní pofiádání v˘stavy, vynikající zázemí a obãerstvení a také majitelÛm
a vystavovatelÛm pejskÛ ze sportovní chování a pfiípravu sv˘ch svûfiencÛ na tuto
akci! Pfií‰tí rok na vidûnou opût v Netfiebû!

Zuzana Fialová

V˘cvikov˘ den Ejpovice
Na spádové schÛzi pro PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘ kraj byl naplánován v˘cvikov˘

den v termínu 15. 4. 2012. Letos poprvé se konal ve spolupráci s Klubem chovatelÛ
nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ Praha. Sraz byl urãen na 9. hodinu v Ejpovicích u
restaurace  U SalcmanÛ. Mimo obvykl˘ v˘cvik byla je‰tû naplánovaná soutûÏ pfiiná-
‰ení li‰ky na dálku. SoutûÏila tfiíãlenná druÏstva a samozfiejmû i jednotlivci. Dále byla
vyhlá‰ena soutûÏ o „nejzajímavûj‰í“ pfiiná‰ení li‰ky z ohrádky.

Na sraz se dostavil opravdu hojn˘ poãet vÛdcÛ se psy. Nûktefií pfiijeli procviãovat
aporty, jiní se jiÏ tû‰ili na vypsané soutûÏe. Po krátkém zahájení a pfiivítání v‰ech jsme
se odebrali do honitby. Poãasí bylo chladné a vûtrné, ale na‰tûstí nepr‰elo. Úãastníci
v˘cvikového dne se rozdûlili do druÏstev, ve kter˘ch nastoupili k jednotliv˘m disciplí-
nám soutûÏe. Za KDO se pfiihlásila dvû druÏstva, za KKO Praha se pfiihlásila také dvû
druÏstva a jedno druÏstvo bylo smí‰ené.

Na prvním místû s nejlep‰ím ãasem se umístilo druÏstvo KDO ve sloÏení Drahu‰-
ka  Luxová s MMO Dessy ze Lhotecké ka‰tanky, Karel Petrmichl a VMO Nugát Junior
od Nezdického potoka a Luká‰ Du‰ek a VMO  Marcel Svatoborsk˘ revír.

Jako druhé se umístilo opût druÏstvo KDO ve sloÏení Lenka Fialová s VMO Leon-
t˘nkou od Nezdického potoka, Zuzka Fialová s VMO Nirvanou Svatoborsk˘ revír
a Bohuslav MuÏák s VMO Morizem Svatoborsk˘ revír. Na tfietím místû se umístilo
druÏstvo KO.

V jednotlivcích s nejrychlej‰ím ãasem zvítûzil Bohuslav MuÏák s Morizem Sva-
toborsk˘ revír, na druhém místû se umístil Karel Petrmich s Nugátem Junior od Nezdic-
kého potoka a tfietí byla Lenka Fialová a Leont˘nka od Nezdického potoka.

Jako nejzajímavûji provedená ohrádka byla vyhlá‰ena ohrádka v provedení Nir-
vany Svatoborsk˘ revír Zuzky Fialové.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhlo na závûr v˘cvikového dne. Pofiadatelé pfiipravili pro
kaÏdého úãastníka ceny, ze kter˘ch mûli nejvût‰í radost pejskové, ktefií si na nich
pochutnali. Závûr probûhl v restauraci U SlacmanÛ, kde byl pro kaÏdého pfiipraven
vynikající gulá‰.

Chtûla bych podûkovat pofiadatelÛm této zdafiilé akce v ãele s Honzou ·loufem,
ktefií pro nás v˘cvikov˘ den pofiádali a plnû se nám vûnovali.

Ing. Lenka Fialová
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V˘cvikov˘ den Ejpovice VJP Salching
21. dubna 2012 se v nûmeckém Salchingu konaly zkou‰ky vloh VJP pofiádané klu-

bem velk˘ch münsterlandÛ. Tûchto zkou‰ek se mohou zúãastnit pouze psi narození
v pfiedcházejícím roce, v˘jimku tvofií ‰tûÀata s datem  narození v fiíjnu, listopadu a pro-
sinci. Úãast na nich tvofií jednu z dÛleÏit˘ch podmínek chovnosti. Na tyto zkou‰ky se
vydala ãeská v˘prava s 2 VMO, ani ne 8 mûsícÛ star˘mi sourozenci Orsonem a Odry
Svatoborsk˘ revír.

Jak je u NûmcÛ zvykem, zkou‰ky zaãaly v 8 hodin, pfiesnû na ãas. Îádné losování
neprobíhalo, skupiny byly pfiedem urãeny, není zde totiÏ moÏné, aby rozhodãí posuzoval
své odchovy, pokud nûjaké má, coÏ eliminuje problémy s nafiãeními o upfiednostÀování
vlastních psÛ. Jedna skupina byla vÏdy sloÏena ze 3 rozhodãích a 3 psÛ. âe‰tí VMO mûli
dokonce svou ,,vlastní,, skupinu sloÏenou ze 2 psÛ a 3 rozhodãích! Byl nám pfiidûlen
neskuteãn˘ revír okolo mûsta Riedling. Neskuteãn˘ vynikajícím zazvûfiením, které se
v dne‰ní dobû vidí uÏ jen málokde!

Jako první disciplína byla na fiadû stopa zajíce. Na tu je kladem velk˘ dÛraz. Zkou‰ení
probíhalo následovnû: na poli se rozestavila fiada sloÏená z rozhodãích, pomocníkÛ,
korony a vÛdcÛ se psi na vodítku. Pomalu se postupovalo a pokud nûkde vybûhl zajíc,
bylo tfieba psÛm zakr˘t oãi a zamezit tím jeho spatfiení. Potom byl nûkter˘ ze psÛ nasazen
a sledovala se jeho práce. S jak˘m zaujetím, nasazením a pfiesností stopu sleduje. Po-
kud se psovi stopa zrovna nezdafiila, postupovalo se dál a pes mûl je‰tû v prÛbûhu dne
nûkolikrát moÏnost ukázat, co v nûm opravdu je, ãi není.

Vystavování bylo moÏné vyzkou‰et na
divoké baÏantí zvûfii, které bylo v remízcích
a travinách, kter˘mi jsme chodili, opravdu
mnoho. Ke konci pak pfiijel místní pomoc-
ník a za láhev Becherovky nám vystfielil
z brokovnice, aby bylo moÏné vyzkou‰et
klid po ránû. Na to je také pohlíÏeno po-
mûrnû ostfie. Jakmile pes projeví sebemen-
‰í bázeÀ po v˘stfielu, je mu to hned zapsá-
no a uÏ nemá ‰anci si to nikdy v Ïivotû
opravit.

Celkovû byli rozhodãí s ãesk˘mi VMO
spokojeni. Pes Orson Svatoborsk˘ revír
s vÛdkyní Zuzanou Fialovou mûl celkovû
68 bodÛ a umístil se na 5. místû, fenka
Odry Svatoborsk˘ revír vedená ing. Len-
kou Fialovou získala za své v˘kony 62
bodÛ, zajeãí stopy se jí totiÏ líbily o nûco
více neÏ jejímu bratrovi a tak jí byly strÏeno
nûkolik málo bodÛ za poslu‰nost.

Fenky MMO Drahu‰ky Luxové

VMO Odry Svatoborsk˘ revír

Vítûz v pfiiná‰ení li‰ky na rychlost
v kategorii jednotlivcÛ - Slávek
MuÏák a VMO Moriz Svatoborsk˘
revír

Smeãka VMO a ing.Lenka Fialové Odry Svatoborsk˘ revír a ing.Lenka Fialová
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Ke konci musím je‰tû poukázat na fakt, Ïe na VJP se opravdu zkou‰í vlohy psÛ.
StûÏejní je stopa, vystavování a klid po ránû. Pokud mlad˘ pes ,,proÏene,, zvûfi, jednodu-
‰e se poãká, aÏ se vrátí a pokraãuje se dál v posuzování. Dokonce i kdyby nûkter˘
jedinec napfi. zajíce chytil, je dÛleÏité, aby ho vÛdci donesl. Pes zde mÛÏe chytit aÏ 3 kusy
zvûfie a není za to Ïádná bodová penalizace. Klidy pfied zvûfií jsou, jak kaÏd˘ ví, v˘cviková
disciplína a na zkou‰kách vloh nemají dle mého názoru co dûlat. Zúãastnit se takovéto
akce je opravdu v tomto smûru velmi pouãné.

Zuzana Fialová

Svûtová v˘stava psÛ Salzburg
18. - 20.kvûtna 2012 se konala svûtová v˘stava, pro nás âechy v pomûrnû blíz-

ké lokalitû, ve mûstû Salzburg v Rakousku, které se nachází v krásném prostfiedí
pod Alpami. Na‰e plemena dlouhosrst˘ch ohafiÛ mûla pfiijít na fiadu jiÏ v pátek 18.
kvûtna, den pfied klubovou v˘stavou v Netfiebû. Naãasování bylo tedy naprosto
dokonalé.

âe‰tí psi mûli zastoupení hlavnû u velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ, kter˘ch
bylo pfiihlá‰eno celkem 12. PfieváÏnou vût‰inu tvofiili psi rakou‰tí. Dále byl na této
prestiÏní akci pfiedveden i jeden MMO ãeského majitele pana Du‰ana Kindla. Byl to
pes Barny  vom Untersberg pfiihlá‰en ve tfiídû ‰ampionÛ a ocenûn známkou V˘-
borná 2, res.CACA a res.CACIB.

Malé i velké münsterlandy posuzoval finsk˘ rozhodãí Kari Järvinen, kter˘ se toho-
to úkolu ujal s grácií a bylo vidût, Ïe na psy má prostû to správné ,,oko,,. Velcí mün-
sterlandi z âech u nûho zabodovali. Pes ve tfiídû dorostu Orson Svatoborsk˘ revír

byl hodnocen jako Velmi nadûjn˘1
a byl pak vybrán i do uÏ‰ího v˘bûru
16 jedincÛ v závûreãn˘ch soutûÏích
ze v‰ech pfiibliÏnû 120 nastoupen˘ch
dorostencÛ! Dále byl ve tfiídû pracov-
ní Kirki Ciperro, pes dovezen˘
z Nûmecka a pÛsobící jiÏ nûkolik let
v ãeském chovu, hodnocen titulem
nejvy‰‰ím – CACA, CACIB, World
Winner 2012 a BOB. Jediná ãeská
úspû‰nû pfiedvedená fena nastoupi-
la ve tfiídû ‰ampionÛ, byla jí Nina
Junior od Nezdického potoka, pana
rozhodãího zaujala pfiedev‰ím sv˘m
velmi v˘razn˘m projevem v pohybu
a byl jí zadán titul CACA, CACIB
a World Winner 2012! V‰ichni tito
VMO jsou v majetku Lenky a Zuza-
ny Fialov˘ch.

Pfií‰tí rok se koná svûtová v˘sta-
va v Maìarsku v Budape‰ti, tedy je‰-
tû pofiád v Evropû! VyuÏijte toho
a ukaÏte, jak máme v âeské repub-
lice krásné münsterlandy a dlouho-
srsté ohafie!

    Zuzana Fialová

Kirki Ciperro - CACA, CACIB, World Winner
2012, BOB

Nina Junior od Nezdického potoka - CACA, CACIB, World Winner 2012
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10. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
MMO a 43. CACIT Klubová soutûÏ –
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
Termín: 15. aÏ 16. záfií 2012
Místo: Brno - venkov
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. srpna 2012

Zaslání poplatku: viz LZ + SVP

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

PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.

Lesní zkou‰ky
Speciální zkou‰ky z vodní práce
Termín: LZ sobota 28. ãervence 2012

SZVP nedûle 29. ãervence 2012
Místo: Libovice u Kladna
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 13. ãervence 2012
Startovné: 500 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 700 Kã

(poplatek na jedny zkou‰ky)

Pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: 
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

PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky. K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení star-
tovného.

Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):

- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 280712

Psy lze pfiihlásit i jen na jeden druh zkou‰ek. Z úãastníkÛ obou zkou‰ek bude po
ukonãení vyhlá‰en vítûz LZ + SZVP.
V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit dal‰í-
mi plemeny.

Pozvání na celonûmecké PZ/HZP,
které se konají 26. - 30. 9. 2012 v kraji Westfalen-Lippe – mûsto Billerbach. Akce je

pofiádána u pfiíleÏitosti 100 let zaloÏení klubu MMO v BRD.

www.klm-westfalen-lippe.de
tel.: 02541-6996
e-mail: CWSCHOLZ@t-online.de
nebo kontaktujte P. Bubu

65. Mezinárodní vorm Walde HZP pro VMO
 
v Stadtlohn – Büren (Westfalen West)
od 12. do 13. fiíjna 2012
 
BliÏ‰í informace na stránkách Klubu VMO v Nûmecku
http://www.grossemuensterlaender.de/aktuelles.htm
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Zkou‰ky z v˘konu 2011
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Doplnûk a opravy seznamu chovn˘ch psÛ
DO

VII. linie
Erny ze Zlatého kouta, âLP/DO/8198/12, vr. 14. 4. 2006, DKK 2/0
exteriér: hnûdák, 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB, NV
v˘kon: ZV, PZ, LZ, MVZ I.c., nos 4, MRK 2010 III.c., MRK 2011 I.c., daviã

CACT, CACIT
otec : Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
matka: Dina z Dálky, âLP/DO/7776/06
majitel: Václav Hejna, Uhfiice 36, 679 63 Velké Opatovice, mob.: 777 760 083

MMO
II. linie
Cyril âerná hÛrka, âLP/MMO/9600/12, vr. 19. 5. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, SZVP, LZ I.c., nos 4
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02
matka: Zora z Florianova dvora, âLP/MMO/8594/06
majitel: Ing. Jaroslav ·uk, âerná Hora 33, 289 01 Dymokury

Bez linie
Dayo von der Wolfsschlucht, âLP/MMO/9871/12, vr. 13. 3. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC, BOB, NV
v˘kon: SZVP, LZ. II.c., PZ I.c., nos 4
otec: Anton von Haus Hessling, DGStB. 54124
matka: Aska von der Edwies, DGStB. 58311
majitel: Du‰an Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Pfie‰tice, tel.: 604 244 460
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Fera od Nové fieky, âLP/MMO/9706, vr. 23. 2. 2009, DKK 1/1
hnûdobílá, V, oko SH, 53 cm, ZV, PZ I.c., nos 4
O: Argo z Rasetova dvora M: Elma od Nové fieky
Maj.: Jan Nezbeda, Barandov 419, 378 04 Chlum u Tfiebonû

Enny ze Slavonic,âLP/MMO/9844, vr. 17. 7. 2009, DKK 1/1
hnûdobílá, VD, oko H, 52 cm, ZV, PZ I.c., nos 4
O: Oro Buremi M: T̆ na z Otmického polesí
Maj.: Ing. Ladislav Fanta, Gen.Svobody 606, 378 81 Slavonice

Hesi ze StráÏské doliny, âLP/MMO/9406, vr. 28. 6. 2007, DKK 0/0
hnûd˘ bûlou‰, VD, oko SH, 51 cm, ZV, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4
O: Tref Eben-Ezer M: Hany Reflex Bohemia
Maj.: Jakub Umprecht, Máchvo údolí 403, 349 01 Stfiíbro

VMO
Nirvana Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1620, vr. 2. 1. 2010, DKK0/0
V˘borná, oko H, 60 cm, 4 x CAC, res.CACIB,CACIB, NV, BOB
ZV MVS I.c., CACT, VP I.c., PZ I.c. CACT, nos 4
O: Kirki Ciperro M: Chera ze Selmického revíru
Maj: Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko

Agi ze Staromûstsk˘ch vrchÛ, âLP/VMO/1503, vr. 14. 3. 2008, DKK 1/1
V˘borná, Krajsk˘ vítûz, oko TH, 61 cm, PZ II. c., SZVP I.c., BZ I.c., nos 4
O: Tom z Tou‰kovsk˘ch polí M: Geri od Nezdického potoka
Maj.: Jan Derka,·vábenice 332, 683 23 Ivanovice na Hané

Erika z Mûstce, âLP/VMO/1369, vr. 19. 5. 2006, DKK 0/0
V˘borná, âesk˘ ‰ampión, KV, Res.CACIB, oko TH, 60 cm, ZV, PZ I.c., nos 4
O: Car z T̆ necké kovárny M: Hanka Ciperro
Maj.: Vladimír Kráãmar, Javofiíãská 1145, Litovel +J ifií Jelínek, Stfielice 40, Olomouc

Nové chovatelské stanice
MMO
ISABELLENTAL Jakub Umprecht, Máchovo údolí 403, 349 01 Stfiíbro
z Lovãické hájovny Jan Nûmec, Komárov 36, 535 01 Pfielouã
z Ludíkovsk˘ch pastvin Miloslav Matu‰ka, Ludíkov 66, 680 01 Boskovice
z Po‰né Pavel Melichar, sídl. Míru 792, 395 01 Pacov
od Pfiíseãnické pfiehrady Zbynûk Souãek, Kozinova 16, 430 03 Chomutov

Feny novû zafiazené do chovu
DO
Aida z Roudenské roviny, âLP/DO/8441, vr. 21. 2. 2010, DKK 1/1
Bûlou‰ s plotnami, VD, oko H, 61cm, ZV, PZ, SZVP I.c, nos 4
O: Chris z Dorytky M: Tara z Ka-Mir Bohemia
Maj.: Ing. Ivo Muthsam, Lupenice 51, 517 41 Lupenice

Fessi z Remízu, âLP/DO/8449, vr. 15. 3. 2010, DKK 1/1
Bûlou‰ s plotnami, V, oko H, 61cm, ZV, PZ, I.c, nos 4
O: Alan z Chotutického údolí M: Oxa z Ka-Mir Bohemia
Maj.: Jan H˘bner, Smetanova 1208, Bûlá pod Bezdûzem, 294 21

MMO
Alexandra Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9500, vr. 15. 3. 2008, DKK0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 50 cm, SZVP I.c., PZ I.c., nos 4
O: Birko vom Achental M: Sita Andûlsk˘ hrad
Maj.: Jifií Ku‰ka, Nezdfiev 22, 335 44 Kasejovice

Agora Badaine, âLP/MMO/10108/12, vr. 18. 7. 2010, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAJC, BOJ, BOB, Res.CAC, Res.CACIB, oko SH, 53 cm
ZV, PZ, SZVP I.c., CACT, nos 4
O: Barny vom Untersberg M: Gita Eben-Ezer
Maj.: Stanislava Midrlová, Jedovnická 6, schr.124, 628 00 Brno

Alma HrdliãkÛv sad, âLP/MMO/9449, vr. 30. 12. 2007, DKK 1/1
hnûdobílá, VD, oko H, 52 cm, PZ, LZ I.c., nos 4
O: Nord Eben-Ezer M: Prety Buremi
Maj.: Pavel Melichar, sídl. Míru 792, 395 01 Pacov

Aura od Juliany, âLP/MMO/9612, vr. 8. 6. 2008, DKK 0/0
hnûdobílá, V, 2xCAC, NV, BOB, oko H, 54 cm, PZ II.c., nos 4
O: Nord Eben-Ezer M: Afra z Florianova dvora
Maj.: Dipl. Ing. Josef Hudeck, Pikovická 3, 252 06 Davle

Dora od Kata Mydláfie, âLP/MMO/9412, 31. 7. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 52 cm, ZV III.c., PZ I.c., nos 4
O: Brit z Lhotecké ka‰tanky M: Cira Reflex Bohemia
Maj.: Miloslav Matu‰ka, Ludíkov 66, 680 01 Boskovice

T̆ na z Lúckého bofií, âLP/MMO/9528, vr. 7. 4. 2008, DKK 1/1
hnûdobílá, V, CAC, oko H, 50 cm, ZV, PZ II.c., nos 4
O: Tref Eben-Ezer M: Zina z Florianova dvora
Maj.: Stanislav Ondra, 987 63 Bor‰ice u Blatnice 269
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Vyhodnocení soutûÏe ze Zpravodaje ã. 83
Dûkujeme v‰em, ktefií se zúãastnili soutûÏe v minulém ãísle zpravodaje. Podmín-

kou bylo odpovûdût, jaké jsou chyby ve vyfocení psa ve v˘stavním postoji na uvede-
n˘ch fotografiích a zaslání fotografie svého psa.

Správné odpovûdi:
Fotografie A – pfiedkroãené pfiední bûhy, staÏená oháÀka
Fotografie B – ‰patn˘ úhel – ‰ikmo zezadu
Fotografie C – ‰patn˘ úhel – ‰ikmo zepfiedu

Tfiemi nejrychlej‰ími byly:
Aneta Limborská – pes DO Uran LH od Hanusky
Markéta Szolárová – fena MMO Jorka z Florianova dvora
Stanislava Midrlová – fena MMO Agora Badaine

V˘herkyním gratulujeme! A pro jejich svûfience zasíláme nûco dobrého
z internetového obchodu www.peslovec.cz .

Katefiina Kuná‰ková

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Urka z Mechova 8427 1/1 102/104
Ben z âestlického dvora 8475 0/0 108/111
Bela z âestlického dvora 8479 0/0 112/113
Gery z Budi‰ovské doliny 8537 2/1 101/106
Chelsea z PánÛ louky 8501 2/2 94/98
Enji z Ka-Mir Bohemia 8237 0/0 107/106

MMO
Daisy z Prosecké stránû 10008 0/0 108/111
Vendy z Lúckého bofií 10072 0/0 103/102
Adar z Holásek 10093 0/0 101/101
Arwen Badaine 10111 0/0 111/106
Asterix Badaine 10107 0/0 105/105
Agora Badaine 10108 0/0 100/110
Fera od Nové fieky 9706 1/1 103/102
T̆ na z Bijadel 9686 1/1 103/103
Klára z Vlasteckého vrchu 9976 1/1 107/101
Aida z Otmického polesí 9677 0/0 105/104
Dita z Lhotecké ka‰tanky 9321 0/0 104/105
Alexandra Andûlsk˘ hrad 9500 0/0 103/106

VMO
Fela od Hofienické tvrze 1687 0/0 107/105
Marge Svatoborsk˘ revír 1566 3/3 91/92

Agora Badaine

Uran LH od Hanusky

Jorka z Florianova dvora
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Dítû a pes na KV i mimo ni Pfiedstavujeme chovatelskou stanici
„z Vlasteckého vrchu“

Jedním z nejvy‰‰ích vrchÛ krásn˘ch Kfiivoklátsk˘ch lesÛ je „Vlastec“ (612 m.n.m.)
Kdo chová malé münsterlandské ohafie si hned vybaví známou chovatelskou stanici
„z Vlasteckého vrchu“. Jejím majitelem a chovatelem MMO je pfiítel Miroslav Kohout
z Broum. Jeho chov byl zaloÏen v roce 1972, coÏ je letos právû 40 let!! A to je doba,
která provûfií vztah a lásku k plemeni. Mirek Kohout odchoval na tfiech chovn˘ch
fenách MMO 13 vrhÛ. Zakladatelka jeho chovu byla fena MMO Ajka z Hradu Otmíku.
Druhá v pofiadí byla Diana Buremi a nyní chová na své odchované fenû Gábinû
z Vlasteckého vrchu.

Miroslav Kohout pfiedvedl na rÛzn˘ch druzích zkou‰ek 13 MMO. âlenem KDO je
také od roku 1972.

Mirek je ãlenem MS Broumy 36 let z toho 20 let vykonává funkci mysliveckého
hospodáfie. Za svou ãinnost byl ocenûn âMMJ vyznamenáním III. stupnû. My kole-
gové a v‰ichni z KDO pfiejeme Mirkovi Kohoutovi dobré zdraví, hodnû chovatelsk˘ch
úspûchÛ a krásn˘ch loveck˘ch záÏitkÛ s mal˘m münsterlandsk˘m ohafiem.

Petr Buba

Imy a Klára z Vlasteckého vrchu doma
v Kunratickém lese

Klára_NV Mladá Boleslav 2011, CAC

Haki z Vlasteckého vrchu a M. Kohout
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Pomáháme si
DO
Prodám vrh ‰tûÀat DO
Matka: Perla z Grygovk˘ch skal
Otec: Uran von Sämmenhof
Odbûr: srpen 2012
Kontakt: Grmolensk˘ Alois, Grygov 9, tel. 585 393 328, mob.777 105 184

Prodám ‰tûÀata DO, hnûdá, po
Otec: Ogar z Grygovsk˘ch skal, v˘born ,̆ VZ II. cena,
Matka: Frea z Ka-Mir Bohemia, v˘borná, CAJC, ZV I. cena, RES. CACT, PZ I. cena

300 bodÛ.
Odbûr moÏn˘ koncem ãervence 2012.
Kontakt: 777 887 942, miroslav.kalich@seznam.cz

MMO
CHS z Angeliky zadá ‰tûÀata MMO z ovûfieného spojení.
Otec: Dor Ulja-Morava

hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, DKK 0/0,
LZ I.c., VP I.c., PZ I.c., KV 2006, CACT, CACIT, Mem. St. Hloucha VZ III.c.,
nos 4

Matka: Uny z Otmického polesí
hnûdobílá, 51 cm, oko hnûdé, V˘borná, CAJC, 2xCAC, CACIB, 2xBOB,
âesk˘ ‰ampión, DKK 0/0, ZV III.c., PZ, LZ, SZVP I.c.

Odbûr: 8 - 9/2012
Kontakt: Martin Hanke Hejdukova 15, 746 01 Opava,

Mob: 724 25 95 44, m.hanke @quick.cz, www.zangeliky.webnode.cz

Prodám ‰tûÀata MMO
Otec: Gino ze Skalné plánû, velmi dobr ,̆ DKK 1/1

PZ, BZ, LZ, SZVP, nos 4,
Matka: Kelly Eben Ezer, hnûd˘ bûlou‰, oko hnûdé, velmi dobrá, DKK 0/0

ZV, PZ, MVZ, nos 4, ostrá na ãernou
Odbûr: ãerven 2012
Kontakt: Vopálka Josef, Doma‰ín 252, 258 01 Vla‰im

tel. 732 668 669, mail: jovo.vopalka@seznam.cz

Sloupek dogtrekafie
Po dobu zimních mûsí-

cÛ nemarníme ãasem a po-
ctivû trénujeme vytrvalost
a kondici na‰ich psÛ pro
nadcházející zkou‰kovou,
v˘stavní a loveckou sezónu.
Právû pfiekonávání velk˘ch
vzdáleností, chÛzí nebo bû-
hem, pfiiná‰í pro na‰e psy
novou dávku velké trpûli-
vosti, soustfiedûnosti, velké
porce fyzické kondice a ne-
malého mnoÏství svalÛ, kte-
ré se velmi poctivû poté pro-
mítá pfii pfiedvádûní psÛ na
v˘stavách a velk˘ch v˘konÛ
za hork˘ch dnÛ na polích.

Dne 24. bfiezna poctivé tréninky zúroãila vÛdkynû Lucie Hrubá s fenou MMO
Klárou z Vlasteckého vrchu na závodû 4. roãníku „Dogtrekkingové hrátky jarním
Polabím“ na 1. místû v kategorii MID Ïen na trase dlouhé 37,5 km, z celkového
poãtu 14 závodnic. Skvûlé v˘sledky zde pfiedvedl také vÛdce Jan Tomek s fenou
MMO Imy z Vlasteckého vrchu na 3. místû v kategorii MID muÏÛ, z 9 nastoupe-
n˘ch závodníkÛ.

Ve dnech 5. - 8. dubna zabodovala vÛdkynû Zuzana Fialová s fenkami VMO
Ninou Junior od Nezdického potoka a Nirvanou Svatoborsk˘ revír na závodû 10.
roãníku „Dogtrekking ·lapanick˘ vlk Moravsk˘m krasem “ v kategorii LONG mlad‰í
Ïeny na trase dlouhé 82 km ve vynikajícím ãase 17hod. 34min., na krásném 3. místû,
z celkového poãtu 30 nastoupen˘ch závodnic.

Tímto jsme nasbíraly spoustu nové motivace a energie, jako vÛdkynû, pro na‰e
dal‰í úmysly a cíle s na‰imi psy,
aÈ uÏ v˘konnostní nebo lovec-
ké!

Zuzana Fialová a Lucie Hrubá

MMO Imy a Klára z Vlasteckého
vrchu, dogtrekkingové hrátky
jarním Polabím

VMO Nina Junior od Nezdického potoka,
Nirvana Svatoborsk˘ revír
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VMO
CHS od Spálené skály zadá ‰tûÀata Velkého münsterlandského ohafie
·tûÀata lovecky upotfiebiteln˘ch ohafiÛ po pracovnû i exteriérovû v˘born˘ch rodi-
ãích.Vhodná jak pro loveckou praxi, tak i jako spoleãníci do rodiny s dûtmi.
Matka: Bryta od Novofieck˘ch rybníkÛ - DKK 0/0, V2

klidné povahy, hodná k dûtem,v˘borná pracovnû, ZV, LZ, PZ - I. c, SVP- II. c,
hlasitá na stopû, vodiã,nos 4, ostrá na ‰kodnou, v˘born˘ plavec

Otec: Car z T̆ necké kovárny - DKK 0/0, CAC, CACIB, BOB,
ZV, PZ, VP, VZ - I. c, LZ- III. c, nos 4, klidné povahy, vodiã, ostrost na ‰kodnou

Odbûr: zaãátek ãervence (vrh zaãátkem kvûtna)
Cena: dohodou
Kontakt: Jaromír Merta, Brumov 88, 679 23 Lomnice u Ti‰nova, tel. 737 737 835

odspaleneskaly@seznam.cz, http://bonni.webzdarma.cz

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

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. 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 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

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
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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. 84/2012 vychází 30. ãervna 2012.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 85/2012 je 15. listopadu 2012.

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: tesaru@seznam.cz

Katefiina Kuná‰ová, Myslivecká 106
439 49 StaÀkovice, tel. 721 470 132
e-mail: kunaskova.k@gmail.com

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FFFE5B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027004F00730076006900740020007300690001037400610027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075007E0169006A007400650020006B0020007600790074007600E100590165006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074006F012000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B00200061002000700072006500700072006500730073002E002000200056007900740076006F00590165006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F007E016E00E90020006F007400650076005901ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076001B016A006101ED00630068002E00>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


