
1

Foto na titulní stranû: VMO Leont˘nka od Nezdického potoka, Nina Junior od Nezdic-
kého potoka, Kirki Ciperro, Nirvana Svatoborsk˘ revír, Gabriela od Nezdického potoka

Obsah
Úvod pfiedsedy KDO .................................................................................................. 2
Îivotní jubilea v r. 2013 .............................................................................................. 3
Hospodafiení KDO v roce 2012 ................................................................................. 4
Pozvánka na schÛze ãlenÛ ve spádov˘ch oblastech v r. 2013 ................................. 5
Klubové zkou‰ky z v˘konu 2013 ............................................................................... 7
XLIV. klubová soutûÏ CACIT ..................................................................................... 10
Zajímavé PZ v roce 2013 .......................................................................................... 11
Klubové v˘stavy 2013 ............................................................................................... 16
Pfiehled v˘stav 2013 v âR ........................................................................................ 14
Klubové MVZ 2012 ................................................................................................... 19
Klubové LZ a SVP 2012 ............................................................................................ 20
V‰estranné zkou‰ky Chanovice ............................................................................... 21
HZP Kulmbach.......................................................................................................... 23
MVZ DO Rakousko ................................................................................................... 23
PZ Rakovník .............................................................................................................. 24
Svody 2012 ............................................................................................................... 25
V˘stavy psÛ 2012...................................................................................................... 30
V˘stava ke 100. v˘roãí klubu MMO v Nûmecku ...................................................... 34
Speciální v˘stava Námû‰È na Hané .......................................................................... 37
Národní v˘stava Klatovy ........................................................................................... 38
Speciální v˘stava Zákupy ......................................................................................... 39
Národní v˘stava Brno ............................................................................................... 40
DUODANUBE Bratislava .......................................................................................... 41
MVP âeské Budûjovice ............................................................................................ 42
Double CACIB Praha ................................................................................................ 44
Komentáfi k v˘stavám 2012 ...................................................................................... 45
Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2013 ................................................. 46
Rodokmeny nov˘ch chovn˘ch psÛ .......................................................................... 62
Vyhodnocení chovné sezóny 2012 .......................................................................... 69
Feny novû zafiazené do chovu ................................................................................. 73
Doplnûk seznamu chovatelsk˘ch stanic .................................................................. 75
Vyhodnocení DKK za uplynulé období .................................................................... 76
Práce s dlouhosrst˘mi ohafii .................................................................................... 77
Námût na diskusi ...................................................................................................... 78
Dítû a pes .................................................................................................................. 79
VMO mi zmûnil Ïivot ................................................................................................. 80
Pomáháme si ............................................................................................................ 81
V˘bor a dozorãí rada KDO ....................................................................................... 83
Poradci chovu KDO .................................................................................................. 84

Pfiihlá‰ky – tiskopisy



32

VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
chci se v tomto úvodu zamyslet nad uplynul˘m

obdobím. Nebudu vás seznamovat s  jednotliv˘mi ak-
cemi, máme dnes moÏnost tyto informace získat na in-
ternetu - 110 600 náv‰tûv urãitû odráÏí zájem o dûní
v na‰em klubu.

Souãasná vyuÏitelnost na‰ich plemen je rozdílná.
Zvy‰ující se stavy spárkaté zvûfie, zejména zvûfie ãerné
a spoleãné lovy na tuto zvûfi zv˘hodÀují MMO. Poãet-
nost a kvalita chovu odpovídá moÏnostem i na jeho
v‰estranné vyuÏití. V leto‰ním roce oslavilo plemeno
jubilejních 100 let chovu. Nedaleko Hannoveru, ve své
domovinû, probûhla velkolepá oslava. Byla pfiítomna
i ãeská delegace. Na‰e vystavená fenka byla v silné konkurenci druhá. Urãitû jsme
nelitovali tak daleké cesty k 1 000 km vzdálenému cíli. Stálo to za to. Vidût plné
fotbalové hfii‰tû mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ je opravdu záÏitkem. Tak mal˘ pes,
a tak velkou rodinu má ve svûtû. Dûkuji v‰em chovatelÛm v âR, udûlali jste ohromn˘
kus práce.

Zájem o velké plemeno ohafie je v na‰em klubu rozdûleno mezi DO a VMO. Má
svÛj okruh drÏitelÛ. DO zÛstává pfieváÏnû u lesníkÛ a v˘konn˘ch myslivcÛ „alter Förs-
terhund“, tj. starobyl˘ pes lesníkÛ. Vrozená ostrost a statná postava zaji‰Èuje ochranu
majetku a vzbudí respekt pfied nezvan˘m náv‰tûvníkem lesa, ãi hájovny. Jeho ãerno-
bílá varianta, nynûj‰í VMO, pro jeho atraktivní vzhled má nyní své obdivovatele nepo-
slednû i u Ïen. Souãasné nízké stavy drobné zvûfie, zejména zajícÛ nepfiejí vût‰ímu
vyuÏití DO a VMO. Je zaráÏející, proã je omezeno vyhlá‰kou pouÏití na spoleãn˘ch
lovech na spárkatou zvûfi. Jak v Nûmecku, tak v Rakousku je to umoÏnûno. Disciplí-
nu máme na zkou‰kách, pfiesto je v praxi oficiální pouÏití díky kohoutkové v˘‰ce
zakázáno. Pokud se bude mûnit legislativa, mûli bychom se hlasitû ozvat. Vláda schvá-
lila nov˘ lesnick˘ program, s kter˘m pfiíprava nové legislativy souvisí.  Pfiesto si je‰tû
udrÏují tato plemena svÛj stál˘ okruh drÏitelÛ. Co je v‰ak zaráÏející, Ïe ãím dál ménû
se chová hlavnû DO. Velk˘ podíl jistû nese dne‰ní ekonomická situace, která má
dopad hlavnû na chov dlouhosrstého ohafie. Je k zamy‰lení, ãi pfies tuto tûÏkou dobu
nepodpofiit ãesk˘ chov DO, zachránit nûkteré málo poãetné linie. Jistû je to téma ke
spádov˘m schÛzím KDO.

Potû‰ující je ãetnost zkou‰ek z v˘konu, které se pofiádají pod zá‰titou KDO a patfií
za to podûkování jejich organizátorÛm. Na stránkách tohoto zpravodaje naleznete

místa a termíny pofiádání. Poãítejte prosím s pfiedvedením va‰ich svû-
fiencÛ právû na tûchto zkou‰kách. Máte moÏnost získat i titul z v˘-

konu.
V roce 2014 je pfied námi Konference KDO a je nutné za-

pojit do ãinnosti klubu ‰ir‰í okruh mlad˘ch ãlenÛ, jistû budou
dobr˘mi pokraãovateli.

Pfieji Vám do nového roku mnoho potfiebné osobní poho-
dy, ‰tûstí a zdraví. Ing. Jifií Kec  pfiedseda KDO

Na‰i jubilanti v roce 2013
60 let 75 let
Cikán Jaroslav Chanovice Dobiá‰ Antonín Vala‰ské Mezifiíãí
Hortensk˘ Zdenûk Úhrov Gellert Pavel Praha
H˘bner Jan Bûlá p. Bezdûzem Gruss Franti‰ek Dobru‰ka
Jeník Josef Sezemice JeÏek Ladislav Merklovice
Kalich Miroslav, MVDr. Hulince
Kasl Zdenk Osvraín 80 let
Kráãmar Vladimír Litovel Setzer Ota, Ing. Horní KukaÀ
Kysela Václav ·tûpánov
Lorenc Václav Lhota 81 let
Majdiã Ivo, Ing. Sedlejov Kroulík Jifií Skofienice
Ml˘nek Ladislav, Ing. Mnichovice
Svárovsk˘ Miroslav Hrub˘ Jeseník 83 let
·imonek Zdenûk V‰eÀ Lidinsk˘ Josef Bernartice
Tlamicha Jifií Slavkov N˘vltová Marie Praha
·lapansk˘ Lubo‰, MVDr Ivanãice

84 let
65 let Souek Marcel Luka n. Jihlavou
Benda Jindfiich, st. Bfiezná
Derka Jan ·vábenice 85 let
Diba Milan Zábofií Láník Josef Bransouze
Felix Jaromír StaÀkov
Fojt Václav, Ing. Trutnov 86 let
Homolka Jaroslav Praha Pfeifer Karel Doksy
Janeãka Otto, Ing. Pfierov
Kochrda Josef Cejle 87 let
KfiíÏ Jifií Kosiãky N˘vlt Karel, JUDr. Praha
K‰ána Josef Praha Petrásek Vladimír Uhlífiské Janovice
Luxová Drahomíra Praha
L˘r Ladislav Îamberk 93 let
Macháek Milo‰, Ing. Praha Valenta Ladislav, st. Trutnov
Nevrkla Josef Rounek
PraÏák Jifií Tfiískolupy
·imánek Josef Ho‰tice n. Labem
Valenta Ladislav, ml. Trutnov

70 let
Merta Josef Horka
Procházka Vojtûch Medlovice
Rada Josef Zemtice
Radj Josef Kfienovy
·erá Marie, MVDr. Ivanice
Vrtaník Vratislav Milovice
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SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech
v roce 2013
V˘bor KDO svolává schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech s následujícím pro-
gramem:
1. Zpráva o ãinnosti KDO:

- chovatelství a v˘cvik,
- ãinnost v˘boru a hospodafiení KDO,
- klubov˘ Zpravodaj a internetové stránky KDO

2. Zpráva dozorãí rady
3. Diskuse
4. RÛzné
5. Usnesení

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

- v nedûli 17. bfiezna 2013 v 9.00 hodin penzion Artemis - Netfieba. Gestofii
Petr Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích k Samostatné klubové v˘sta-
vû v tomto Zpravodaji.

JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina)
- v sobotu 2. 3. 2013 v 10.00 hodin v Pelhfiimovû na stálém místû v restaura-

ci „Popovice” u autobusového nádraÏí. Gestor Ladislav Hubata.

Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘)
- v sobotu 2. bfiezna 2013 v 10.00 hodin v restauraci „Merlin” v Plzni, ·pá-

lova ulice. Restaurace se nachází na staré v˘padovce z Plznû na Karlovy Vary
proti ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.

V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj)
- v nedûli 24. 2. 2013 v 10.00 hodin v „Pohostinství” ve Hvozdnici u Hradce

Králové. Gestor Josef Jeník.

JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina)
- v nedûli 17. 2. 2013 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v Brnû

– Komárovû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapan-
sk .̆

 Severní Morava (kraje Olomouck ,̆ Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘)
- v nedûli 17. 2. 2013. v 10.00 hod. v restauraci „U Jelena” v Olomouci,

Hodolanská 28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.

Finanãní vyhodnocení ãinnosti
Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ v roce 2012

Zpráva o hospodafiení klubu vychází z v˘sledku dosaÏeného za 10 mûsícÛ, dopl-
nûná v˘hledem k 31. 12. 2012. Ve vztahu k v˘sledku hospodafiení k 31. 10. 2012 se
pfiedpokládá dosaÏení zisku cca 78 tisíc Kã.

Hlavním zdrojem pfiíjmÛ jsou vybrané ãlenské pfiíspûvky k 31. 10. 2012, ãinily
181 500 Kã. KaÏdoroãní mírn˘ pokles vybran˘ch pfiíspûvkÛ souvisí s mírn˘m po-
klesem ãlenÛ klubu. Pfiíspûvek od âMKJ ãinil v roce 2012 22 425 Kã a podíl z ob-
lastní v˘stavy ãinil 3 300 Kã. Z tûchto pfiíjmÛ je financováno hlavnû vydávání a roze-
sílání klubového zpravodaje. Pfiedpokládá se, Ïe Zpravodaj ã. 85 bude vydán
v prosinci t. r., coÏ pfiedstavuje celkov˘ v˘daj cca. 80 tis. Kã. Dále jsou financovány
povinné platby pfiíspûvkÛ klubu âMKJ 6 270 Kã a pfiíspûvek MMO 7 210 Kã
v mezinárodním svazu. V roce 2012 v˘bor klubu odsouhlasil pfiíspûvek na krytí
v zahraniãí ve dvou pfiípadech, ãinil celkem 4 tis. Kã.

Na celkovém zisku klubu se podílí akce pofiádané klubem, které skonãily ziskem.
V˘stava KDO v Netfiebû - ÚÏici ziskem 9 tis. Kã, zkou‰ky vloh uspofiádané
v Libovicích a Kfienovicích ziskem 4,5 tis. Kã, lesní zkou‰ky a speciální zkou‰ky z vodní
práce uspofiádané v Libovicích ziskem 3 tis. Kã.

Do v˘sledku hospodafiení klubu se kladnû promítlo zaji‰tûní klubov˘ch MVZ
MVDr. ·lapansk˘m za pfiispûní mysliveck˘ch sdruÏení Neslovice, Kfienovice a spon-
zorÛ. Ztráta ãinila pouze 14,5 tis. Kã.

âlenská základna:
K 31. 10. 2012 vykazoval klub 618 ãlenÛ, z toho 13 ãestn˘ch ãlenÛ. 42 ãlenÛm

bylo ukonãeno ãlenství na vlastní Ïádost nebo podle stanov klubu tûm, ktefií neuhra-
dili ãlenské pfiíspûvky na rok 2012. Novû bylo zaregistrováno 28 ãlenÛ.

Placení pfiíspûvkÛ v roce 2013:
Souãasnû s tímto Zpravodajem kaÏd˘ ãlen obdrÏí sloÏenku na zaplacení ãlenské-
ho pfiíspûvku na rok 2013. Pfiíspûvek mÛÏete zaplatit i pfievodem z úãtu na úãet
KDO, nebo na spádové schÛzi, nejlépe s pouÏitím sloÏenky. Nezapomínejte pfii
platbû uvést variabilní symbol, kter˘ je mj. vyznaãen i na sloÏence. Termín pro za-
placení je 31. 3. 2013. V dal‰ím ãísle Zpravodaje bude seznam ãlenÛ, od kter˘ch
nebudeme mít do konce dubna platbu. Souãasnû Ïádám ãleny, aby jakékoliv zmû-
ny adresy vãas nahlásili.

Ladislav Hubata
ekonom a matrikáfi KDO
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Klubové zkou‰ky z v˘konu 2013
 

VI. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT
termín: sobota 27. dubna 2013
místo: OMS Klatovy - Mal˘ Bor
uzávûrka pfiihlá‰ek: 10. dubna 2013
startovné: 250 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 500 Kã
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 startovného.
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 270413

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

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

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

âlenové klubu mají podle Stanov KDO právo zúãastÀovat se akcí pofiádan˘ch
klubem, podávat orgánÛm klubu (ãlenské schÛzi, konferenci, v˘boru klubu, chova-
telské radû a dozorãí radû) návrhy, podnûty, dotazy a stíÏnosti. Îádáme proto v‰echny
ãleny klubu, aby se schÛzí ve spádov˘ch oblastech zúãastnili a sv˘m aktivním
pfiístupem pfiispûli k jejich zdárnému prÛbûhu.

Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO
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Lesní zkou‰ky + Speciální zkou‰ky z vodní práce
termín: LZ sobota 27. ãervence 2013

SZVP nedûle 28. ãervence 2013
místo: OMS Strakonice - Libûjovice
uzávûrka pfiihlá‰ek: 13. ãervence 2013
startovné: 500 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 700 Kã 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 startovného.
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 270713

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.

Podzimní zkou‰ky – CACT
termín: sobota 31. srpna 2013
místo: PlzeÀ
uzávûrka pfiihlá‰ek: 15. srpna 2013
startovné: 500 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 700 Kã
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 startovného.
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 310813

IV. Memoriál Miroslava Nûmce - ZV KDO CACT
termín: sobota 4. kvûtna 2013
místo: Vy‰kov
uzávûrka pfiihlá‰ek: 16. dubna 2013
startovné: 250 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 500 Kã
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 startovného.
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 040513
 

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

6. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky VMO
a 44. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
termín: 14. aÏ 15. záfií 2013
místo: okres âeská Lípa
uzávûrka pfiihlá‰ek: 31. srpna 2013
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.
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Zajímavé klubové zkou‰ky
Star‰í ãlenové KDO si

jistû vzpomínají, Ïe pfied
rokem 1990 ná‰ klub za-
hrnoval kromû DO, MMO
a VMO také BretoÀské
ohafie, jejichÏ chovatelé
se následnû osamostatni-
li. V souãasné dobû ten-
to klub zahrnuje také cho-
vatele a pfiíznivce Italské-
ho ohafie, Francouzského
krátkosrstého a dlouho-
srstého ohafie a nûkolik
dal‰ích ménû poãetn˘ch
plemen ohafiÛ. Agilní ãle-
nové tohoto klubu z âes-
kobudûjovicka pofiádají podobnû jako KDO otevfiené klubové zkou‰ky, kter˘ch se
mohou zúãastnit i jiná plemena. ProtoÏe se jedná o Klubové zkou‰ky je na nich moÏ-
no obdrÏet titul CACT, resp. Res. CACT.

Zku‰enosti z tûchto Klubov˘ch PZ v roce 2012 jsou velmi pozitivní. Peãlivû vy-
bran˘ revír v MS Zborov (cca 8 km od âesk˘ch Budûjovic) má vhodné krytiny
a vyskytuje se v nûm i divoká zvûfi, pfiípadnû je velmi ‰etrnû a do vhodn˘ch lokalit
vypu‰tûna zvûfi pernatá z umûlého odchovu. Peãlivá pfiíprava zkou‰ek, i pfies pfiísné
posuzování vládnoucí pfiátelská atmosféra a v neposlední fiadû i bohaté ceny jsou
v˘zvou i pro ãleny na‰eho klubu. Pfiedev‰ím ãlenové z jiÏních âech mohou zváÏit
úãast sv˘ch svûfiencÛ na tûchto klubov˘ch zkou‰kách.

Také v pfií‰tím roce se v revíru MS Zborov uskuteãní Klubové ZV, a sice 1. kvût-
na 2013 a Klubové PZ 28. záfií 2013.

Více informací nalezneme na internetov˘ch stránkách http://www.breton.cz/
Dr. Jifií Tesafi

XLIV. klubová soutûÏ CACIT – Mezinárodní
v‰estranné zkou‰ky KDO
a VI. Mezinárodní zkou‰ky velk˘ch
münsterlandsk˘ch ohafiÛ

Ve dnech 14. a 15. záfií 2013 pofiádá Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ ãtyfiicáté ãtvrté
MVZ (jiÏ od roku 1969). Prvé se uskuteãnily ve zmínûném roce v Rakousku, mezi
chovatelsk˘mi kluby tehdej‰í âSSR, Nûmecka (NSR) a Rakouska a jak uvádí tehdej‰í
Zpravodaj klubu z roku 1970, na‰ím psÛm „se dostalo opravdového uznání, pokud
se t˘ãe exteriéru i pracovních v˘konÛ.“

V roce 2013 se uskuteãní tato klubová akce opût, po tfiinácti letech na âeskolip-
sku, tentokrát v baÏantnici PlouÏnice s. r. o., jejíÏ  pfiedstavitel pan Milo‰ Procházka,
jako v˘konn˘ myslivec s bohat˘mi loveck˘mi zku‰enostmi, kter˘ osobnû  vede  hon-
ce na  témûfi v‰ech pofiádan˘ch  baÏantních honech (tûch  je za sezonu nûkolik
desítek, s v˘fiady nûkolika set, ale i pfies tisíc ks zvûfie), dovede  nejlépe ocenit dÛle-
Ïitost a nepostradatelnost dobrého loveckého psa. Proto  umoÏÀuje, jiÏ nûkolik let
OMS âeská Lípa, pofiádat pfiímo v areálu baÏantnice a v pfiilehlé honitbû PZ ohafiÛ
a mal˘ch plemen.

Na rok 2013 pfiistoupil na dohodu s KDO a Okresním mysliveck˘m spolkem âes-
ká Lípa, uspofiádat obû MVZ-CACIT a dát k dispozici zazvûfienou honitbu a spole-
ãenské zafiízení - srub se spoleãenskou místností a ubytovací moÏností pro 16 úãast-
níkÛ zkou‰ek .

Honitba je dobfie zazvûfiená i srstnatou drobnou zvûfií, králíky a zajíci, jako dÛsledek
jejich umûlého rozmnoÏování a vypou‰tûní. První turnus odchovan˘ch baÏantÛ ve stáfií
cca 8 t˘dnÛ je vypou‰tûn do volnosti jiÏ bûhem ãervence, proto jiÏ koncem léta mají
vlastnosti srovnatelné s divokou zvûfií, v˘bornou létavost a dostateãnou plachost.

Pro vÛdce a psy mÛÏe bûhem zkou‰ek b˘t problém vy‰‰í koncentrace zvûfie
v nûkter˘ch lokalitách, jakou pfii v˘cviku v bûÏn˘ch honitbách  neznají. I zde vedení
baÏantnice nabízí pomoc  pfii jejich „aklimatizaci“ na dané podmínky. Jedná se
o vyhánûní baÏantÛ z okrajov˘ch ãástí, kdy pes hledáním, vystavûním a zvednutím
zvûfie v urãen˘ch lokalitách a ve správném smûru, vrací zvûfi ke stfiedu baÏantnice.

Vedení baÏantnice tuto pomoc vítá a staãí ji panu Procházkovi nebo mysliveckému
hospodáfii Ing. Koníãkovi nabídnout a dohodnout termíny od konce ãervence do za-
ãátku záfií 2013.

Pfii jednání s pfiedsedou OMS âeská Lípa panem Jaroslavem Vosáhlem, jsme
v plné shodû urãili i umístûní lesní a vodní práce. V prvém pfiípadû se jedná o prostor
Lesní správy VLS StráÏ p. Ralskem, kde OMS âeské Lípa pofiádá kaÏdoroãnû LZ.
Tento areál je vzdálen od „srubu“, tj. centra zkou‰ek do 10 km. Vybrané vodní plochy
jsou ve vzdálenosti cca 2 km. Vûfiím, Ïe se nám podafií ve spolupráci se ãleny OMS
âeské Lípa, vedením baÏantnice PlouÏnice a LS VLS StráÏ p. Ralskem, vytvofiit dobré
podmínky pro obû MVZ CACIT.

Karel Pfeifer
Informace a kontakty na baÏantnici: www.bazantnice.com

Ná‰ zástupce na PZ 2012 MMO Dorka z Horova dvora, R.CACT
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tfiída veteránÛ pro psy a feny star‰í 8 let
tfiída  „ãestná“ zde je moÏné pfiedstavit psy bez nároku na ocenûní, kvalifi-

kaci a pofiadí – vhodné pro pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ.
Tfiída není omezena vûkem

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

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

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

Pfiihlá‰ka a pfiílohy
Pro zafiazení psa do tfiídy je rozhodující jeho vûk v den konání v˘stavy (tj. v

den posouzení psa na v˘stavû), ostatní podmínky musí b˘t splnûny v den podání
pfiihlá‰ky. Pro zafiazení do tfiídy pracovní je nutné k pfiihlá‰ce pfiiloÏit certifikát o
vykonané zkou‰ce (vydává âMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). K zafiazení
do tfiídy pracovní staãí u ohafiÛ absolvování zkou‰ek vloh (ZV).

Pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ pfiiloÏte kopii diplomu Mezinárodního nebo Ná-
rodního ‰ampiona. Tituly Klubov˘ vítûz, Národní vítûz nebo Vítûz speciální v˘-
stavy doloÏte kopií PP s ãiteln˘m zápisem nebo kopií v˘stavního posudku.

K pfiihlá‰ce na v˘stavu musí b˘t pfiiloÏena úplná a ãitelná fotokopie obou stran
prÛkazu pÛvodu hlá‰eného jedince. V pfiípadû, Ïe získané tituly opravÀující pro zafia-
zení do tfiídy ‰ampiónÛ (vítûzÛ) nebo certifikát o absolvování pfiedepsané zkou‰ky
pro tfiídu pracovní nejsou fiádnû doloÏeny, je pofiadatel povinen zafiadit psa do tfiídy
otevfiené.

Doklady v den úãasti na v˘stavû
PrÛkaz pÛvodu psa nebo potvrzení plemenné knihy, Ïe prÛkaz bude vydán, oã-

kovací prÛkaz s platn˘m oãkováním.

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

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

Veterinární podmínky:
Psi musí mít platné oãkování proti vzteklinû a psinkovému komplexu v ãasovém

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

âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ

pofiádají

XV. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 18. kvûtna 2013

a

pfiehlídku chovn˘ch psÛ a fen
se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2013 a

Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy 2013
Místo konání: Penzion Artemis - Netfieba - ÚÏice
V˘stavní poplatek: za 1. psa ..................................................................  400,- Kã

za 2. psa ................................................................... 350,- Kã
tfiída dorostu ............................................................. 100,- Kã
tfiída veteránÛ ........................................................... 100,- Kã
tfiída  „ãestná“ (vysvûtlení viz níÏe) ......................... 100,- Kã
svod chovn˘ch psÛ a fen ................................. bez poplatku

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 3. kvûtna 2013
Program: 8:30 - 9:30 Pfiejímka psÛ

9:30-10:00 Zahájení
10:00-11:00 Pfiehlídka a pfiedstavení chovn˘ch psÛ a fen
11:00-13:30 Posuzování v kruzích
13:30 hod SoutûÏe
14:00 hod Pfiehlídka vítûzÛ a vyhlá‰ení nejkrásnûj‰ího psa

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

Pfied zahájením posuzování v kruzích budou pfiedstaveni jednotliví chovní jedinci.

Tfiídy: tfiída ‰tûÀat stáfií 4 – 6 mûsícÛ
tfiída dorostu  stáfií 6 – 9 mûsícÛ
fiída mlad˘ch stáfií 9 – 18 mûsícÛ
mezitfiída stáfií 15 – 24 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu

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

nané zkou‰ky a získaná ocenûní
tfiída pracovní od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny s uznanou zkou‰kou

z v˘konu doloÏenou pfiedepsan˘m certifikátem âMKJ
tfiída vítûzÛ od 15 mûsícÛ pro psy a feny s uznan˘m titulem mezinárod-

ní ãi národní ‰ampión, klubov˘ vítûz, národní vítûz nebo ví-
tûz speciální v˘stavy. Uvedené tituly musí b˘t získány
v konkurenci dospûl˘ch
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Dal‰í klubové v˘stavy v roce 2013
Klubová v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû v Olomouci
Námû‰È na Hané
termín: sobota 22.ãervna 2013
místo: Námû‰È na Hané
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,
rozhodãí: MVDr. Miroslav Kalich
Ve‰keré bliÏ‰í informace najdete na stránkách OMS âMMJ Olomouc
âMMJ OMS Olomouc - v˘stavní v˘bor 
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
Tel: 585 427 644, mobil: 731 03 18 18
email:  vystavanamest@seznam.cz  
http://www.myslivost.cz/OMS/olomouc/Oblastni-vystava-psu-2013.aspx

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

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

úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.
3) Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do deseti dnÛ pfied v˘stavou.
4) V˘stavní poplatek - bankovním pfievodem na úãet KDO ã. 165240379/0800,

- variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 180513 - nebo za‰lou penûÏní poukázkou typu C (k

dostání na po‰tû) nejpozdûji do 3. kvûtna 2013 na adresu:
Ladislav Hubata
394 15 Nová Cerekev 187

5) Pfiihlá‰ku vãetnû v‰ech pfiíloh uveden˘ch v˘‰e a kopii potvrzení o úhradû v˘-
stavního poplatku za‰lete nejpozdûji do 3. kvûtna 2013 na adresu:

Dana Hájková
Ml˘nec 16, 339  01 Klatovy
e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz

Rozhodãí na v˘stavû:
DO Petr Buba, CZ
MMO MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ CZ
VMO Gisela Hochfeld, D

Penzion Artemis se nachází v obci Netfieba u ÚÏic. Z Prahy po E55 - D8 smûr Teplice,
exit 9 ÚÏice, Kralupy nad Vltavou
Podrobnûj‰í informace vyhledejte na www.rezidence-artemis.cz.

Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû DÏbán – Praha 6
termín: sobota 12. fiíjna 2013
místo: DÏbán – Praha 6
zadávání titulÛ: CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy
rozhodãí: Ladislav Hubata
pfiihlá‰ky zasílejte: Obvodní mysliveck˘ spolek âMMJ Praha 6

Generála Píky 430 / 26
160 00 Praha 6
nebo e-mailem na adresu: praha6@oms-myslivost.cz

  mob. 602 123 510
Více informací na: http://www.myslivost.cz/OMS/praha6/Kynologicke-akce.aspx



1716

keré dal‰í organizaãní povinnosti, vãetnû obãerstvení, jak uÏ jsme ostatnû zvyklí
z nûkolika roãníkÛ klubov˘ch zkou‰ek vloh.

Po skonãení prvního dne soutûÏení pfii pfiátelském posezení a zábavû bylo o ãem
diskutovat. Po dfiívûj‰ích zku‰enostech s veãerní zábavou, kdy sjednaná hudební
skupina se snaÏí strhnout ve‰kerou pozornost na sebe, byli letos angaÏováni hudeb-
níci vyznávající styl country a pod vedením ãlena na‰eho klubu Ing. Jaroslava Hla-
váãka nevtíravû doprovázeli odborné debaty. Oãividnû dobfie se bavila i poãetná de-
legace z Nûmecka.

Po ukonãení druhého dne nastalo velké poãítání s následujícími v˘sledky: 2 psi –
I. cena, 2 psi - II. cena, 1pes  - III. cena a 7 psÛ neobstálo, nesplnilo nûkterou disciplí-
nu. Vítûzem MVZ – Klubové soutûÏe se stal s poãtem 475 bodÛ pes mal˘ münster-
landsk˘ ohafi Mark z Florianova dvora veden˘ SoÀou âermákovou a získal tituly
CACT, CACIT a V‰etrann˘ klubov˘ vítûz 2012, rovnûÏ byl vyhodnocen jako nejlep‰í
pes v lese. Titul Res.CACT a Res.CACIT získal pes nûmeck˘ ohafi dlouhosrst˘ Idar
z Krásného Hru‰ova s poãtem bodÛ 460, vÛdce Franti‰ek Chvojka, souãasnû byl
ocenûn za nejlep‰í práci v poli. Pfii práci ve vodû byla nejlépe hodnocena fena MMO
Chér Laval Val chovatele, majitele a vÛdce Ladislava Valenty.

Zkou‰ky probíhaly za pfiíznivého poãasí a za dostateãného mnoÏství drobné zvû-
fie, coÏ umoÏnilo pfiezkou‰ení psÛ podle zku‰ebního fiádu. Organizaãní zaji‰tûní zkou-
‰ek, vãetnû obãerstvení, bylo, jak ze strany pofiádajících mysliveck˘ch sdruÏení, tak i
restaurace Dobrá chvíle na vysoké úrovni. Zvlá‰tní podûkování zaslouÏí fieditel zkou-
‰ek MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘ za organizaci tûchto zkou‰ek. Dûkuji v‰em, ktefií se po-
díleli na zabezpeãení soutûÏí a sponzorÛm, ktefií podpofiili jejich prÛbûh.

       Jan Pikula
vrchní rozhodãí MVZ

XLIII. CACIT Klubová soutûÏ – X. CACIT MVZ MMO
Neslovice 15. – 16. záfií 2012

Leto‰ní 43. roãník MVZ Klubové soutûÏe uspofiádal KDO ve spolupráci s OMS
âMMJ Brno – venkov v honitbách MS Neslovice, Kfienovice a Miroslav.

V pátek 14. záfií se shromáÏdili úãastníci zkou‰ek, vÛdcové, rozhodãí a poãetná
korona v restauraci Dobrá chvíle v Neslovicích. K tûmto zkou‰kám se pfiihlásilo
14 psÛ, skuteãnû se dostavilo 12 psÛ. Dva pfiihlá‰ení vÛdci se bez omluvy nedosta-
vili, ãímÏ hodnû zkomplikovali práci s organizací zkou‰ek, jak organizátorÛm, tak
rozhodãím. Zvlá‰tû vítan˘ byl pfiíjezd vÛdcÛ z Nûmecka: paní Jacquelin Mette a pana
Michaela Daula se sv˘mi psy Balu a Beethoven vom Dürren Grund, doprovázen˘ch
poãetnou koronou, ve které jsme poznávali paní Renate Klaus, která letos posuzo-
vala MMO na na‰í klubové v˘stavû v Netfiebû. Z Rakouska pfiicestoval pan Micha-
el Carpella, místopfiedseda rakouského klubu, kter˘ se ujal role rozhodãího na malém
poli. Po veterinární kontrole, kterou provedl MVDr. M. Kalich, byli v‰ichni seznámeni
s programem následujících dvou dnÛ. Po poradû rozhodãích bylo provedeno lo-
sování a vrchní rozhodãí oznámil pfiidûlení rozhodãích na jednotlivé disciplíny
a rozdûlení psÛ do skupin: 1. den ãísla losu 1 – 6 pracovala v lese a 7 – 12 na poli
a ve vodû.

V lese barvy posuzovali MVDr. Miroslav Kalich a Franti‰ek Bárta ml., vleãky Mi-
chal Prosek a Martin Eliá‰, drobné disciplíny Franti‰ek Bárta st. a Arno‰t Vodiãka. Na
velkém poli posuzovali Jaroslav ·limar a Franti‰ek Job, na malém poli Karel Kieweg
a Michael Carpella z Rakouska a vodní práce Alois Grmolensk˘ a Milan Martínek.

Oficiální zahájení se konalo v sobotu 15. záfií 2012 na návsi v Neslovicích, kde
v‰echny pfiítomné pfiivítali pfiedseda KDO Ing. Jifií Kec, fieditel zkou‰ek MVDr. Lubo‰
·lapansk˘ a starosta obce Neslovice Ing. Karel Kuãera. Vzhledem k oãekávané za-
hraniãní konkurenci, byl zvolen „nûmeck˘ model“ organizace tûchto zkou‰ek.
Z hlavního centra v Neslovicích, kde zku‰en˘ t˘m pod vedením správce zkou‰ek
Jaroslava ·mídka bezchybnû pfiipravil lesní práce, se vyjíÏdûlo do vybran˘ch lokalit
pro práci ve vodû v MS Miroslav (25 km) a asi 35 km na velké pole v MS Kfienovice.

Úvodní, nejsledovanûj‰í disciplína lesní práce – pfiiná‰ení li‰ky pfies ohrádku pfied-
stavila v˘kony bezvadné i ménû dokonalé. V klíãové lesní práci na barvû si letos
Ïádn˘ úãastník nedovolil pfiedvést oznamovaãe nebo hlasiãe.

Vodní práce a disciplíny tzv. malého pole byly, pod dohledem vedoucího disciplín
Ing. Pavla Olivy, zkou‰eny v honitbû MS Miroslav. Bohat˘ porost rákosu a prostorná
hladina rybníka nebyly plnû vyuÏity vzhledem k tvofiení velk˘ch vln, které na otevfie-
né vodní plo‰e témûfi znemoÏÀovaly psÛm plavání. I s tûmito nároãn˘mi podmínka-
mi se vût‰ina psÛ dobfie vyrovnala. Opût jsme mohli sledovat vliv náhody na v˘kon
psa: velmi ‰ikovné fence MMO Netty Eben-Ezer pfii poslední vodní disciplínû probûh-
la pfiímo pod nosem ondatra a ta ji logicky zaujala víc neÏ plavání na volné hladinû,
coÏ ji pfiipravilo o umístûní v I. cenû.

Odmûnou za cestu z centra zkou‰ek dlouhou asi 35 km byla moÏnost pfiedvést
klíãové vlastnosti ohafie v témûfi ideálních podmínkách dobfie zazvûfiené honitby MS
Kfienovice. Za tuto moÏnost je tfieba jmenovitû podûkovat panu Jaroslavu ·limarovi,
kter˘ zde posuzoval disciplíny tzv. velkého pole a ãlenové jeho rodiny zaji‰Èovali ve‰-
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Lesní zkou‰ky a speciální zkou‰ky
z vodní práce 2012

V leto‰ním roce KDO pro své ãleny a jejich dlouhosrsté ohafie naplánoval dvou-
denní klání formou kombinace lesních zkou‰ek a speciálních zkou‰ek z vodní práce
v jednom víkendu 28. 7. - 29. 7. 2012 v Libovicích. Organizace zkou‰ek se ujali
zku‰ení pofiadatelé a ãlenové MS Zábofií – Libovice v ãele s ãlenem KDO Honzou
Polákem.  V˘bornû byly pfiipravené jak terény pro LZ, vãetnû vyznaãen˘ch barev
a vleãek, tak byly vhodnû vybrány i místa pro zkou‰ení pfii SZVP.

Na LZ i SZVP bylo pfiihlá‰eno shodnû po jedenácti psech, z toho 8 psÛ bylo
pfiihlá‰eno na oboje zkou‰ky. Sbor rozhodãích v ãele s vrchním rozhodãím Karlem
Kiewegem posuzoval po oba dva dny ve sloÏení: Bohuslav MuÏák, Jaroslav Bejda,
Milan Kottek, Václav âern ,̆ Vojtûch Kuthejl , Pavel Novák a Franti‰ek Bárta.

Obzvlá‰tû v sobotu provûfiilo poãasí vytrvalost psÛ, vÛdcÛ, ale i rozhodãích, neboÈ
teploty se ‰plhaly pfies 30�C. V‰ichni se snaÏili psy i sebe ochlazovat, ale v odpoledních
hodinách jiÏ byla na psech znát znaãná únava. I pfies toto extrémní poãasí  bylo
z 11 pfiihlá‰en˘ch psÛ ‰est hodnoceno v I. cenû, dva ve II. cenû a tfii psi v III. cenû

Vítûzem LZ se stala fenka âF Debra z Chladné stránû vedená Petrem Cibulkou
v I. cenû s 238 body. Jako druhá se umístila fenka VMO Odry Svatoborsk˘ revír
vedená Lenkou Fialovou s 237 body v I. cenû. Se stejn˘m poãtem bodÛ 237 v I. cenû
se umístila fenka VMO Nirvana Svatoborsk˘ revír vedená Zuzkou Fialovou. Dále se
v I. cenû s 232 umístil pes VMO Orson Svatoborsk˘ revír Zuzky Fialové,  s 230 body
fenka MOK Akira Harangházi vedená Michopulosem Petrosem a s 229 body fenka
VOK Beca Lilly od potoka Kaãáku vedená Ivetou Novákovou.

V nedûli uÏ se nad námi poãasí slitovalo a horko nebylo tak úmorné.  Z jedenácti
pfiihlá‰en˘ch psÛ obstálo 8 v I. cenû a 3 ve II. cenû.  O pfiipravenosti psÛ hovofií
i v˘sledek na ãele tabulky, kdy první ãtyfii psi mûli stejn˘ poãet bodÛ 91. O pofiadí zde

tedy rozhodovala chovnost a stáfií. Vítûzem
se stala fenka MOK Akira Harangházi vede-
ná Michopulosem Petrosem , jako druh˘ byl
pes VMO Orson Svatoborsk˘ revír Zuzky
Fialové, tfietí v pofiadí byl DO Cir
z Volenick˘ch luhÛ Vladimíra Kaisera a jako
ãtvrtá fenka VMO Nirvana Svatoborsk˘ re-
vír vedená Zuzkou Fialovou. Dále v I.cenû
se umístil KO Aiko z Lánsk˘ch polí Václava
Kratochvíla s 90 body, DO Fessi z Remízu
Jana H˘bnera s 87 body, DO Gira od ·u-
mického potoka Miroslava Tlustého
s 85 body a VMO Odry Svatoborsk˘ revír
Lenky Fialové s 83 body.

SoutûÏ LZ+SZVP
1. místo – Nirvana Svatoborsk˘ revír,
2. místo – Orson Svatoborsk˘ revír

Les

Voda

Malé pole

Klubov˘ vítûz 2012

XLIII. CACIT Klubová soutûÏ – X. CACIT MVZ MMO
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HZP Kulmbach
V sobotu 1. záfií 2012 jsem se sv˘m VMO Orsonem Svatoborsk˘ revír nastoupi-

la na nûmecké zkou‰ky HZP v Kulmbachu. Tyto zkou‰ky jsou, spoleãnû se ,,zkou‰-
kami vloh,, - VJP, zkou‰kami chovnosti, na které chodí psi narození v pfiedchozím
roce, v˘jimku mají pouze ‰tûÀata narozená v posledních 3 mûsících kalendáfiního
roku. HZP se dají srovnávat vzdálenû s na‰imi podzimními zkou‰kami a vodními
pracemi. Pfiedev‰ím disciplíny na vodû jsou podle mého názoru velmi odli‰né. Proto-
Ïe jsou tyto zkou‰ky brány pofiád jako zkou‰ky vloh, nepoÏaduje se u psa zas tak
velká úroveÀ v˘cviku, ale klade se dÛraz na vûci pouÏitelné v praxi. Po pfiesnû naãa-
sovaném zahájení se na‰e skupina rozjela do honitby. Jako první pfii‰la na fiadu „voda“.
Rybník byl vybrán pro tuto událost velmi hezk .̆ Men‰í, z poloviny a také okolo celé-
ho bfiehu zarostl˘ rákosím.

U vody se zkou‰í 3 disciplíny. Jako první je pfiiná‰ení kachny z vody, kde rozhod-
ãí hodí kachnu, vÛdce vy‰le psa na vodu a poté, kdyÏ pes uplave pfiibliÏnû polovinu
vzdálenosti, vystfielí vÛdce na hladinu. Dle mého názoru, mi tenhle zpÛsob nepfiijde
zrovna bezpeãn ,̆ ale budiÏ… Pes má kachnu správnû uchopit a v sedû odevzdat, to
je samozfiejmû nutné u v‰ech disciplín s aportem, jako u nás.

Dal‰í disciplínou je pfiiná‰ení kachny z rákosí po pfieplavání vodní hladiny. Pfii
nácviku na tuto disciplínu jsem svého psa uãila pfieplavat pro aport jakoukoli vodní
plochu, která se naskytla a mÛÏu to jedinû doporuãit, protoÏe se tímto pes nauãí
plavat dopfiedu a nemá po tom problém s na‰í disciplínou „ochotou k práci na hlu-
boké vodû“.

Dal‰í a koneãná ãást ,,vodní práce,, byla stopa Ïivé kachny. Zkou‰ení probíhá
tak, Ïe rozhodãí vypustí Ïivou kachnu na hladinu. Po té, co kachna zaplave do kryti-
ny, je pfiivolán vÛdce se psem, kter˘ má co moÏná nejpfiesnûji a samostatnû sledovat
stopu na vodní hladinû, kachnu vyhledat a chytit, popfiípadû vypíchnout na hladinu,
kde je moÏné ji stfielit.

V‰echny tyto disciplíny mají jeden spoleãn˘ znak. Na konci se pes VÎDY vrací
k vÛdci s aportem. Do vody jde vÏdy s tím, Ïe je nutné nûco vyhledat a pfiinést.
Samozfiejmû, Ïe ani v Nûmecku nemají v‰echno dokonalé a nûktefií jejich psi do
vody nejdou ani za takto lákavou kofiistí, o ãemÏ nás na vlastní oãi na tûchto zkou‰-
kách pfiesvûdãila fenka malého münsterlanda. Ale jedinci, které voda baví s tím ne-
mají problém. Nejedná se totiÏ o ,,cirkusová ãísla,, jako je na na‰ich zkou‰kách „ochota
k práci na hluboké vodû“ nebo „nahánûní a dohledávka stfielené, nebo postfielené
kachny v rákosí“, kde v rákosí není ani pefiíãko.

Druhá ãást zkou‰ek je „polní práce“. Nejvût‰í dÛraz se klade na vyhledání zvûfie a
její vystavení. Na zaãátku mi rozhodãí vyloÏenû fiekli, Ïe teì jde o vystavení a ne o to
jak bude pes systematicky a uãebnicovû hledat ve stálém tempu ze strany na stranu.
Nám se zdafiilo pomûrnû brzy. Pes navûtfiil na koroptve, které mi hezky vystavil, i po
jejich vylétnutí zÛstal klidn ,̆ coÏ ani tfieba nebylo. KdyÏ si pes vyloÏenû nejde samo-
statnû lovit, popobûhnutí za zvûfií pár set metrÛ není problém.

Co se mi velmi líbilo, Ïe následující krátkosrst˘ ohafi, kterému se hned nepodafiilo
vystavit, dostal je‰tû nûkolik dal‰ích moÏností k tomu, aby prokázal, co v nûm opravdu
je ãi není na divoké zvûfii. Rozhodãí byli pofiád milí a pfiíjemní. KdyÏ se psovi nûco

VZ ohafiÛ a mal˘ch plemen v Chanovicích,
okr. Klatovy

6. a 7. fiíjna 2012 probûhly v honitbû MS Chanovice okr. Klatovy VZ ohafiÛ a ma-
l˘ch plemen. V sobotu ráno se se‰li vÛdci se sv˘mi svûfienci, rozhodãí a realizaãní
t˘m v Myslivnû MS Chanovice. Na zahájení nastoupilo 15 ohafiÛ a 6 zástupcÛ mal˘ch
plemen.

V „západoãeské  Mecce“ mal˘ch münsterlandÛ, díky chovné stanici Buremi,
nastoupil s ãíslem losu 5 MMO Dayo von der Wolfsschlucht – vÛdce Du‰an Kindl.
â. 11 si vylosoval memoriálov˘ vÛdce Vladimír Kaiser a jeho mlad˘ DO Cyr z Vole-
nick˘ch luhÛ.

Karel Petrmichl, zku‰en˘ rozhodãí na barvách, byl urãitû spokojen˘ s prací zá-
stupcÛ KDO. Jako vedoucí lesních prací nám drÏeli palce paní Eva Burdová a pan
Jaroslav Cikán. Od skupiny mal˘ch plemen nás na dálku kontrolovaly „Fialky“. TakÏe
zastoupení ãlenÛ KDO celkem slu‰né.

Sobotní vodní disciplíny se staly nepfiekonatelné pro dva ohafie, v lese neobstál
jeden KO. Velké pole, kde díky pfiípravû pofiadatelÛ kaÏd˘ pes pfii‰el na pernatou
zvûfi, probûhlo bez problémÛ. Po prvním dnu drÏeli Dayo i Cyr umístûní v I. cenû.
Sluneãnou sobotu vystfiídala nedûle s vytrval˘m de‰tûm. Vodní disciplíny byly nad
moÏnosti jednoho ohafie a v lese jeden KO neobstál na vleãce se zajícem.

Na závûreãném vyhodnocení stálo 10 (1 MMO, 1 DO, 3 KO, 1 MOK, 1 VOK, 2 NDO,
1 IO) z 15 pfiihlá‰en˘ch ohafiÛ. ·est se umístilo v I. cenû, ãtyfii v II. cenû a pût neobstálo.
MMO Dayo von der Wolfsschlucht, vÛdce Du‰an Kindl do‰li se 466 body v I. cenû
jako ‰estí a DO Cyr z Volenick˘ch luhÛ, vÛdce Vladimír Kaiser se stal se 484 body
v I. cenû vítûzem VZ. TakÏe Cyrdo, gratulujeme a doufáme, Ïe kdyÏ ne pfií‰tí rok, tak
v roce 2014 budeme drÏet palce na MRK a MKP.

Závûrem bych chtûl samozfiejmû podûkovat OMS Klatovy, rozhodãím a chanovic-
k˘m myslivcÛm, ale je‰tû vyzvednu dva obrovské klady tûchto VZ. V rámci úspory
rozhodãích si disciplíny malého pole rozdûlili rozhodãí velkého pole a vodních disci-
plín. Tím se zkou‰ky urãitû zrychlily a zároveÀ se je‰tû více zmen‰ily uÏ tak zanedbatel-
né pfiejezdy mezi disciplínami. Pro pofiádání na‰ich MVZ si z tohoto vezmûme pfiíklad.

 „Dlouhosrst˘m Zdar“
Du‰an Kindl

Po vyhlá‰ení nedûlních v˘sledkÛ SVP byli vyhlá‰eni nejlep‰í z obou zkou‰ek.  Nejlé-
pe se umístila fenka VMO Nirvana Svatoborsk˘ revír, která se umístila oba dny v I. cenû
a získala celkem 328 bodÛ. Druh˘ se umístil teprve jedenáctimûsíãní pes VMO Orson
Svatoborsk˘ revír s 323 body. Nirvánu i Orsona vedla Zuzka Fialová. Tfietím nejlep‰ím
psem byla MOK Akira Harangházi vedená Michopulosem Petrosem s 321 body.

Závûrem bych chtûla podûkovat ãlenÛm MS Zábofií – Libovice za propÛjãení honitby
a za vzornou péãi, s jakou se o vÛdce, rozhodãí i poãetnou koronu po oba dva dny starali.

V roce 2013 jsou LZ a SZVP v jednom víkendu naplánovány opût. Tentokrát se
budou konat ve spolupráci s OMS Strakonice v Libûjovicich.

Lenka Fialová
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MVZ DO v Rakousku, aneb „Úãastníci zájezdu“
Pfiipadl mi úkol informovat ãlenskou základnu o prÛbûhu mezinárodních porov-

návacích zkou‰ek DO v Rakousku, kter˘ch jsem se zúãastnil jako vÛdce psa. Pfii
rozvaÏování, jak svÛj pfiíspûvek nazvat, mû nenapadl lep‰í název neÏ „Úãastníci zá-
jezdu“. To hlavnû z toho dÛvodu, Ïe po celou dobu vládla mezi úãastníky zájezdu
skvûlá nálada a venku bezvadné poãasí.

Sestavu âeského druÏstva, pod vedením na‰eho pfiedsedy ing. Kece, doplÀovali
Láìa Koprnick˘ a moje maliãkost Franti‰ek Chvojka. Na poslední chvíli se z úãasti
omluvil pan Pfeifer z dÛvodu hárání feny. Pfies ve‰kerou snahu se nepodafiilo druÏ-
stvo doplnit. Tím bylo prakticky rozhodnuto o na‰em umístûní. Ve tfiech, proti tak
silnému t˘mu jak˘m disponují Nûmci, kde polovinu t˘mu tvofií pan Edelman, kter˘
vedl 2 psy, jeho bezchybn˘ v˘kon doplÀovali ostatní ãlenové druÏstva a proti 4 domá-
cím vÛdcÛm, znal˘ch domácích zku‰ebních fiádÛ a podmínek, ve kter˘ch se zkou‰e-
lo, se na‰e ambice pofiádnû scvrkly.

Po veãerní váleãné poradû na statku u ResnerÛ, kde jsme mûli zaji‰tûno ubytová-
ní, bylo rozhodnuto, Ïe nebudeme pfiedem stahovat kalhoty, kdyÏ brod je je‰tû dale-
ko a svoji kÛÏi neprodáme lacino.

V sobotu ráno po zahájení jsme vyrazili na lesní disciplíny. První disciplína ohrád-
ka a problém byl na svûtû. PfiestoÏe jsme ji doma poctivû nacviãovali, rozmûry ohrád-
ky 2 x 2m, její konstrukce a pevné bednûní, nás zaskoãily. Nebyli jsme sami, problé-
my mûla více jak polovina úãastníkÛ. Po rozchodu do honitby jsme zjistili, jak tûÏké
terénní podmínky si na nás pofiadatelé pfiipravili. Opût znaãná ãást úãastníkÛ mûla
problémy na barvû, vleãkách, ‰oulaãce (která se na‰í moc nepodobá), nebo pfii na-
hánûní v hou‰tinû (ta byla témûfi neproniknutelná). Po pravdû musím pfiiznat, Ïe tak
tûÏké podmínky mûli v‰ichni a provûfiovaly kvalitu.

Na sam˘ závûr dne si na‰i psi, zaãali vyfiizovat nûjaké své psí problémy a noha
Ládi Koprnického uvízla na psích zubech, takÏe dal‰í komplikace s o‰etfiením. Zde
chci zdÛraznit ochotu pofiadatelÛ s o‰etfiením. V nemocnici ránu o‰etfiili a Láìa si
z Rakouska odvezl jako suven˘r i pár stehÛ. Jako perliãku mohu dodat, Ïe to mûl
zadarmo bez tolik u nás diskutovan˘ch 30 Kã. Zfiejmû tam jsou lékafii skromnûj‰í.

Druh˘ den byla voda a pole. Název vodní disciplíny, bych pfiejmenoval na baÏin-
né, nebo moãálové. Psi se bofiili do poloviny bokÛ, a rákos hust˘ a více jak 2 m
vysok .̆ Na‰tûstí pln˘ kachen, takÏe ho psi ochotnû prohledávali. Obãas nûjaká 3
jinak samé 4. Následovalo pole, na‰e silná disciplína, zde jsme byli rovnocenní
i NûmcÛm, coÏ dokazovala i uznalá gesta pana Edlmana. Chodili jsme spolu ve sku-
pinû. Honitba byla v˘teãnû zazvûfiená pernatou i srstnatou zvûfií v krytinû na políã-
kách a s pfiedveden˘m v˘konem panovala spokojenost.

Rozhodãí nároãní, ale spravedliví - rozhodnû kvalitní posuzování. Podobnû si vedli
i moji kolegové z druÏstva. Následovalo ukonãení, rozlouãení s ostatními úãastníky
a návrat domÛ v noãních hodinách bohat‰í o zku‰enosti a nezapomenutelné záÏitky.

Pfieji v‰em pfií‰tím ,,ÚãastníkÛm zájezdu“ co nejlep‰í v˘sledky a mnoho krásn˘ch
záÏitkÛ.

DlouhánÛm zdar!
Franti‰ek Chvojka

nepovedlo, ‰lo se dál a prostû se to zkusilo je‰tû jednou. Jak rychle a systematicky
pes hledá se zkou‰elo aÏ úplnû na konci spoleãnû s klidem po ránû, kde se stfiílí
2 rány prakticky hned za sebou.

Mezitím, abychom mûli za sebou v‰echny aporty, se natáhly vleãky. Na HZP se
nezkou‰í dohledávky jako u nás, jsou tam pouze 2 vleãky. Jedna se srstnatou, jedna
s pernatou zvûfií, kachnou ãi baÏantem. Zvûfi si kaÏd˘ vÛdce doná‰í vlastní, to se
t˘ká i kachen na vodu, i té Ïivé. Rozdílné je, Ïe pokud vÛdce chce, dá rozhodãímu
dva kusy zvûfie napfi. dva zajíce, rozhodãí po nataÏení vleãky jeden kus poloÏí, poo-
dejde se schovat a druh˘ kus má u sebe. Je to myslím jistûj‰í. Nûkdy se stane, Ïe pes
nejde pfiesnû po stopû a kus pfiebûhne. Tímto to lze psovi ulehãit.

Na co bych upozornila, pokud se nûkdo bude chtít takové akce zúãastnit, je ko-
munikace se psem pfii pfiiná‰ení aportu a to jak z vleãky, tak i na vodû. Pokud pes
nedûlá nic ‰patnû, mÛÏe mu vÛdce vyprávût klidnû celé pohádky, pokud se ale napfi.
zastaví, zamyslí, zmûní smûr k nûãemu zajímavûj‰ímu nebo si zvûfi pfiebírá a maãká,
nesmí vÛdce vydat ani hlásku, v opaãném pfiípadû jde domÛ.

S Orsonem jsme ze v‰ech stûÏejních disciplín – vystavování, hledání, stopa Ïivé
kachny dostali známku 11, tedy skoro nejvy‰‰í moÏnou (12 je za vynikající opakované
v˘kony), zkou‰ky jsme vyhráli a splnili si nûmecké zkou‰kové podmínky chovnosti.

MoÏná mé povídání o tom, jak to mÛÏe fungovat i jinak, nûkoho osloví a tfieba
i namotivuje k tomu se takové akce také zúãastnit! Stojí to rozhodnû za to!

Zuzana Fialová

âekáme na závûreãné ãtení známek
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Svody v roce 2010 – komentáfi
Závûry z vyhodnocení posudkÛ jarních svodÛ v roce 2010 potvrzují dfiívûj‰í kon-

statování, která se t˘kají jak procenta posouzen˘ch (asi 50%) z loÀského roãníku
vrÏen˘ch, tak také frekvence sledovan˘ch znakÛ je oãekávaná a pohybuje se v rozmezí
obvyklé biologické variability.

Uvádûn˘ pfiehled mÛÏe b˘t pomÛckou pro chovatele, zda zvolené spojení opako-
vat nebo hledat jinou variantu.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hl. poradce chovu

Podzimní zkou‰ky v Rakovníku
aneb nadmíru vyãerpávající den vÛdce s temperamentním ohafiem

Dne 22. záfií, v pfiíznaãn˘ podzimní den, se konaly podzimní zkou‰ky OMS Ra-
kovník u obce Kounov. Jak zvlá‰tní to náhody, neboÈ roku pfiede‰lého zde procháze-
la trasa dogtrekkingového závodu MâR „Krajem Oty Pavla“, kde Klára poprvé absol-
vovala trasu LONG. Cel˘ch 100 km trasy jsme absolvovaly bez vût‰ích pfiestávek za
cca. 23 hodin. Letos nás sice na tomto místû ãekalo o nûco ménû kilometrÛ i o nûco
ménû ãistého ãasu, ale kdo by to byl tu‰il, jak nároãné to taky bude. Ale to je s Klárou
asi v‰e!

JiÏ od rána udrÏet, momentálnû asi nejmen‰í fenku MMO, kterou Klára v ‰irokém
dalekém okolí je, bylo velmi nesnadné. NeboÈ to co si nevybrala na v˘‰ce a objemu,
to si vybírá na svém nezkrotném horlivém temperamentu. Je‰tû, Ïe první disciplínou
je spoleãn˘ hon. Ve svém Ïivlu v pilné práci pfiedvedla nádhern˘ v˘sledek. V na‰í
skupinû s námi pracovala také fena DO, která ov‰em pfii velké smÛle skonãila na
úplnû poslední disciplínû, pfiiná‰ení kachny z hluboké vody. Její v˘sledky byly pfies-
to po cel˘ den moc dobré.

Pfii dal‰ích disciplínách, které následovaly, mi Klára pfiedvedla, Ïe mi nic nedá
zadarmo a potrápila mû pro zaãátek pfii pfiiná‰ení. S postupujícím opakováním jed-
notliv˘ch disciplín pfiedvedla, Ïe to co jsme pilovaly, se vyplatilo a jiÏ dodrÏovala na-
uãen˘ systém. Pro doplnûní zábavné atmosféry pfii kaÏdém vypu‰tûní na disciplínu
se velmi hlasitû projevovala, coÏ pobavilo ostatní vÛdce i rozhodãí.

S postupujícím dnem a pfiiná‰ením vleãené pernaté a srstnaté pfii‰lo závûreãné
cirkusové ãíslo. NeboÈ jsme se pro vykonání vleãené pernaté pfiesunuli autem pouze
o 45 stupÀÛ kolem pole, Klára na konci vleãky natáhla stopu, kterou jsme tam uÏ
z dfiívûj‰ích disciplín zanechaly a bûÏela mû hledat na pÛvodní stanovi‰tû aut. Bylo
velmi vtipné pozorovat, jak bûhá se slepicí v mordû a hledá mû, nakonec se ji to
podafiilo, dobûhla ke mnû, po celou dobu zvûfi neupustila a dokonãila i pfiiná‰ení jak
mûla. To se mi oddechlo.

V úplném závûru nás ãekala disciplína pfii-
ná‰ení kachny z hluboké vody. Kdyby vyhla-
‰ovali mimo soutûÏ ãíslo o nejbláznivûji ufiva-
ného psa, Klára by to dozajista vyhrála.

Po celou dobu zkou‰ek nás doprovázel
vrchní rozhodãí, zku‰en˘ vÛdce pan Petr Buba,
kter˘ dohlíÏel na správné provedení disciplín
a také odlehãoval napjatou atmosféru pfii jed-
notliv˘ch disciplínách, coÏ velmi pomohlo.
Zkou‰ky to byly perné a tûÏké, ale nakonec
jsme je dokonãily v I. cenû. To se mi oddech-
lo naposled a pofiádnû!

Ing. arch. Lucie Hrubá

Úãast MMO a DO na PZ OMS Rakovník
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Svody v roce 2012
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V˘stavy 2012
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Na v˘stavu bylo pfiihlá‰eno 154 mal˘ch münsterlandÛ, ktefií byli rozdûleni do sed-
mi kruhÛ. Posuzování se li‰í od na‰ich zvyklostí: v kaÏdém kruhu posuzovali 3-4 roz-
hodãí, z nichÏ jeden byl hlavní. âlenem jednoho tohoto t˘mu, kter˘ posuzoval pra-
covní tfiídu psÛ, byl i ná‰ rozhodãí Petr Buba. Pracovní tfiída fen byla posuzována
v kruhu ãíslo 1 ãtyfiãlennou komisí, ve které jsme poznávali paní Renate Klauss, která
letos posuzovala na na‰í klubové v˘stavû v Netfiebû. S Jorkou a její majitelkou Mar-
ketou Szolárovou se tedy uÏ znali osobnû. Pro nás ponûkud exotick˘m rozhodãím
byl Tom McDonald z USA. Na rozhodãí ãekala poãetná konkurence 25 pfiihlá‰en˘ch
dospûl˘ch fen. V této chvíli nastoupila „profesní deformace“ rozhodãího a prvotní
oslnûní poãtem münsterlandÛ a atmosférou akce, ustoupilo kritickému pohledu na
pfiedvádûné feny. Vût‰ina z nich mûla nûjakou tu mouchu a i u nás by byly nejãastûji
hodnoceny známkou velmi dobrá, nûkteré byly i na dobrou, coÏ komise nûkolikrát
i rozhodla.

Opravdu pûkná byla vítûzka tfiídy svûtlá bûlka Konny von Heidesee. Bylo potû‰u-
jící a napínavé sledovat, jak si t˘m rozhodãích láme hlavy, která fenka má b˘t vítûzkou
tfiídy, a jak se pozdûji ukázalo, i celé v˘stavy. Jorka zÛstala druhá jen vzhledem krat-
‰ímu osrstûní.

Podobn˘ dojem z exteriéru pfiedvádûn˘ch psÛ jsem nabyl i u dal‰ích kruhÛ – dva
aÏ tfii opravdu pûkní, dva aÏ tfii s v˘razn˘mi vadami a ostatní prÛmûr. Nejãastûji byly
problémové, stejnû jako u nás, mûkãí hfibetní partie, nebo klenutí v bederním úseku a
s tím související kompenzace v úhlení zádi a naru‰ení korektnosti pohybu zadních
bûhÛ. DÛslednû bylo dbáno na v˘‰ku a Ïádn˘ pes nad 56 cm a feny nad 54 cm
nedostali v˘bornou.

Dal‰ím efektnû zorganizovan˘m bodem programu byla pfiehlídka chovn˘ch psÛ,
kter˘ch se pfiedstavilo 68. Jejich nástup byl impozantní: shromáÏdili se v rohu hfii‰tû
a za zvukÛ fiízného mar‰e pro‰li pfied tribunou a nastoupili k pfiipraven˘m stanovi‰-
tím pro kaÏdého psa, kde byla jeho vizitka. Zde zÛstali skoro hodinu a náv‰tûvníci si
je mohli v klidu prohlédnout, hovofiit s majitelem, fotografovat. V dal‰ím programu
se chovní psi pfiedvádûli jednotlivû v pohybu za odborného komentáfie poradce cho-
vu Josefa Westermanna. V katalogu v˘stavy  má kaÏd˘ chovn˘ pes svoji stránku
s barevnou fotografií a ve‰ker˘mi informacemi.

Také zakonãení bylo ve velkém stylu. Vítûzn˘ pes Oryx von Hubertus Roberta
Löschla z Rakouska (na druhém místû Larccha von Forsberg, z nûmeckého chovu,
v majetku Marjo Hagoot z Holandska) a vítûzná fena Konny von Heidesee (druhá
v pofiadí Jorka z Florianova dvora Markéty Szolárové) stáli uprostfied a v‰ichni ostat-
ní vystavovatelé se sv˘mi psy kolem nich vytvofiili pÛlkruh pfied hlavní tribunou.

Celkov˘ dojem byl nádhern˘ – z atmosféry, poãetnosti i úspû‰né prezentace ães-
kého chovu. Pouãení: na‰e podstatnû men‰í populace MMO se mÛÏe rovnocennû
srovnávat s chovem v zemi pÛvodu. Máme zde obrovsk˘ genetick˘ rezervoár, ale
nelze ho brát nekriticky, je nutno hledat to nejlep‰í, co mÛÏe zlep‰it kvalitu na‰eho
chovu.

Obdiv, uznání a podûkování v‰em, ktefií tuto reprezentaãní akci pfiipravili.
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

poradce chovu MMO

Mezinárodní v˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení
Verband für Kleine Münsterlander Vorstehhunde
e.V. 1. ãervence 2012

Chovatelé MMO v Nûmecku si letos pfiipomnûli 100. v˘roãí zaloÏení své chova-
telské organizace. Oslavu tohoto v˘roãí pojali velkoryse. První den oslav mûl charak-
ter slavnostní konference, s v˘jezdem k hrobu zakladatele spolku Edmunda Lönse
v Mettingenu. Ná‰ klub reprezentovali pfiedseda KDO ing. Jifií Kec s místopfiedsedou
Petrem Bubou.

Druh˘ den byl naplnûn˘ v˘stavou a pfiehlídkou chovn˘ch psÛ. Nejlep‰í zpÛsob,
jak si podobnou akci proÏít, je aktivní úãast. Pfiihlásili jsme tedy Jase a Jorku
z Florianova dvora – oba Klubové vítûze âR 2012. Letní termíny v˘stav nejsou pro
dlouhosrstá plemena ideální; Jas se dal do línání a také Jorka, která byla právû 4
mûsíce po vrhu osmi ‰tûÀat, mûla ménû bohaté osrstûní. Jas nakonec zÛstal doma a
tak na nejvût‰í se‰losti MMO zÛstalo jediné ãeské Ïelízko v ohni. (Také pfiihlá‰ená
Klára z Vlasteckého vrchu nedorazila.) Velká pfiehlídka se vyznaãovala typickou nû-
meckou pfiesností a efektní organizací. Spoleãn˘ nástup v‰ech pfiítomn˘ch byl zahá-
jen slavnostními fanfárami souboru trubaãÛ a pfiedneseny úvodní projevy prezidenta
nûmeckého klubu Dietricha Berninga a viceprezidenta svûtové organizace MMO Cora
Bottenhefta.

Absolutní vítûz v˘stavy
Oryx von Hubertus z Rakouska

Druhá mejkrásnûj‰í fena v˘stavy Jorka z Florianova
dvora, maj. M. Szolarová
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Speciální v˘stava KDO 9. 6. 2012 v Námû‰ti na Hané
KDO v leto‰ním roce opakovanû

vyuÏil nabídky OMS Olomouc
k pofiádání speciální v˘stavy dlouho-
srst˘ch ohafiÛ pfii oblastní v˘stavû
v Námû‰ti na Hané. Souãasnû toho-
to termínu vyuÏil i KCHâF, KCHNKO
v Praze a klub hrubosrst˘ch a ma-
ìarsk˘ch ohafiÛ. Celkov˘ poãet pfii-
hlá‰en˘ch psÛ se tak zastavil na ãís-
le 556. V Námû‰ti nás v sobotní ráno,
kromû tradiãní hanácké srdeãnosti,
vítalo zamraãené nebe. Pouh˘ pfiíslib
vláhy vydrÏel jen bûhem slavnostní-
ho zahájení na nádvofií zámku a pak
se spustil poctiv˘ dé‰È, kter˘ ustal

s ukonãením posuzování. Ani toto poãasí neodradilo poãetnou skupinu pfiíznivcÛ
dlouhosrst˘ch ohafiÛ, která se soustfiedila kolem kruhu ãíslo 11, aby sledovala pfied-
stavení 21 MMO, 6 DO a 4 VMO.

Rozhodãí MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ ve spolupráci s ãekatelem Oldfiichem Nehy-
bou, museli trochu pracovat s pfiedstavivostí, aby objektivnû ohodnotili promoklou
dlouhou srst. Mil˘ byl zaãátek posuzování, kter˘ uvedl ãtyfimûsíãní Prim z Florianova
dvora ve tfiídû ‰tûÀat, kter˘ v‰em ukázal zdrav˘ v˘voj a dûtsky nebojácnou povahu.
Roãní Brit Angeliky (majitel Radko Herman) uÏ ukázal solidní stavbu tûla a originální
samãí hlavu – zaslouÏil si CAJC. Ve tfiídách dospûl˘ch se se‰lo 10 psÛ. Vítûzi tfiíd
s tituly CAC se stali Ramon Eben-Ezer veden˘ Du‰anem Lorenzem a Marko
z Florianova dvora Ing. Josefa Adámka. Pfiedev‰ím díky bohat‰ímu osrstûní získal

DO Gery z Budi‰ovské doliny

MMO na spec. V˘stavû: Anet Milaba, Ramon Eben-Ezer, Barbara z Angeliky,
Marko z Florianova dvora.

Mezinárodní v˘stava ke 100. v˘roãí MMO

Zahájení v˘stavy místními trubaãi

Trubaãi ze Schleswig-Holstein

Hrob zakládajícího chovatele MMO v BRD
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Speciální v˘stava KDO Zákupy 2012
Dne 11. srpna se konala jiÏ podruhé speciální klubová v˘stava sdruÏená tfií cho-

vatelsk˘ch klubÛ KCHHMO, KKO a KDO v anglickém parku státního zámku Zákupy.
Tentokrát poãasí pfiálo více, i kdyÏ to tak ráno opût nevypadalo. Z plemen Klubu
dlouhosrstého ohafie bylo pfiihlá‰eno celkem 10 zástupcÛ MMO a 1 VMO. Úãast
byla velmi malá a z plemene DO nebyl pfiihlá‰en ani jeden zástupce. Exteriér posuzo-
val opût zku‰en˘ domácí rozhodãí p.Petr Buba.

Ze psÛ plemene MMO nastoupil pouze jeden zástupce, druh˘ pfiihlá‰en˘ ve tfiídû
dorostu nenastoupil.  Pes ve tfiídû mlad˘ch Aron od Nimrodské boudy majitele Fran-
ti‰ka Dûdka byl ocenûn CAJC, BOJ a Nejlep‰í mlad˘. Ve tfiídû mlad˘ch byla ocenû-
na fenka Anka ze Îirecké Podstránû Milana VaÀka titulem CAJC. Ve tfiídû otevfiené
byly titulovány feny Daisy z Prosecké stránû Jaromíra Luxe CAC, Rebeka Eben-
Ezer Pavla RÛÏiãky Res.CAC. Ve tfiídû vítûzÛ byla ohodnocena fena Klára
z Vlasteckého vrchu majitele Jana Tomka CAC, Nejlep‰í fena, BOB.

Zástupce plemene VMO, pes ve tfiídû mlad˘ch, Anthony z PíÀského palouku
majitele Vladimíra Ko‰ky byl ohodnocen tituly CAJC, BOJ, BOB.

Závûr v˘stavního dne byl ukonãen pfiedvedením v‰ech nejkrásnûj‰ích psÛ a fen
zastoupen˘ch chovatelsk˘ch klubÛ a vyhlá‰ení Best in Show, kter˘m se stal pes MOK
z mezitfiídy Benny Vives Bohemia majitele Davida Stogela.

V‰em vítûzÛm dodateãnû srdeãnû blahopfieji k v˘stavním úspûchÛm a pfieji mno-
ho dal‰ích! Na závûr bych také apelovala na majitele plemen Klubu dlouhosrst˘ch
ohafiÛ, nechÈ pro pfií‰tû pfiihlásí své psy na v˘stavu také i pfiesto, Ïe nemají pfiíli‰ velké
v˘stavní ambice. UÏ jen vyslechnutí si posudku na exteriér svého psa je správn˘
posun pro drÏení ãi chov plemene KDO, dotvofiení si správné pfiedstavy o tom, jak by
mûl pes vypadat a v neposlední fiadû si touto akcí vytvofiit plnohodnotn˘ vzpomínko-
v˘ záÏitek!

Podûkování také patfií pofiadatelÛm v˘stavy a rozhodãím za jejich odborné posudky!
Ing. arch. Lucie Hrubá

MMO Daisy z Prosecké stránû CAC, maj. Jaromír Lux, MMO Klára z Vlasteckého vrchu,
Nejlep‰í fena, BOB maj. Jan Tomek

Národní v˘stava psÛ Klatovy (30. 6. - 1. 7. 2012)
Národní v˘stava psÛ v Klatovech se konala v prostorách atletického a fotbalové-

ho stadionu a zimního krytého stadionu. Jako obvykle bylo opravdu velké horko a na
stadionech opravdu nebylo mnoho míst, kam psy v horku schovat do stínu. Bylo jen
na majitelích, aby své svûfience v horku dostateãnû ochránili. Ani rozhodãí to nemûli
jednoduché. Dlouhosrsté ohafie posuzoval zku‰en˘ rozhodãí MVDr. Franti‰ek ·imek.
Na v˘stavu bylo pfiihlá‰eno 6 DO, 2 MMO a 5 VMO.

Nejlépe hodnocení byli DO Idar z PánÛ louky majitel Petr Vála. Idar získal ve
tfiídû mlad˘ch v˘bornou a titul CAJC. U VMO získal Patrick Junior od Nezdického
potoka – majitelka Iva Holá – v˘bornou, CAC,Národní vítûz a BOB. Pes ve tfiídû mla-

d˘ch Orson Svatoborsk˘ revír Zuzky
Fialové získal v˘bornou, CAJC a BOJ.
V závûreãn˘ch soutûÏích byl vybrán
jako juniorsk˘ vítûz skupiny IIV – JBIG1.

Kompletní v˘sledky najdete na
http://vystavaklatovy.info/

ing. Lenka Fialová

Ramon i ocenûní pro nejlep‰ího psa: Vítûz speciální v˘stavy a nakonec i nejlep‰ího
zástupce plemene – BOB. Kvalitu vrhu potvrdila mezi mlad˘mi fenami Barbara
z Angeliky pana Romana Trojky – v˘borná, CAJC. Ve tfiídû otevfiené bûhalo v kruhu
souãasnû 7 dvoulet˘ch fen, uÏ v˘raznû promokl˘ch. Pût z nich bylo hodnoceno znám-
kou v˘borná. První v pofiadí se jevila Anet Milaba majitele a chovatele Milana Brtníka
(v˘borná, CAC).

Men‰í poãetní zastoupení, které koresponduje s men‰ími odchovy, charakterizu-
je DO. Ve tfiídû mlad˘ch se pfiedstavil nadûjn˘ Gery z Budi‰ovské doliny, v˘born ,̆
CAJC, Václava Hejny, kterého ãeká spí‰e pracovní, jak v˘stavní kariera. Vítûzkou spe-
ciální v˘stavy, CAC a BOB pak byla vyhodnocena také svûtlá bûlou‰ka Hera z Ka-
Mir Bohemia Libora Hrabovského z Chorynû.

Ze ãtyfi pfiedveden˘ch VMO zaujal velmi nadûjn˘m exteriérem Ozzy Svatobor-
sk˘ revír ve tfiídû dorostu, o kterém, hlavnû díky nepfiíbuznému pÛvodu, budeme
jistû je‰tû sly‰et. Solidní kostru i osrstûní prezentoval Bruno ze Sivického lesa pana
Emila Kune‰e. Díky men‰í konkurenci získal ve‰keré moÏné tituly: CAC, Vítûz speci-
ální v˘stavy a BOB.

Hlavní pofiadatel OMS Olomouc plánuje pravidelné pofiádání této v˘stavy a KDO
akceptoval nabídku pro tento termín k pofiádání klubové v˘stavy i pro pfií‰tí rok. MÛÏe
se zde vytvofiit dal‰í tradice klubov˘ch akcí v pfiíjemném prostfiedí pfiírodním i lid-
ském.  Je‰tû to poãasí se musíme nauãit lépe fiídit.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘

VMO Orson Svatoborsk˘ revír – CAJC, BOJ
Patrick Junior od Nezdického potoka –
CAC, CACIB, BOB
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V˘stava DUODANUBE Bratislava
O víkendu ve dnech 18. a 19. srpna se konala dvoudenní akce Duodanube Brati-

slava. Tedy 2 mezinárodní v˘stavy psÛ za jeden víkend u na‰ich slovensk˘ch souse-
dÛ…ideální moÏnost pro náv‰tûvu Bratislavy s takto pûknou tfie‰niãkou na dortu.
V˘stava byla uspofiádána v areálu bratislavské dostihové dráhy. Prostfiedí to bylo
opravdu nádherné, i v tropickém poãasí, které nás po celou dobu provázelo.

Z na‰ich plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ byli pfiihlá‰ení pouze ãe‰tí zástupci. Fenka
malého münsterlandského ohafie Klára z Vlasteckého vrchu Honzy Tomka ve tfiídû
‰ampionÛ a moji dva svûfienci, velcí münsterlandi, mlad˘ pes Orson Svatoborsk˘
revír a fena Nina Junior od Nezdického potoka ve tfiídû ‰ampionÛ.

Oba dny se nám více neÏ dafiilo. V sobotu nás posuzoval polsk˘ rozhodãí Andr-
zej Szutkiewicz, v nedûli pak domácí rozhodãí Ján Horváth. Klára z Vlasteckého
vrchu byla ocenûna po oba dny tituly CAC, CACIB, BOB, Orson Svatoborsk˘ revír
po oba dny CAJC a Nina Junior od Nezdického potoka stejnû jako Klárka, aby se
holky nehádaly, po oba dny CAC, CACIB, BOB.

Byl to velmi hezk˘ víkend, pfii kterém jsme spojili milé s uÏiteãn˘m. Stihli jsme si
prohlédnout historickou Bratislavu a na‰i ohafii si úspû‰nû nakroãili ke splnûní slo-
vensk˘ch ‰ampionátÛ krásy!

Zuzana Fialová

Závûreãné souteÏe
MMO Klára z Vlasteckého vrchu a VMO Nina Junior od Nezdického potoka

Moravskoslezská národní v˘stava psÛ
Brno Intercanis 29. 9. 2012

Sobotní ráno 29. 9. 2012 se na úãast-
níky v˘stavy netváfiilo pfiíli‰ pfiívûtivû.
Nebe bylo schované pod mrakem, bylo
chladno a v˘stavní kruh, pro posuzová-
ní mal˘ch a velk˘ch münsterlandsk˘ch
ohafiÛ, byl postaven venku. Úãast na této
v˘stavû pro tato dvû plemena byla malá
- nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi nebyl pfii-
hlá‰en ani jeden, malí münsterland‰tí
ohafii ãtyfii a velcí münsterland‰tí ohafii
dva. Zato se zde se‰el nemal˘ poãet lidí,
ktefií na‰li spoleãnou fieã.

Mezi mal˘mi münsterlandsk˘mi
ohafii zazáfiily v‰echny feny, které na-

stoupily. Ve tfiídû ‰tûÀat byla pfiedvedena fenka Brita Alsa Morava (majitelka
Mgr. Stanislava Midrlová) s ocenûním VN1, ve tfiídû mlad˘ch byla ocenûna hodno-
cením V1 fena Bona z Angeliky (majitel pan Jan Hemala), ãerstvá absolventka klu-
bov˘ch v‰estrann˘ch zkou‰ek, ale nejúspû‰nûj‰ím zástupcem tohoto plemene pro
dne‰ní den se stala fena Amara Alsa Morava (majitelka paní Pavla Bezdûková), kte-
rá si v kruhu vybûhala hodnocení V1, CAC, NV, CAC âMKU a BOB.

Pfiedveden˘m velk˘m
münsterlandsk˘m oha-
fiÛm nebyl tento den za-
dán Ïádn˘ titul.

Pevnû doufám, Ïe na
dal‰í brnûnské v˘stavû
bude vût‰í zastoupení
na‰ich plemen, aby se
podpofiila zdravá konku-
rence a zároveÀ pfieved-
la na‰e plemena dlouho-
srst˘ch ohafiÛ.

Mgr. Stanislava Midrlová

MMO Amara Alsa Morava,
maj. P. Bezdûková

Bona z Angeliky, maj. Jan Hemala
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V˘sledky MVP âeské Budûjovice:

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi

Psi - tfiída pracovní
Hary z Bílé Telãe –V1, CAC, CACIB,  Maj. ing. Stanislav Petrá‰ek

Feny - tfiída mlad˘ch
Arga z Peyersfeldu- V1, CAJC, BOB, Maj. Jana Uriánková

Feny - tfiída pracovní
Bona z Angeliky – D, Maj. Jan Hemala

Nûmeck˘ ohafi dlouhosrst˘

Psi - tfiída mlad˘ch
Idar z Pánu louky – VD, Maj. Petr Vála

Feny - tfiída otevfiená
Nixe von der Riedleite, – VD, Maj. Pavel Bfiezina

Feny - tfiída pracovní
Alma ze Stfiípku – VD, Maj. Jan Samec
Cony z Ol‰ové rokle- VD, Maj.:Michal Bou‰e

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi

Psi - tfiída mlad˘ch
Orkan Svatoborsk˘ revír – V, CAJC, BOJ, Maj. Jan Vanûk

Psi - tfiída ‰ampionÛ
Patrick Junior od Nezdického potoka – V, CAC, CACIB, BOB, Maj. Iva Holá

Feny - tfiída pracovní
Cinda z Úboce, – VD, Maj. Ondfiej Vinkler

V˘sledky DUOCACIB Nitra
Feny – tfiída pracovní
Agora Badaine – V1, CAC, CACIB, BOB

Podzimní v˘stava v âesk˘ch Bu-
dûjovicích (13. 10. – 14. 10. 2012) byla
co se t˘ká poãasí opravdu „podzimní“
a chladná. Pouze dva v˘stavní kruhy
byly umístûny venku, mÛj a MVDr. Fran-
ti‰ka ·imka. Nakonec se to ale ukáza-
lo jako lep‰í fie‰ení pro psy, protoÏe
kruhy byly opravdu prostorné a psi i
v poãetnûji obsazen˘ch tfiídách mûli
dost prostoru pro pfiedvedení
v pohybu. Dle slov ostatních kolegÛ
rozhodãích, ktefií sice byli pod stfiechou,
byly kruhy v halách malé a pfiedvádû-
ní psÛ v pohybu velmi problematické,
obzvlá‰tû u vût‰ích plemen.

Zastoupení dlouhosrst˘ch ohafiÛ nebylo na tuto oblíbenou v˘stavu pfiíli‰ poãetné,
pouze 3 MMO, 4 DO a 3 VMO. Pfiesto v‰em vystavovatelÛm dûkuji za pfiedvedení
jejich svûfiencÛ a propagaci plemen dlouhosrst˘ch ohafiÛ.

Ing.Lenka Fialová, rozhodãí

Hary z Bílé Telãe –V1, CAC, CACIB, Maj.
ing. Stanislav Petrá‰ek

MVP âeské Budûjovice - podzim 2012

Zleva: Patrick Junior od Nezdického potoka – V, CAC, CACIB, BOB; Vpravo: Orkan Svatobor-
sk˘ revír – V, CAJC, BOJ
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Komentáfi k v˘stavám v roce 2012
V roce 2012 byly opût k dispozici pouze posudky z klubov˘ch v˘stav v Netfiebû

(Klub), v Zákupech (Zák) a ze speciální v˘stavy v Námû‰ti na Hané (Spec). Na tyto
v˘stavy byli delegováni kmenoví rozhodãí úzce spjatí s chovem nûmeck˘ch dlou-
hosrst˘ch a münsterlandsk˘ch ohafiÛ, ktefií dodrÏují chovatelsk˘ styl posuzování,
ke kterému patfií seriózní mûfiení v˘‰ky, peãlivá kontrola chrupu a barvy oka, vãetnû
zevrubného popisu pfiedvádûného jedince. Toto posuzování se li‰í od práce roz-
hodãího na mezinárodních v˘stavách, kde jde pfiedev‰ím o urãení pofiadí a drÏitelÛ
titulÛ z velkého poãtu vystavovan˘ch psÛ. Celkem bylo pfiedvedeno 20 DO, 55 MMO
a 19 VMO.

Tradiãnû zveme na na‰i hlavní klubovou v˘stavu zahraniãního rozhodãího. Letos
to byla paní Renate Klaus z Nûmecka, která pfii posuzování MMO kladla dÛraz na
osrstûní a zásadnû psy i feny na hranici optimální v˘‰ky hodnotila niÏ‰ím stupnûm
ocenûní. Je to reakce na stav v zemi pÛvodu, kde vût‰ina chovn˘ch psÛ atakuje
horní hranici v˘‰ky a hrozí posun celé populace z dan˘ch – charakteristick˘ch para-
metrÛ velikosti.

MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
hl. poradce chovu

Double CACIB Praha
Dvû mezinárodní v˘stavy psÛ v jednom víkendu se uskuteãnily 3. a 4. listopadu

v Praze. Na obou v˘stavách bylo bûhem jednoho víkendu posouzeno pfies 6 tisíc
psÛ. Plemena dlouhosrst˘ch ohafiÛ posuzoval v sobotu rozhodãí Ludûk Müller
a v nedûli rozhodãí Pavel Navrátil. âekatelství na plemena MMO,VMO a DO si zde
po oba dva dny plnil Oldfiich Nehyba. V sobotu bylo pfiihlá‰eno 6 MMO, 2 DO
a 3 VMO, v nedûli 2 MMO, 3 DO a 3 VMO.

Nejlépe ocenûní jedinci MMO v sobotu byli Brix z Horova dvora Radany ·tû-
pánkové, kter˘ získal ocenûní v˘born˘ a CAC, Daisy z Prosecké stránû majitele
Jaromíra Luxe – v˘borná, CAC, a Res.CACIB. Titul BOB, CACIB a CAC získala fenka
Barbara z Angeliky majitelÛ Jany a Romana Trojkov˘ch. V nedûli nastoupily pouze
dvû fenky ve tfiídû mlad˘ch, jako v˘borná byla hodnocena Barra z Dlouhé strouhy
majitele Franti‰ka Lingra.

Ze dvou pfiedveden˘ch jedincÛ DO získal v sobotu titul BOB, BOJ a CAJC hnûdák
Walter z Mechova Jifiího Drahokoupila. V nedûli si zaslouÏenû titul BOB, CACIB a CAC
odnesl Gordy z Budi‰ovské doliny Karoliny Boháãkové.

Ocenûní VMO bylo po oba dva dny stejné – Patrick Junior od Nezdického poto-
ka -v˘born ,̆ CAC a CACIB. Orson Svatoborsk˘ revír – v˘born ,̆ CAJC, BOJ a BOB.
Orson Svatoborsk˘ revír se navíc v sobotních závûreãn˘ch soutûÏích umístil
v juniorské skupinû VII na tfietím místû – JBIG3.

Kompletní v˘sledky obou dnÛ najdete na stránkách v˘stavy
http://www.vystavapsu.cz/vysledky/752

ing. Lenka Fialová

MMO zleva
Barbara z Angeliky Vl,
CAC, CACIB,
Daisy z Prosecké
stránû,
Vl, CAC, res. CACIB,
maj. J.Lux,
Dessy z Lhotecké
ka‰tanky,maj.J.Lux,
Brix z Horova dvora,
Vl, CAC, maj.Radana
·tûpánková
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Endy z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8033/05, vr. 3. 5. 2004, DKK 1/1
exteriér: sv. bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, VP, LZ, VZ I. c., nos 4, R. CACT, hlasiã

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

Fous z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8246/09, vr. 11. 3. 2007, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰ s plotnami, 65 cm, oko sv. hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: PZ, LZ I. c., VZ II. c., MZV Rakousko II.c., nos 4
otec: Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
matka: Era z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8035/07
majitel: Milan DoleÏal, 675 03 Budi‰ov 35, tel. 603 145 666

Endy ze Zlatého kouta, âLP/DO/8197/10, vr.14. 4. 2006, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV I.c., LZ II.c., SZVP I.c., PZ I.c., VZ I.c., CACT, nos 4
otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7638/01
matka: Dina z Dálky, âLP/DO/7776/06
majitel: Anna Bfiezinová, Chabrovice 16, 390 01 Sobûslav,

tel.: 775 376 751, e-mail: andy@seznam.cz

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, tel. 777 760 083

Grim od Paletky, âLP/DO/8303/10, vr. 8. 2. 2008, DKK 0/0
exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 67 cm, oko svûtle hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 2x CAC,

Klubov˘ vítûz 2010, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: ZV I.c., SZVP I.c., PZ I.c., LZ II.c., VZ II.c., nos 4
otec: Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00
matka: Iris od Devíti lip, âLP/DO/8080/07
majitel: Ladislav Koprnick ,̆ U NádraÏí 41, 294 02 KnûÏmost

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

680 057

Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2013
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
I. linie
Erik z Netíkova dvora, âLP/DO/7919/04, vr. 18. 2. 2002, DKK 0/0
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV I. c.,VP II. c., PZ I. c., LZ II. c., nos 4
otec: Cvik z Netíkova dvora, âLP/DO/6816/97
matka: Faty z Dorytky, âLP/DO/7526/02
majitel: Milan Petfiíãek, 592 22 VojnÛv Mûstec 291

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

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

Sendy LH od Hanusky, 7983/06, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 3x CAC, 2x CACIB, 2x BOB,

Klubov˘ vítûz 2006, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, SZVP, LZ, VZ I.c., MVZ II.c., VGP II.c., vítûz pole, nos 4, hlasiã, 2x CACT
otec: Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
matka: Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
majitel: Jaroslav Hajník, Zalánská 405, 262 42 RoÏmitál pod Tfiem‰ínem

VII. linie
Dasti ¤íjof, âLP/DO/8169/08, vr.10. 2. 2006, DKK 1/1
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 67 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ, VZ I.c. nos 4
otec: Dar z Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Gira z Mechova, âLP/DO/7862/04
majitel: Marek HrÛza, 588 65 Nová ¤í‰e 300, tel. 724 249 035
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Max z Mechova, âLP/DO/8131/08, vr. 1. 3. 2005, DKK 1/0
exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆
CAC, CACIB, Klubov˘ vítûz 2007, âesk˘ ‰ampion
v˘kon: PZ, LZ, SVP I.c., nos 4
otec: Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
majitel: Jifií Janda, Lubská 268, 339 01 Klatovy, tel. 376 315 840, 732 243 392

Rim z Mechova, âLP/DO/8253/08, vr. 19. 3. 2007, DKK 1/1
exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, LZ, PZ, MVZ I. c., Res.CACT, MVZ Rakousko II.c., nos 4, daviã
otec: Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
matka: Kisi z Mechova, âLP/DO/8011/07
majitel: Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec, tel. 724 524

253

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

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

Ugo vom Sämmenhof, âLP/DO/8308/09, vr. 19. 4. 2007, DKK 1/1
exteriér: hnûdák, 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC, 2x CAC, 2x CACIB, 2x BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ I.c., CACT, KVZ I.c., nos 4
otec: Racker vom Sämmenhof, 600/02A DGStB 54226
matka: Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170, tel.: 376 599 318, 731 530 235

Uran vom Sämmenhof, âLP/DO/8299/10, vr. 19. 4. 2007, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, BOB
v˘kon: PZ I.c., LZ II.c., SZVP I.c., nos 4
otec: Racker vom Sämmenhof, 600/02 A DGStB 554226
matka: Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Alois Grmolensk ,̆ 783073 Grygov 9

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

BOB
v˘kon: PZ, LZ , VZ I. c., MVZ Rakousko III.c., nos 4
otec: Dar Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, CLP/DO/8012/06
majitel: Jaromír Stanûk, Brtnice 66, 251 69 Velké Popovice, tel. 724 287 011

Idar z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8325/09, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, 62 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, CACIB, BOB.
v˘kon: ZV I.c. - CACT, PZ I.c., VZ II.c., MVZ I.c., nos 4
otec: Dar Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, âLP/DO/8012/06
majitel: Franti‰ek Chvojka, Tylova 99, Pfiedhradí, 289 41 PÀov

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, VZ 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

Kar z Mechova, âLP/DO/8006/06, vr. 11. 11. 2003, DKK 1/2
exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ Obl. vítûz
v˘kon: ZV, LZ, PZ, VZ I.c., MVZ DO II.c., VGP II. c., Vítûz pole, daviã, nos 4
otec: Dyk ze Zlatého kouta
matka: Faty z Mechova
majitel: Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec, tel. 724

524 253

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

Kim z Mechova, âLP/DO/8009/08, vr. 11. 11. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ obl. vítûz,

2x CAC, Res.CACIB, CACIB, BOB
v˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ I.c., nos 4
otec: Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
matka: Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
majitel: Vladimír Li‰ka, Nová HuÈ 56, 330 02 D˘‰ina, tel.: 723 535 717
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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, tel. 603 861 063

Gino ze Skalné plánû, âLP/MMO/9172/10, vr. 2. 4. 2006, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: BZ I.c., LZ I.c., SZVP I.c., PZ I.c., nos 4
otec: Nord Eben – Ezer, âLP/MMO/8153/01
matka: Tera Eben – Ezer, âLP/MMO/8323/03
majitel: Vojtûch Kuthejl, sídl. Hájky 428, 384 22 Vlachovo Bfiezí, tel. 607 963 772

Guro ze Záhumenice, âLP/MMO/9507/10, vr. 19. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 57 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB
v˘kon: PZ, BZ, SZVP, LZ I.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Asta z Mafietínka, âLP/MMO/8905/06
majitel: Jakub Capl, K Leváãku 1037, 374 01 Trhové Sviny, tel. 733 231 066

Jas z Florianova dvora, âLP/MMO/9580/10, vr. 11. 4. 2008, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ res. CACIB
v˘kon: ZV I.c., CACT, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4
otec: Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02
matka: Adra z Florianova dvora, âLP/MMO/8773/06
majitel: Ing. Jaroslav Hlaváãek, Kameniãka 66, 588 22 Luka nad Jihlavou,

tel. 604 203 206

Marko z Florianova dvora, âLP/MMO/9954/12, vr. 20. 2. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV I.c., Res.CACT, LZ, SZVP, PZ I.c., MVZ II.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Chara z Florianova dvora, âLP/MMO/9407/10
majitel: Ing. Josef Adámek, 671 38 Vi‰Àové 56, tel. 607 876 507, 723 966 937

Mark z Florianova dvora, âLP/MMO/9956/12, vr. 20. 2. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ, LZ, MVZ I.c., CACT, CACIT, V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2012
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Chara z Florianova dvora, âLP/MMO/9407/10
majitel: SoÀa âermáková, Polní 1001/6, 664 91 Ivanãice, tel. 723 652 048

Ned z Florianova dvora, âLP/MMO/9994/12, vr. 20. 4. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV I.c., CACT, LZ, SZVP, PZ. MVZ I.c., nos 4
otec: Bred z Doleãkova dvora, âLP/MMO/9062/09
matka: Adra z Florianova dvora, âLP/MMO/8773/06
majitel: Miroslav Zabloudil, U Jízdárny 200, 691 12 Popice, tel. 775 670 160

Yeli vom Sämmenhof, âLP/DO/8450/11, vr. 6. 9. 2010, DKK 0/0
exteriér: tmav˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ CAC
v˘kon: ZV I.c., CACT, PZ I.c., SZVP I.c., LZ I.c., VZ- MFH I.c., CACT, nos 4
otec: Arras vom Seulingswald, 84/6 A DGStB 58851
matka: Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Jaroslav Bejda, Mladotice 18, 331 41 Kralovice, tel. 602 876 250

Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
I. linie
Alan z Dianina údolí, âLP/MMO/8721/07, vr. 29. 4. 2003, DKK 2/2
exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAC, Res. CACIB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, VP, VZ I.c., CACT, nos 4
otec: Car z Prosecké stránû, âLP/MMO/7343/98
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/8474/03
majitel: MUDr. Vladimír Kubíãek, CSc., Hrdûjovice, OkruÏní 296,

370 01 âeské Budûjovice, tel. 386 358 413, 602 186 907,
fax 386 359 722, e-mail: kubicekmudr@iol.cz

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

Dar z Dianina údolí, âLP/MMO/9483/11, vr. 11. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko sv.hnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC, CAC, Res.CACIB
v˘kon: ZV I.c., PZ I.c., SZVP I.c., LZ I.c., nos 4
otec: Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
matka: Nessy Buremi, âLP/MMO/8474/03
majitel: Jakub Umprecht, Máchovo údolí 403, 349 01 Stfiíbro
tel. 776 030 225, e-mail: munsterland@seznam.cz

II. linie
Bred z Doleãkova dvora, âLP/MMO/9062/09, vr. 23.7.2005, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, BOB
v˘kon: PZ, LZ, SZVP CACT, VZ I.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
matka: Ara z Nivského dvora, âLP/MMO/8201/04
majitel: Karel ÎÛrek, Sazovice 104, 763 01 Mysloãovice,

tel.: 724 229 727, e–mail: zurek@instrumentum.cz
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VII. linie
Dor Ulja–Morava, âLP/MMO/8923/05, vr. 20. 6. 2004, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: LZ I.c., VP I.c., PZ I.c., MVZ I.c., CACT, CACIT, KV 2006,

Memoriál S. Hloucha (VZ) – III. c., nos 4
otec: Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
matka: Nancy Buremi, âLP/MMO/8472/04
majitel: Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice
tel. 544 223 278, 724 209 718

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

e-mail: MichalBenes@email.cz

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

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

10x CAC, 4x CACIB, 4x BOB, âesk˘ ‰ampion, âesk˘ grand‰ampion,
Národní vítûz, Klubov˘ vítûz 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008
v˘kon: ZV, PZ - CACT, LZ, VP, BZ - I. c., VZ – II. c.,
Memoriál Josefa Kobzy – II.c., vítûz lesa, nos 4
otec: Sandor Eben-Ezer, âLP/MMO/8309/02
matka: Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ, âLP/MMO/7633/99
majitel: Ing. Marek KÛs, Vlk˘‰ská 354, 330 33 Mûsto Tou‰kov, tel. 603 818 165

Barny vom Untersberg, âLP/MMO/9650/09, vr. 16.2.2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, CAC, CACIB
v˘kon: SZVP, PZ, LZ I.c. MVZ I.c. R.CACT, nos 4
otec: Athos vom Heiligwassergraben, ÖHZB 7753
matka: Arina vom Wonnenberg, 03-0942
majitel: Du‰an Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Pfie‰tice, tel.: 604 244 460

Tar z Lúckého bofií, âLP/MMO/9523/10, vr. 7. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB,BOB
v˘kon: ZV, LZ, PZ, SZVP I.c., nos 4
otec: Tref Eben-Ezer, âLP/MMO/8321/02
matka: Zina z Florianova dvora, âLP/MMO/8595/07
majitel: Miloslav Burda, 394 56 SenoÏaty 102, tel.: 724 151 643

VI. linie
Aran z Písecké Ameriky, âLP/MMO/8752/07, vr. 25. 4. 2003, DKK 1/1
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 55 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born ,̆ CAJC
v˘kon: ZV II. c., LZ II. c., VP II. c., PZ I. c., nos 3, hlasit˘ na vidûnou
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/02
matka: Alfa z Rasetova dvora, âLP/MMO/8195/03
majitel: Luká‰ ·irer, Pohorovice 60, 389 01 VodÀany, okr. Strakonice, tel.

777 031 367

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

Cyril Eben–Ezer, âLP/MMO/8805/07, vr. 15. 12. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ I.c., LZ, VZ II.c., nos 4, hlasit˘ na stopû, daviã
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Stela Eben–Ezer, âLP/MMO/ 8316/03
majitel: Petr Zimmermann, Ole‰nice 62, 580 01 HavlíãkÛv Brod, tel. 602 227 608

Igor z Hatného, âLP/MMO/8716/10, vr. 5. 4. 2003, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: PZ, SZVP, LZ I.c., nos 4
otec: Argo z Andûlského ml˘na, âLP/MMO/7478/97
matka: Golda z Táborsk˘ch struh, âLP/MMO/7685/98
majitel: Ladislav Petreck ,̆ Pivovarská 104, 789 83 Lo‰tice, tel. 604 435 582

Ikar ze Skalné plánû, âLP/MMO/9807/11, vr. 14. 6. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: ZV I.c., PZ I.c., LZ I.c., SZVP I.c., nos 4
otec: Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
matka: Fessy ze Skalné plánû, âLP/MMO/8968/08
majitel: Roman Koufiim, Novosedly 146, 387 16 Volenice, tel. 603 844 330
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Zak Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9220/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 54 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV, PZ SVP, MVZ I.c., nos 4
otec: Birko vom Achental, ZB-Nr. 01-0970
matka: Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
majitel: Jindfiich Pospí‰il, Májová 941/15, 361 01 Ostrov nad Ohfií

Zip Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9222/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV, PZ, SVP, LZ, MVZ I.c., Res. CACT, nos 4
otec: Birko vom Achental, ZB-Nr.01-0970
matka: Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
majitel: Milou‰ VejraÏka, 362 36 Pernink, tel. 777 736 367

Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
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, tel. 736 204 489

Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB, BOB
v˘kon: ZV, PZ, VP, VZ – v‰e I. c., LZ III. c., nos 4, vodiã
otec: Cento Krásn˘ les, âLP/VMO/587/98
matka: Grey z Bfiezensk˘ch revírÛ, âLP/VMO/928/03
majitel: Mgr. Josef Balcárek, NasobÛrky 38, 783 21 Chudobín, tel. 723 638 141

Fox z Mûstce, âLP/VMO/1540/11, vr. 20. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ oblastní vítûz
v˘kon: PZ I.c., LZ I.c., SZVP I.c., nos 4
otec: Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
matka: Dina z Mûstce, âLP/VMO/1250/09
majitel: Josef Balcárek, 784 01 Nové Zámky 4, tel. 725 019 265, tel. zamûst. 585

155 833

Char z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/1411/10, vr. 30. 4. 2007, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 62 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, 2x CAC, BOB
v˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4
otec: Car z T̆ necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
matka: Conny od Hofienické tvrze, âLP/VMO/1110/07
majitel: Petr Pospí‰il, U Kaple 45, Vsisko, 783 72 Velk˘ T̆ nec, tel. 737 587 254

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

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

Flok z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9800/12, vr. 15. 6. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: PZ, SZVP, MVZ I.c., nos 4
otec: Sir Eben-Ezer, âLP/MMO/8310/04
matka: Bessy z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/8618/06
majitel: Ing. Václav Stanûk, PrÛbûÏná 299, 373 81 Kamenn˘ Újezd, tel. 604 430 369

Hary z Bílé Telãe, âLP/MMO/9933/12, vr. 9. 3. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl ,̆ v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: LZ, SZVP, PZ, MVZ I.c., nos 4, daviã, hlasit˘ na vidûnou
otec: Barny vom Untersberg, âLP/MMO/9650/09
matka: Brita z Bílé Telãe, âLP/MMO/8711/05
majitel: Ing. Stanislav Petrá‰ek, 387 75 Skoãice 33, 728 277 239

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, MVZ I.c., 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

Mick Eben-Ezer, âLP/MMO/9720/10, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnûdobíl˘ s plá‰tûm, v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV, PZ I.c., VZ II.c., CACT, nos 4
otec: Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
matka: Diana Eben-Ezer, âLP/MMO/8837/07
majitel: Zdenûk ·ubrt, Sobû‰ovice 10, 257 44 Netvofiice
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Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06, vr. 29. 1. 2005, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tm. hnûdé

v˘born ,̆ 2x CAJC, 15x CAC, 6x CACIB, 9x BOB, BOG, BIS KV 2007,
Klubov˘ vítûz 2006 a 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008, Evropsk˘ vítûz
2008, Národní vítûz, Inter‰ampion, âesk˘ Grand‰ampion, âesk˘ ‰ampi-
on, ·ampion Montenegro, Slovensk˘ ‰ampion

v˘kon: âesk˘ ‰ampion práce,  PZ I.c., SZVP I.c., LZ II.c., VZ I. c. 472 b., BZ - I.c.,
PZ KKO - I.c. 297 b., CACT, VJP, stopa zajíce 9, HZP - slídûní za Ïivou
kachnou 10, Btr., Vítûz Klubové soutûÏe – MVZ I.c. 485 b.,V‰estrann˘ klu-
bov˘ vítûz 2007, CACIT, 4x CACT, Nejlep‰í voda, Vítûz PZ CACT, Memoriál
Václava Vanãury I.c. CACT, Memoriál Milana Novotného I.c. CACT, nos 4

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

602 134 057, e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Leo od Nezdického potoka, âLP/VMO/1454/10, vr. 4. 6. 2010, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko tmavohnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV I.c., PZ I.c., LZ II.c., SZVP I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
matka: Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
majitel: Jan Pikula, 756 41 Jasenice 31, tel. 604 152 864

Leonardo Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1464/10, vr. 15. 12. 2007, DKK 1/2
exterier: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ CAC, Klub.vítûz 2009,

2010
v˘kon: ZV-MVS I.c., CACT, SZVP I.c., PZ I.c., CACT, LZ I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
matka: Chera ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
Maj.: Franti‰ek ·kopek, Dreyerova 59, 152 00 Praha 5, tel. 608 713 179

e-mail: frantisek.skopek@quick.cz

Ozar od Nezdického potoka, âLP/VMO/1548/11, vr. 7. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAJC, BOB
v˘kon: Klub. ZV I.c., CACT, PZ I.c., CACT, SZVP I.c., LZ I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
matka: Chery ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
majitel: Ing. Katefiina Svobodová, 798 47 Horní ·tûpánov 148, tel. 777 904 687

Bez linie
Darco von der Waldschnepfe, âLP/VMO/1642/12, vr. 11.11.2009, DKK 0/0
Exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 64 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC
V˘kon: ZV, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4, daviã
Otec: Darco z. Berge, VDH/ZGM 26/02
Matka: Burga v.d. Waldschnepfe
Majitel: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 605 422 592

II. linie
Akim od Danãí ohrady, âLP/VMO/1510/10, vr. 8. 7. 2008, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon: ZV III.c., PZ, LZ, SZVP I.c., MVZ II.c., nos 4
otec: Cvik od Kaltouzu, âLP/VMO/905/06
matka: Cilka z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1260/08
majitel: Jan Svoboda, Chacholice 59, 538 51 Chrast

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

Bruno ze Sivického lesa, âLP/VMO/1522/12, vr. 19. 10.2008, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC
V˘kon: LZ, PZ, SZVP, VZ I.c., nos 4, CACT
Otec: Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
Matka: Alma ze Sivického lesa, âLP/VMO/1221/08
Majitel: Emil Kune‰, Ml˘nská 322, 664 17 Tetãice, tel. 774 069 520

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

CAJC, CAC, CACIB, BOB, KV 2008, Vítûz speciální v˘stavy 2008,
Speciální v˘stava KDO 2008 - BIG

v˘kon: PZ, SZVP I.c, LZ II.c., MVZ III.c., nos 4
otec: Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01
matka: Gira z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/850/02
majitel: Franti‰ek Prá‰il, 503 64 Mûník 96, tel. 776 020 175

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., CACT, CACIT, nos 4
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

Gal od Nezdického potoka, âLP/VMO/1299/07, vr. 1. 7. 2005, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ 2x CAC, Res. CACIB
v˘kon: ZV, PZ, VP, VZ I. c., nos 4
otec: Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
matka: Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
majitel: Martin Reisinger, NalÏovské Hory 55/I, 340 01 HoraÏìovice
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Patrick Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1624/12, vr. 10. 10. 2010, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ 4x CAC, âesk˘

‰ampion
V˘kon: ZV, LZ, SZVP, PZ I.c., nos 4
Otec: Zir od Nezdického potoka, âLP/VMO/1095/06
Matka: Gabriela od Nezdického potoka, âLP/VMO/1300/07
Majitel: Iva Holá, Bystfiice nad Úhlavou 92, 340 22 N˘rsko, tel. 773 988 646

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

Don von der Waldschnepfe, âLP/VMO/1643/12, vr. 11.11.2009, DKK 0/0
Exteriér: ãernobíl ,̆ v˘‰ka 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born ,̆ Res.CAC
V˘kon: ZV, PZ, I.c., LZ, SZVP II.c., nos 4
Otec: Darco z. Berge, VDH/ZGM 26/02
Matka: Burga v.d. Waldschnepfe
Majitel: Ladislav Pern ,̆ Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 605 422 592

Herodes Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1334/08, vr. 5. 3. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆

Res. CAC, 2x CAC, CACIB, âesk˘ ‰ampion
V˘kon: ZV, LZ, SVP, PZ I.c., nos 4
Otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
Matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
Majitel: Franti‰ek Trhlík, Pole 17, 388 01 Blatná, tel. 383 491 005; ve-

ãer 602 449 536 

King Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1440/10, vr. 13. 5. 2007, DKK 0/0
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 61 cm, oko hnûdé, v˘born ,̆ CAC, CACIB
v˘kon: LZ, SZVP, PZ I.c., Mistr. ·umavy I.c., CACT, nos 4
otec: Andy od Funbergu, âLP/VMO/1440/10
matka: Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
majitel: Ing.Jifií Opekar, Todnû 19, 374 01 Trhové Sviny

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

Moriz Svatoborsk˘ revír, 1565/10, vr. 2. 3. 2009, DKK 1/1
exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
v˘kon: ZV I.c.,CACT, PZ, SZVP, LZ, VZ I.c. MVZ I.c. R.CACIT, CACT, nos 4
otec: Mirko von den Reithkampen, ZGM 190/02
matka: Chera ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
majitel: Bohuslav MuÏák, Dfiínov 146, 277 45 ÚÏice

Nugát Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1530, vr. 2. 10. 2008. DKK 0/0
exterier : ãern˘ bûlou‰, 61 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
v˘kon : ZV. LZ, PZ, SZVP I.c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
otec : Lord II von der Langen Weide, VDH/ZGM 65/05
matka : Gabriela od Nezdického potoka, âLP/VMO/1300/07
majitel : Karel Petrmichl, Luby 233, 339 01 Klatovy, tel. 737 000 541
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Rodokmeny nov˘ch chovn˘ch psÛ
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Vyhodnocení chovné sezony 2012

V chovné sezónû 2012 bylo k dispozici 24 chovn˘ch psÛ a 31 chovn˘ch fen. Bylo
vystaveno 10 doporuãení ke krytí plus jedno náhradní, ze kter˘ch se uskuteãnilo 11.
Tfii feny nezabfiezly, tfii jsou nakryty a oãekávané datum porodu je konec roku 2012.
V pûti vrzích se narodilo 36 ‰tûÀat, coÏ je 7,2 ‰tûÀat ve vrhu. Zapsáno bylo 21 ‰tûÀat,
tedy v prÛmûru 4,2 ‰tûÀat ve vrhu.

JiÏ del‰í dobu diskutujeme o tom, co je tfieba udûlat pro to, aby ãetnost vrhÛ u
plemene DO, ‰la nahoru. Byly hlasy, Ïe s pfiispûním cizí krve se situace urãitû zlep‰í.
KdyÏ se dnes podíváme do rodokmenÛ na‰ich chovn˘ch psÛ, tak témûfi nenajdeme
rodokmen bez zahraniãní krve. Chyba (problém) bude asi nûkde jinde. Dávám tuto
otázku jako námût do diskuze na spádové schÛze, konané v pfií‰tím roce.

V‰em chovatelÛm pfieji hodnû zdraví a úspû‰nou sezónu 2013.
MVDr. Miroslav Kalich

poradce chovu DO
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stránce jsou zcela urãitû vy‰‰í náklady, které na stranû pfiíjmÛ nejsou adekvátnû vyvá-
Ïeny. Odmûnou chovateli je nadûje na moÏnou vy‰‰í kvalitu odchovan˘ch ‰tûÀat a
pro celou na‰i populaci MMO roz‰ífiení genetické variability. Pokud se vrátíme ke
statistice, ukáÏe nám, Ïe 20% leto‰ního odchovu je produktem zahraniãního krytí a
pfiiãteme-li aktivitu importovaného Barnyho vom Untersberg, pak alespoÀ jedna tfieti-
na roãníku má zahraniãního otce. V této situaci je tfieba pohlíÏet nejen na mnoÏství,
ale také klást dÛraz na kvalitu.

V chovatelské sezonû 2013 je pfiipraveno 29 tuzemsk˘ch chovn˘ch psÛ zajistit
reprodukci MMO v plném rozsahu, takÏe pfiípadné v˘jezdy do zahraniãí jen roz‰ifiují
nabídku.

Statistika nám zpûtnû matematicky zobrazuje na‰i ãinnost – v chovu MMO, po
sníÏení odchovu v pfiedchozí chovatelské sezonû, do‰lo k návratu k dlouhodobûj‰í-
mu trendu v poãtu odchovávan˘ch ‰tûÀat pfies 200 roãnû. Od 1. 11. 2011 do 31. 10.
2012 bylo vydáno 41 doporuãení ke krytí a bylo kryto 40 fen. Ve 34 vrzích pfii‰lo na
svût celkem 262 ‰tûÀat, z nichÏ bylo odchováno a nabídnuto nov˘m zájemcÛm 230
(124 psíkÛ a 106 fenek).

V˘razn˘m prvkem této sezony je vyuÏití moÏnosti krytí v zahraniãí. Kontakty je
nutno navazovat individuálnû a jedná se stále o urãitou obûÈ chovatele. Po materiální
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Feny novû zafiazené do chovu
DO
Cony z Ol‰ové rokle, âLP/DO/8196, vr. 11. 6. 2006, DKK 0/0
hnûdá, VD, oko H, 63cm, PZ I.c, SZVP II.c, nos 4
O: Reno LH od Hanusky M: Brony z Ol‰ové rokle
Maj.: Bou‰e Michal, Bukovec 77, 312 00 PlzeÀ

Enji z Ka-Mir Bohemia, âLP/DO/8237, vr. 30. 1. 2007, DKK 0/0
Hnûdá, VD, oko H, 62cm, PZ, I.c, SVP II.c, nos 4
O: Eben z Mechova M: Pegi z Ka-Mir Bohemia
Maj.: BroÏ Otakar, Sedlãánky 68, âelákovice

Alma ze stfiípkÛ, âLP/DO/8521, vr. 4. 4. 2011, DKK 0/0
Bûlou‰ s plotnami, VD, oko H, 63cm, ZV, PZ I.c, nos 4
O: Grym od Paletky M: Chyta z Krásného Hru‰ova
Maj.: Samec Jan, Radimovice 71, 390 02 Tábor

MMO
Aida z Otmického polesí, âLP/MMO/9677, vr. 1. 1. 2009, DKK 1/1
hnûdobílá, VD, oko H, 53 cm, ZV- MVS I.c., Res.CACT, PZ I.c., nos 4
O: Kastor Eben-Ezer M: Bela z Bílé Telãe
Maj.: Jaroslav Vofií‰ek, Otmíãe 3, 267 51 Zdice

Dara z Dianina údolí, âLP/MMO/,vr. 11. 3. 2008, DKK 0/0
hnûdobílá, V, oko Sh, 50 cm, PZ II.c., nos 4
O.: Vir z Florianova dvora M: Nessy Buremi
Maj.: Roman Merkl, Luãní 387, 398 11 Protivín

Ema z Chocholíku, âLP/MMO/9909, vr. 3. 2. 2010, DKK 1/1
hnûdobílá, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 52 cm, SZVP I.c., PZ II.c., nos 4
O: Aran z Písecké Ameriky M: Ina Reflex Bohemia
Maj.: Luká‰ ·írer, 387 75 Skoãice 42

Imy z Vlasteckého vrchu, âLP/MMO/9658, vr. 14. 7. 2008, DKK1/1
hnûdobílá, V, oko H, 53 cm, CAC, Nár.vít., BOB, ZV, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
O: Vir z Florianova dvora M: Gábina z Vlasteckého vrchu
Maj.: Ing. arch. Lucie Hrubá, Jana RÛÏiãky 1141/7, 148 00 Praha

Klára z Vlasteckého vrchu, âLP/MMO/9976, vr. 14. 4. 2010, DKK 1/1
hnûdobílá, V, 8x CAC, 4x CACIB, 5x BOB, Nár.vít., BIG, âesk˘ ‰ampion
ZV I.c., CACT, PZ I.c., nos 4, hlasitá na vidûnou, oko Th, 51 cm
O: Cyr z Rasetova dvora M: Gábina z Vlasteckého vrchu
Maj.: Jan Tomek, Jana RÛÏiãky 1141/7, 148 00 Praha

T̆ na z Bijadel, âLP/MMO/9686, vr. 22. 1. 2009, DKK 1/1
hnûdobílá, VD, oko H, 50 cm, PZ I.c., nos 4
O: Mark Buremi M: Nora z Bijadel
Maj.: Eli‰ka Kopencová, RaveÀ 26, 382 41 Kaplice

V sezónû 2012 bylo vystaveno 10 doporuãení ke krytí. Celkem bylo uskuteãnûno
12 krytí. Chovatelé vyuÏili tfii doporuãení vystavené koncem chovné sezony 2011.
Dvû fenky nezabfiezly. Jedna fenka je nakrytá koncem sezony 2012. Uskuteãnilo se
jedno úspû‰né zahraniãní krytí psem Arthus v. Rittersberg. Po druhém zahraniãním
krytí psem Kalle van de Stommeerpolder je bfiezost potvrzena.  Z 9 vrhÛ se narodi-
lo celkem 57 ‰tûÀat, ponecháno bylo 44 ‰tûÀat.

Do nadcházející chovné sezony je uchovnûno 24 fen. Chovn˘ch psÛ je 22, z tohoto
poãtu jsou 4 psi uchovnûni novû. Poãet chovn˘ch psÛ a fen je témûfi 1:1. Poãet krytí
v roce nedosahuje ani poãtu uchovnûn˘ch psÛ. Ne kaÏd˘ pes, byÈ kvalitní exteriéro-
vû i pracovnû do chovu zasáhne. Proto doporuãuji v‰em majitelÛm chovn˘ch psÛ,
aby své psy pfiedstavili chovatelské vefiejnosti a vyuÏili pfiíleÏitosti pfii Pfiehlídce chov-
n˘ch jedincÛ na samostatné klubové v˘stavû, kde je pro toto prostor a pfiehlídka
chovn˘ch jedincÛ pfii zahájení v˘stavy je velmi sledovaná v‰emi náv‰tûvníky.

V roce 2013 na XV. Samostatné klubové v˘stavû bude VMO posuzovat rozhodãí
ze zemû pÛvodu a dlouholetá chovatelka plemene paní Gisela Hochfeld. Myslím, Ïe
na‰i chovatelé a majitelé VMO mají co ukázat a dokázat, Ïe na‰i VMO jsou exteriéro-
vû na v˘borné úrovni.

Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO
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Nové chovatelské stanice
MMO
od Nezdfievského rybníka Jifií Ku‰ka, Nezdfiev 22

335 44 Kasejovice

od Novofieck˘ch rybníkÛ Jan Nezbeda, Barandov 414,
378 04 Chlum u Tfiebonû

von Seppstein Dipl.Ing. Josef Hudeck 252 08 Loutí

z Vlãkovského dvora Milo‰ Pomezn˘ Vlãkovice 34
503 27 Lhota p. Libãany

U‰a z Bijadel, âLP/MMO/9971, vr. 2. 4. 2010, DKK 0/0
hnûdobílá, V, oko Sh, 54 cm, ZV, PZ I.c., nos 4, hlasitá na stopû
O: Barny vom Untersberg M: Nora z Bijadel
Maj.: Václav ·esták, Chocomy‰l 13, 345 43 Koloveã

Ura z Bijadel, âLP/MMO/9970, vr. 2. 4. 2010, DKK 0/0
hnûdobílá, V, oko H, 52 cm, CAJC, BOJ, ZV, PZ I.c., nos4
O: Barny vom Untersberg M: Nora z Bijadel
Maj.: Josef Prach, DruÏstevní 288, 334 52 Merklín

Xitti z Otmického polesí, âLP/MMO/9572, vr. 8.5.2008, DKK 0/0
hnûdobílá, VD, oko H, 52 cm, ZV I.c., CACT, PZ I.c., nos 4
O: Kastor Eben-Ezer Bela z Bílé Telãe
Maj.: Milo‰ Pomezn ,̆ Vlãkovice 34, 503 27 Lhota pod Libãany

Zoja Buremi, âLP/MMO/9458, vr. 2. 1. 2008, DKK 1/1
hnûdobílá, V, oko H, 53 cm, CAC, Nár.vít., BOB, ZV, PZ I.c., nos 4
O: Eros von der Mooshex M: Meggy Buremi
Maj.: Jan Pe‰ula, Mil˘ – Bor 59, 270 54 ¤evniãov

Zouy od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/9992, vr. 1. 4. 2010, DKK
hnûdobílá, VD, PZ I.c., nos 4
O: Tristan vom Fuchseck M: Nria od PstruÏí fiíãky
Maj.: Jana ·mídová, 28. fiíjna 277, 364 52 Îlutice

VMO
V uplynulé sezónû nebyla zaregistrována Ïádná nová chovná fena.
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Práce s dlouhosrst˘mi ohafii
JiÏ pár ãísel, zde ãteme o úspû‰ích na‰ich plemen na zkou‰kách lovecké upotfie-

bitelnosti a stejnû tak na poli v˘stavním. Rozhodla jsem se podûlit také o v˘sledky
a úspûchy pracovní. Od záfií tohoto roku vypomáháme s na‰imi ohafii MMO Asterix
Badaine, DO Tara z Mechova a DO Ara od Mraãské tvrze v baÏantnici Konopi‰tû.
A to s nahánûním baÏantÛ zpût do honitby.

KaÏd˘ z nás, kdo cviãil ohafie, asi ví, Ïe není moc honiteb, kde by psi bûÏnû pfiichá-
zeli do kontaktu s drobnou zvûfií, zvlá‰tû v takové mífie jako tomu je na Konopi‰ti.
Musím pfiiznat, Ïe zaãátky opravdu nebyly u mého MMO lehké, jiÏ díky tomu, Ïe ne
v‰ichni baÏanti mají pud sebezáchovy a jsou to baÏanti odchovaní, tak velmi rádi pfied
psem pochodují v nebezpeãné vzdálenosti. Tedy utvrzení klidÛ byl prvofiad˘ úkol, aby-
chom tuto ãinnost mohli vÛbec dûlat. Ov‰em díky ãastému pfiicházení do zvûfie se psi
uklidnili a den ode dne se jejich práce zlep‰ovala. Jejich krásné vystavování a pfiiznává-
ní, byla pastva pro oãi i pohlazení pro srdce a uvûdomení si, Ïe taková práce opravdu
za tu námahu a nervy pfii v˘cviku stojí. Psi jiÏ po nûkolika t˘dnech chodili spí‰e na
jistotu do krytin, kde vystavili a poãkali na nás pomalé vÛdce, neÏli jsme zvûfi vy‰lápli,
postupem ãasu se nauãili na nás jiÏ neãekat a zvûfi vyráÏeli na slovní povel.

Dal‰í raritou, která není v pfiírodû vidût je, Ïe baÏanti se neskr˘vali jen v krytinách,
ale zdrÏovali se i na oranicích, tedy je psi obíhali a postupovali na vidûnou. JelikoÏ je
to celodenní práce, a pro Aru a Taru dokonce kaÏdodenní práce, tak mohu jen smek-
nout s jakou chutí a nasazením kaÏd˘ den práci provádûli. KaÏd˘ den s nasazením
prohledali nûkolikrát x hektarÛ, aby jim neunikl ani jeden kohout a pfii práci se oprav-
du krásnû doplÀovali. MÛj Asterix má celkem rychlé a vytrvalé hledání do v‰eho jde
po hlavû, tedy se zde nauãil, také „ubrat páru“ a trochu dfiíve pfiem˘‰let neÏli konat.
Díky tak ãastému pfiicházení do zvûfie se hezky upevnilo jeho vystavení a klid. Stejnû
tak Tara (tfiíletá fena DO), která má krásné prostorné hledání a obrovskou chuÈ do
práce, se nauãila spolupracovat s ostatními a neskrblit si v‰e jen pro sebe a Ara,
je‰tû mladá jemná fenka, která pracuje s chutí, ale oproti tûm dvûma o práci více

pfiem˘‰lí, má tak pevné vystavení, Ïe je nû-
kdy tûÏké ji krapet rozpohybovat, se ve spo-
lupráci s ostatními psy více otevfiela a za-
ãala si vûfiit.

Závûrem bych chtûla fiíci, a proto sem
také pí‰i, Ïe i kdyÏ je nûkdy cesta
k dokonalosti a v˘cviku trnitá, tak stojí za
krásnou práci, z které vám zÛstane slziãka
dojetí v oku. Doufám, Ïe nás po na‰ich
povinnostech baÏanty nahánût, také ãekají
hony, kde naberou psi dal‰í cenné zku‰e-
nosti a my vÛdci dal‰í krásné záÏitky.

Bc. Pavlína Kuncová

Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Idar z PánÛ louky 8553 B/B 110/106
Essi z Remízu 8375 A/A 108/109
Gera z Budi‰ovské doliny 8541 A/A 105/106
Mira Argaj Doksy 8324 C/B 94/102
Alma ze StfiípkÛ 8521 A/A 118/109

MMO
Amy od Dlouhé strouhy 10021 A/A 106/104
Ema z Chocholíku 9909 B/B 102/104
Zoja Buremi 9458 B/B 106/107
Barbara z Angeliky 10265 A/A 107/106
Flok z Lhotecké ka‰tanky 9800 A/A 106/108
Zouy od PstruÏí fiíãky 9992 A/A 105/105

VMO
Lupin Svatoborsk˘ revír 1467 A/A 104/108
Orson Svatoborsk˘ revír 1708 A/B 105/101
Odry Svatoborsk˘ revír 1716 A/B 110/101
Oxana Svatoborsk˘ revír 1714 A/A 112/110
Elva vom Enteschnabel 1718 B/B 101/101

Upozornûní na pfiechod k jinému oznaãování stupnû DKK z dfiíve uvádûné ãíselné
kvalifikace 0 – 4  k oznaãení písmeny A – E.
0 = A  - bez pfiíznakÛ dysplazie kyãelního kloubu / No sings of Hip Dysplasia
1 = B  - témûfi normální kyãelní kloub / Near normal hip joints
2 = C - lehká dysplazie kyãelního kloubu / Mild Hip Dysplasia
3 = D - stfiední dysplazie kyãelního kloubu / Moderate Hip Dysplasia
4 = E - tûÏká dysplazie kyãelního kloubu / Severe Hip Dysplasia
ProtoÏe zmûna je pouze formální a pfiehledná, nebudou se dfiívûj‰í oznaãení mûnit.

MMO Asterix Badaine, maj: Bc. Pavlína Kuncová
a MMO Ara od Mraãské tvrze, maj: Milo‰ Dvofiák
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Dítû a pesNámût k diskusi
VáÏení pfiátelé, ãlenové KDO, po prvé jsem vstoupil do na‰eho klubu v roce1972,

takÏe se mohu povaÏovat za pamûtníka. Dal‰í mÛj Ïivot byl spojen s plemenem DO.
Za ta léta si pamatuji, jak to bylo dfiíve a porovnávám, jak jsme na tom dnes. Rád
kvituji, Ïe dnes máme memoriál pojmenovan˘ po panu MVDr. Soukupovi, a po panu
profesoru Nûmcovi. Urãitû bylo v minulosti mnoho osobností, které si zaslouÏí na‰í
úctu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe jednou z nich byl i b˘val˘ pfiedseda klubu pan arch. Ku-
belka. Urãitû mûl velkou zásluhu na vzniku porovnávacích zkou‰ek, v dobû kdy byl
problém vycestovat na západ. Myslím, Ïe by v˘bor klubu mohl projednat, aby tato
akce nesla jeho jméno.

Dal‰í ãást mého pfiíspûvku bude trochu kritiãtûj‰í, protoÏe pfiíli‰ chvály není dob-
fie. Tuto ãást jsem nazval tak, jak to cítím.

Znepokojení
Jak jsem jiÏ pfiedeslal v úvodu, povaÏuji se za pamûtníka. V dobách, kdy jsem

zaãínal, fungovalo v chovu DO 6 krevních linií a v kaÏdé bylo alespoÀ 5 - 6 psÛ.
Dne‰ní stav je následující: v 1. linii jsou 2 psi ve vûku10 a 8 let a v 5. linii také 2 psi ve
vûku 10 a 9 let. Kromû 7. linie, která je silnû zastoupena, ostatní linie vymfiely. Není
‰koda nechat vyhynout ty zbylé linie, které se v minulosti osvûdãily? Místo abychom
se snaÏili zachránit ná‰ ãesk˘ chov, nahrazujeme jej dovozem. Osobnû nic proti do-
vozu nemám a v minulosti se praktikoval jako osvûÏení krve, ale domácí chov pro-
speroval a dovezení jedinci pÛsobili jako zlep‰ovatelé chovu. Myslím, Ïe toto je téma
pro poradce chovu, jak z této situace ven. Vím, Ïe je to problém, kdyÏ se uskuteãÀuje
pouze pár krytí roãnû. Ale jestli chceme mít DO i v budoucnosti, musíme s touto
situací nûco udûlat. Osobnû bych povaÏoval za úspûch, kdyby se na mÛj ãlánek
rozpoutala na stránkách ZPRAVODAJE diskuse, aÈ s kladn˘m ãi záporn˘m názorem.
Vûfiím, Ïe diskuse o problému jej mÛÏe pomoci vyfie‰it.

Úpln˘m závûrem jednu malou technickou pfiipomínku. Snad by nebylo velk˘m
problémem, kdyby chovatelé pfii pfiedávání prÛkazÛ pÛvodu pfiidali i pfiihlá‰ku do
klubu KDO. Ne, Ïe by to udûlalo zázraky, ale není daleko doba, kdy bude dobr˘
kaÏd˘ ãlen.

VáÏení pfiátelé, to je zatím v‰e, a budu se tû‰it na va‰e názory.
DlouhánÛm zdar!
Franti‰ek Chvojka
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Pomáháme si
DO
CHS z Popovick˘ch lesÛ zadá vrh ‰tûÀat
Matka : Ajka z âestlického dvora
Otec : Erny ze Zlatého kouta
Odbûr: konec ledna 2013
Kontakt: Josef Petrásek, Velké Popovice 109, 251 69 Velké Popovice

tel.: 602 104 123, e-mail: Petraskova.ucto@seznam.cz

Prodám ‰tûÀata DO „Z Jestfiábské“
Ze spojení lovecky veden˘ch bûlou‰Û (I. Linie)
Otec: Hubert z Pfiedních hájÛ, sv. bûlou‰

v˘born ,̆ CAJC, CAC; ZV, LZ, PZ - I.c., SZVP - II.c. nos 4
Matka: Aida z Roudenské doliny, sv. bûlou‰

velmi dobrá; ZV, PZ, SZVP - I.cena, nos 4
Odbûr: bfiezen 2012
Kontakt: Ing. Ivo Muthsam, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 603 223 230, e-mail: aidalupenice@email.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

Leto‰ní rok se nám podafiilo sloÏit PZ I.c. a opravit si SVP na I.c. Ve v˘stavním
kruhu jsme získali tituly 4x CAC, NV, BOB. Z Maxe je CHOVN¯ PES, âESK¯ ·AMPI-
ON a âESK¯ GRAND·AMPION!

Dnes uÏ manÏel nefiíká, Ïe velk˘ pes je zbyteãn˘ a je na Maxe hrd˘! JelikoÏ je Maxík
stra‰nû hodn ,̆ miluje ho kromû na‰ich dûtí i drobotina z celé vesnice. Na‰e 10-ti letá
dcera Eli‰ka se s ním pravidelnû úãastní soutûÏí Junior handling a na NVP v Klatovech
ho pfiedvedla i velmi úspû‰nû v kruhu, kde spolu získali tituly V1, CAC, NV, BOB!

Dnes uÏ se staví dal‰í kotec, a co myslíte, Ïe v nûm bude? No pfiece dal‰í VMO!
Na konci tohoto ãlánku chci podûkovat lidem, ktefií mi velmi pomohli s v˘cvikem!

Panu JANU HORSKÉMU, VLASTù HORSKÉ, ing. LENCE FIALOVÉ a za vûnování
mého prvního psa ZUZCE FIALOVÉ!!!

Iva Holá

Jak mi velk˘ münsterlandsk˘ ohafi zmûnil Ïivot
Bylo léto a myslela jsem, Ïe to bude den jako kaÏd˘ jin .̆ Jela jsem do práce, kde se

mnou byla, jako kaÏd˘ rok, Zuzka Fialová na brigádû. Pracuji v lesní ‰kolce a Zuzka
sebou vÏdy brala své psy. Její VMO jsem jiÏ léta obdivovala pro jejich povahu, krásu
a eleganci. BohuÏel moje prosby o pofiízení takového psa nebyly doma vysly‰eny. Aãko-
liv je mÛj muÏ hajn˘ a myslivec, fiíkal: „Staãí jezevãík - ná‰ Tim, velk˘ pes je zbyteãn˘!“

Ale ten den nebyl nakonec jako kaÏd˘ jin˘! Do manÏela jsem stále ,,huãela,, a on
vyslovil osudnou vûtu, která zmûnila mÛj Ïivot: „PO¤Ië SI PSA! ALE JEN POKUD
BUDE ZADARMO.“ A Zuzka na to: „Mám doma 5-mûsíãní ‰tûnû. VEM SI HO!“ A já
byla jak Alenka v fií‰i divÛ – mÛj sen se vyplnil. Do t˘dne manÏel se sousedem posta-
vili exklusivní kotec a já si mohla pfiivézt nového ãlena rodiny domÛ, i za manÏelovy
podmínky. Pejsek se jmenoval Patrick Junior od Nezdického potoka, protoÏe se
v‰ak na‰emu synovi Jirkovi ‰patnû fiíkalo R, bylo mu vybráno nové jméno Max.

Maxík chodil se mnou do práce, byla jsem s ním kaÏdou volnou chvilku. Postu-
povala jsem jako absolutní psí laik metodou pokus-omyl a také podle darované knihy
V˘cvik loveck˘ch psÛ od Báãi. Nemûla jsem s Maxem Ïádné plány do budoucna.
DÛleÏité pro mû bylo, aby pes poslouchal a byl m˘m kamarádem. BlíÏil se podzim
a paní ing. Lenka Fialová mi povídá: „A co zkusit zkou‰ky vloh?“ „Co to jsou zkou‰ky
vloh?“ ptala jsem se. Paní Fialová mi v‰e vysvûtlila a odpoledne mi pak ukázala jak se
psem pracovat. Zaãali jsme s Maxem chodit dennû trénovat. Maxe to moc bavilo
a mû se líbilo sledovat jeho pokroky.

Den pfied zkou‰kami jsem byla stra‰-
nû nervózní, nespala jsem. Pfii‰lo rozloso-
vání a my ‰li v na‰í skupinû jako druzí.
KdyÏ jsem Maxe posílala na první disciplí-
nu, myslela jsem, Ïe omdlím. Ale Max se
nenechal mojí nervozitou rozhodit a krás-
nû fungoval. Pfii vyhlá‰ení jsem pak byla
mile pfiekvapena. Nic jsem netu‰ila, ne-
vûdûla jsem, co znamenají nûjaké „trojky,
ãtyrky, koeficienty“. Max se stal vítûzem
zkou‰ek s poãtem bodÛ 218 a to
v 9 mûsících!

Zaãala zima a já jsem pfiem˘‰lela o dal-
‰ích zkou‰kách a v˘stavách. V roce 2011
jsme se zúãastnili tûchto zkou‰ek: Memori-
ál MVDr. Vladimíra Soukupa - ZV CACT I.c.,
LZ I.c., SZVP II.c. S pfiípravou na v‰echny
tyto zkou‰ky mi pomáhali manÏelé Hor-
sk˘ch. Byli jsme také na 3 v˘stavách, ze kte-
r˘ch si Max odnesl ocenûní v˘borná,
2x CAC, Národní vítûz, BOB. Byl to krásn˘
rok zakonãen˘ úãastí na nûkolika honech
na drobnou.
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V˘bor  KDO
Pfiedseda: Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170

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

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

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

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

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

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

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

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

Dozorãí rada KDO
Pfiedseda: Ing. Ladislav Ml˘nek

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

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

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

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

VMO
Chovatelská stanice ,,od Nezdického potoka,, zadá ‰tûÀata
Matka: Nina Junior od Nezdického potoka, DKK 0/0
Exteriér: barva oka hnûdé, v˘‰ka 60 cm, âesk˘ junior ‰ampión, âesk˘ ‰ampion, 5x

CAC, BOJ, JBIG2, BIG5, 2x res.CACIB, 5x CACIB, Národní vítûz, 3x BOB,
World winner 2012, Klubov˘ vítûz 2012

V˘kon: VJP - stopa zajíce 10, ZV-Memoriál Dr.Vladimíra Soukupa I.c. ,prokázána
hlasitost na vidûnou, LZ- I.c., PZ-I.c., SZVP - I.c., XLII. CACIT Klubová soutûÏ
- Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, MMO, VMO - II.c., VZ- I.c.

Otec: Kalle van de Stommerpolder, DKK 0/0
Exteriér: Mezinárodní ‰ampion krásy, ·ampion Nizozemí, Svûtov˘ vítûz 2010, NORDIC

‰ampion, Juniorsk˘ svûtov˘ vítûz 2008, Evropsk˘ vítûz 2010, ‰ampion
12 zemí a mnoho dal‰ího…

V˘kon: nûmecké zkou‰ky chovnosti VJP a HZP, zkou‰ky v Nizozemí: Veldwerk –
kwalificatie G, KNJV – diploma B, Working test (Novice) – certificaat, Beste
Jeugdhond NGMV 2010-75 ptn, Aanlegproef NGMV- Kwalificatie U

Termín vrhu: konec listopadu 2012
Odbûr: konec ledna 2013
Kontakt: Zuzana Fialová, Milence 64, N˘rsko, tel.: 721 741 791,

e-mail: o.vanda@seznam.cz

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
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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

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. 85/2012 vychází 27. prosince 2012.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 86/2013 je 15. kvûtna 2013.

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‰ková, 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
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