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daj č.1/2011
Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Adresa KCHJgdtČ - KCHJgdtČ o.s.,
Březina 102, 338 24 Břasy I
IČ: 70886776
Orgány KCHJgdtČ

Funkce
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
E-mail

President
Josef Soukup
370 07 České Budějovice, Bukovec 19
602 174 941
president@jagdterrierclub.net
Vicepresident
Petr Kalaš
338 24 Břasy 1, Březina 102
603 255 960
vicepresident@jagdterrierclub.net
Ekonom
Ing. Magdaléna Chytrová
373 12 Borovany, Jílovice 138
728 345 947
ekonom@jagdterrierclub.net
Poradce chovu pro uchovňování
Prozatimně P. Kalaš, viz vícepresident
poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Poradce chovu pro krytí
Jaroslav Řezba
252 65 Tursko, K Erzu 83
724 065 284
poradce.kryti@jagdterrierclub.net
Výcvikář
Jaroslav Kočárek
466 01 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině 8
602 568 889
vycvikar@jagdterrierclub.net
Matrikář
MVDr. Marek Pech
391 75 Malšice 30
776 258 489
matrikar@jagdterrierclub.net

Klub chovatelů jagdteriérů v Če

Chovatelská rada
Předseda
Jaroslav Řezba
252 65 Tursko, K Erzu 83
724 065 284
chov.rada@jagdterrierclub.net
Člen
Jaroslav Kočárek
466 01 Jablonec nad Nisou, Na Mýtině 8
602 568 889
vycvikar@jagdterrierclub.net
Člen
Prozatímně P. Kalaš
poradce.chovnost@jagdterrierclub.net
Revizní komise
Předseda
Ladislav Krpeš
413 01 Roudnice n.L., Břeţany n.O. 93
602 349 495
revizor@jagdterrierclub.net
Člen
Radek Černý
345 06 Kdyně, Chodská Lhota 159
724 205 891
rcerny@koop.cz
Člen
Jan Vávra
373 46, Pištín 117
604 440 874
vavra@necoss.cz
Redakce zpravodaje
Hana Krpešová
411 18 Budyně, Břeţany 93
602 349 495
h.krpesova@seznam.cz
Redakce webové prezentace
Ing. Pavel Tisovský
507 45 Mladějov 64
777 662 609, 491 110 176
postmaster@jagdterrierclub.net
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Zpravodaj č. 1/2011

Vážení přátelé,
Rok 2011 je pro náš klub významný tím, že oslavujeme 20. výročí
založení KCHJgdtČ. Právě před 21 lety se chovatelé jagdteriérů
v Čechách rozhodli pro založení klubu s tím, že klub zahájí svoji
činnost od 1. 1. 1991. Je složité tvrdit, zda je to moc nebo málo,
rozhodně se ale potvrdily předpoklady, že náš klub se stal
životaschopným a přes všechny problémy si zachoval svoji identitu až
doposud. Věřím, že my všichni přispějeme k dalšímu fungování a
rozvoji našeho klubu.
Rád bych Vás všechny pozval na slavnostní výroční členskou
schůzi 19.2. od 13:00 hod do Brníkova, kde byla právě před 20
lety schůze zakládající.
Závěrem mi dovolte, Vám jménem svým i celého výboru, popřát do
roku 2011 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů při práci,
zkouškách i lovu s jagdteriérem.
President klubu
Josef Soukup
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Zápis ze schůzí v roce 2010
Zápis ze schůze výboru klubu KCHJgdtČ
Chotěšov 30. května 2010

Přítomni: Sokup Josef, Kalaš Petr, Ing. Chytrová Magdalena, Kočárek Jaroslav,
Řezba Jaroslav
Omluveni: Ing. Černý Daniel, MVDr. Pech Marek
Za RK: Krpeš Ladislav, předseda
1) Kladně bylo zhodnoceno konání a průběh ZV. Při větším počtu jagdteriérů na
zkouškách je lepší porovnání vrozených vlastností předvedených psů a fen.
Vysvětlilo se i nedorozumění na ZV v Jičíně.
2) Výborem byla kladně hodnocena organizace i průběh Klubové výstavy v
Chotěšově.
3) Soukup Josef byl pověřen delegací rozhodčího na speciální výstavu v roce
2010.
4) Výroční členská schůze proběhne v Brníkově (slavnostní schůze k 20. výročí
zaloţení KCHJgdtČ).
5) Návrh konání klubové a speciální výstavy v roce 2011.
Klubová – Mýto – Rokycany
Speciální – Dţbán – Praha
6) Ing. Chytrová – dotaz na způsob financování a finanční evidence klubových
zkoušek. Vypracováním směrnice byli pověřeni pan Kalaš a pan Kočárek.
Směrnice bude zveřejněna na webu.
7) Výbor klubu bere na vědomí ukončení činnosti Ing. Černého jako poradce
chovu. Agendu prozatím převezme pan Petr Kalaš.
8) Za vystavení doporučení ke krytí psem v drţení nečlena klubu je stanoven
poplatek 200 Kč.
9) Změna chovných podmínek je moţná pouze na volební členské schůzi. V
mezidobí pouze na návrh chovatelské rady a po odsouhlasení členskou schůzí.
/Nadále platí sjednocení chovných podmínek s Moravskoslezským klubem/.
10) Při ţádosti o krytí na méně neţ dvě volné generace z pohledu rodičů musí
ţadatel doloţit poradci chovu výsledek vyšetření chovného páru na glaukom a
luxaci. Vyšetření bude poţadováno z důvodu vyloučení tohoto dědičného
onemocnění.
11) Uzávěrka zaslání příspěvků do Zpravodaje II/2010 je 15. 6. 2010.
12) Memoriál Františka Stehlíka v roce 2011 bude pořádat pouze KCHJgdtČ jako
evropskou soutěţ k dvacátému výročí zaloţení klubu.Vzhledem k náročnosti této
akce bude výbor vděčný za jakýkoliv sponzorský dar.
13) Josef Soukup a Petr Kalaš byly výborem pověřeni zpracovat propozice a
obeznámit s nimi všechny evropské kluby.
14) J. Kočárek sestaví a projedná plán klubových zkoušek na rok 2011 a zašle
jej na ČMMJ. Ţádáme členy, kteří mohou nabídnout pořádání zkoušek, aby
kontaktovali výcvikáře klubu.
Zapsal: Josef Soukup
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Zpravodaj č.1/2011

Zápis výboru ze dne 16.10.2010 v Předbořicích

Přítomni: J. Soukup, J. Řezba, P. Kalaš, Ing. Chytrová, MVDr. Pech, J. Kočárek,
redakce: H. Krpešová, revizní komise: L. Krpeš
1. Zpráva poradce chovu J. Řezby - nutnost vytvoření bonitačního kódu
/zdůraznit výsledky zkoušek/ - připravit návrh na členskou schůzi
2. P. Kalaš - převzetí chovných listů od D. Černého, prozatímně povede evidenci
jako druhý poradce
3. Zpráva předsedy revizní komise o prošetření ve věci porušení stanov ze
strany členů L. Kunce a F. Kuneše. Viz příloha Zápis z konání revizní komise. Na
základě prošetření celé události navrhuje revizní komise vyloučení obou
jmenovaných pro porušení stanov KCHJGDtČ. J. Soukup sdělil, ţe telefonicky
pozval L. Kunce, aby se k celé věci vyjádřil, na jednání se ale nedostavil.
President dále přednesl svoje šetření a návrh výboru k jednání a hlasování. Z
dostupných údajů u Českomoravské kynologické unie a z webových stránek
Českého klubu jagdteriérů se mi podařilo zjistit, ţe členové našeho
klubu Ladislav Kunc a František Kuneš jednali na ČMKU o registraci dalšího
klubu jagdteriérů v ČR. Při dalším jednání pak formou písemného podání p.
Ladislav Kunc uvedl pro ČMKU skutečnosti, které poškozují dobré jméno klubu.
Uvedl, ţe klub se dopouští porušování zákona tím, ţe provádí zkoušky z výkonu
nepovoleným způsobem a neuznává zkoušky organizované Okresním
mysliveckým svazem. Toto nařčení je tak závaţné, ţe můţe vést v důsledku aţ k
případnému zrušení registrace klubu, který porušuje platné zákony. Rovněţ tak
další skutečnosti uváděné na vrub KCHJgdtČ, jako je osočování klubu s ohledem
na údajné chyby v hospodaření klubu a zpřístupnění k chovu
nečlenům klubu poškozuje dobrou pověst klubu. Ačkoliv členská základna
schválila hospodaření klubu a způsob zpřístupnění k chovu nečlenům klubu
vyplývá z poţadavků vyšších orgánů (ČMKU) jsou informace p. Kunce tendenční
a směřují k poškození pověsti klubu. Tímto způsobem pak Ladislav Kunc jako
člen našeho klubu porušil své členské povinnosti podle platných stanov čl. 4,
odst. 8, kterým je uloţeno členům klubu „dbát o dobré jméno klubu a vyvarovat
se veškerého jednání a protizákonných činností, které by poškozovaly klub“. S
ohledem na uvedené skutečnosti, které jsou doloţeny písemnými
podklady, navrhuji, aby Ladislav Kunc byl podle ustanovení čl. 7, odst. 3 – v
pravomoci výboru klubu z klubu vyloučen. Hlasováním byl L. Kunc všemi 6 hlasy
členů výboru vyloučen a tato skutečnost mu bude písemně oznámena. U F.
Kuneše nebylo porušení stanov doloţeno písemnými důkazy.
4. Tisk Zpravodaje - do 15.12. je nutné zaslat od všech členů výboru zprávy H.
Krpešové. Zpravodaj bude vydán v první polovině ledna 2011.
5. Výroční členská schůze se bude konat na Brníkově dne 19.2.2011. Výbor
vytvoří seznam 20 lidí, kteří pro chov jagdterriérů udělali nejvíce a budou na
schůzi oceněni. Obdrţí písemné pozvání.
6. Memoriál dr. Fr. Stehlíka proběhne k výročí zaloţení klubu 17. a 18.9.2011 v
jiţních

-6-7-
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Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Čechách – nutno připravit propozice a oslovit sponzory. P. Kalaš pošle ţádost na
ČKMU a ČMKJ o sponzorství k 20 let trvání klubu.
7. Vydání knihy o chovu jagdterriéra, J. Soukup a D. Černý - získání sponzorů
pro její vydání.
8. Klubová výstava se bude konat v červnu 2011 v areálu zámku Hluboká n. Vlt.
Ku příleţitosti mysliveckých slavností a zde bude také uspořádána výstava o
chovu jagdterriéra.
9. Přijetí nových členů: Václav Zunt, Petr Cibulka – přijati
10. Schváleno vyrobení 50 ks pískovaných skleněných pavéz, pamětních listů a
medailí pro ocenění členů k 20 výročí zaloţení klubu, zbytek bude uloţen pro
další účely ocenění.
11. Zakončení prezidentem klubu.
Zapsala: Hana Krpešová

Klubové norování na Slovensku
Letos jsem se s několika přáteli po delší době zúčastnil klubového norování v
Dojči. Po příjezdu jsme zjistili, ţe je zde poměrně silné zastoupení našich
vůdců se svými svěřenci. Na startovní listině bylo 130 účastníků, nastoupilo 128.
Jiţ z tohoto počtu bylo znát, ţe konkurence bude velmi silná.
Na klubovém norování nás přivítal pan Fronc. Soutěţ probíhala na pěkné
umělé noře a práce normistrů byla excelentní. Posuzování rozhodčích velmi
korektní a spravedlivé. Technické zabezpečení bylo rovněţ na vysoké úrovni.
Chtěl bych poblahopřát Pepovi Blechovi ke druhému místu v tak náročném
klání, dále bych rád poděkoval všem členům našeho klubu, kteří jej důstojně
reprezentovali a prokázali, ţe i kdyţ v ČR není moţnost kontaktního norování,
máme jagdteriéry, kteří zvládají tuto disciplinu na vysoké úrovni.
Musím se zmínit i o nevhodném chování našeho člena, pana Jaroslava Bendy.
Nejen, ţe nastoupil posilněn alkoholem, ale i jeho projev před vpuštěním feny
do nory, kde se snaţil "slovensko - česky" vyjádřit své pocity, byl přijat bez
potlesku. Ještě horší situace nastala druhý den, kdyţ jeho fena neudělala práci,
kterou si představoval. Své zklamání neunesl a veřejně v prostoru nory pronášel
nevhodné výroky: "Chcete ji někdo zadarmo?" "Půjčte mi někdo nůţ, já jí uřeţu
uši." Všichni pochopíme, ţe se práce psa nepovede, ale nevím jestli někdo
pochopí takovouto reakci vůdce. Jednání pana Bendy rozhodně nepřispělo k
reprezentaci dobrého jména našeho klubu a doufám, ţe se nad svým
vystupováním alespoň zamyslí.
Věřím, ţe se na dalších mezinárodních akcích setkáme v hojném počtu a
budeme s naším jagdteriérem dobře reprezentovat na povrchových i norovacích
zkouškách.

Josef Soukup, president KCHJgdtČ
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Zpravodaj č.1/2011
Mezinárodní norování ve Vinohradech n. V.

Ve dnech 16-18.7.2010 se členové našeho klubu zúčastnili kontaktního norování
na Slovensku.
Pořadí

Jméno psa

Vůdce

1. kolo

14.

Moly od Staré vsi

Šavlík Václav

3,30V

33.

Cula Black Killer

Hornof Martin

0,38V

0,32P

45.

Art z Bohuslavic

Liska Josef

0,32P

1,25V

49.

Clea Black Killer

Pastyřík Aleš

0,46HR

0,57P

50.

Dona Berjo Agi

Kučera Bořivoj

0,47:2P

1,00V

55.

Flóra Black Killer

Dvořák Jiří

10,00DP

0,54V

58.

Fery Black Killer

Fišer Josef

0,58V

1,12:2P

61.

Ir od Staré vsi

Šavlík Václav

3,06PP

65.

Dina Back Killer

Hornof Martin

2,15PP

10,00N
V
0,38PP
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2.kolo
0,37V CACIT
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Norování

U nás v republice není kontaktní norování povoleno. Kdo chce svého
jagdteriéra přezkoušet jako norníka a výsledek zapsat do průkazu původu, ten
musí vyrazit někam kde se noruje na kontakt.Jednou z moţností byl II.ročník
memoriálu Gustava Cmarku. Pořádal ho Slovenský poľovnický zvaz a Klub
chovateľov Jagdterriérov 7.-8.8.2010 v PZ-Bojnice.Při počtu 37 startujících nebyl
důvod ke spěchu.Norovalo se na 10minut a vše probíhalo v klidu a
pohodě.Vítězem memoriálu se stala Fany z Košarísk vůdce Maroš Pacalaj
z českých jagdteriérů se nejlépe umístila Fia z Jarné 4.místo vůdce Jiří Kníţek..

L.Holub
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Zpravodaj č.1/2011
Chovatelská rada 2010

V letošním roce se chovatelská rada scházela vţdy na výstavách a na
některých klubových zkouškách. Informace o chovu byly předávány dostatečně
rychle a tak nebylo třeba svolávat zvláštní zasedání chovatelské rady. Všichni tři
členové se aktivně zúčastnili skoro všech klubových akcí, aby měli dostatečný
přehled o stavu našeho chovu. V průběhu roku došlo k výměně poradce chovu,
který má na starosti uchovňování jedinců. Tuto funkci dočasně převzal po ing
Černém pan Petr Kalaš. Panu ing Černému bych chtěl za jeho práci poděkovat a
věřím, ţe nám bude pomáhat i dále jak mu jeho pracovní vytíţení dovolí.
Hodnocení z výstav a celkový stav našeho chovu jsou uvedeny v grafech. Máte
moţnost si v nich porovnat minulé roky. Tyto grafy by nám měli slouţit
k poučení do budoucna. Další informace získáváme z jarních svodů mladých
psů. Jsou to údaje, které nám umoţňují nahlédnout nepatrně do budoucnosti a
díky tomu nemusíme opakovat stejné chyby jako v minulých letech.
16.12.2010 jsem dostal 164 záznamů z jarních svodů, z toho je 146 jedinců bez
váţných vad a 20, u kterých byly zjištěny váţné vady.
Zuby: 1xM3-4x, 2xM3-8x, P-3x, I-2x, Kleště+nepravidelný skus-3x,
kryptorchismus- 1x,
Arina z Městecké hospůdky-P2, o.Zoro z Touškovských polí+m.Bona Merom
Ingo z Touškovského lesa-P2, o.Baron pod Karikášom+m.Hela z Touškovského
lesa
Mira z Pustého jitra-P2, o.Baron pod Karikášom+m.Fatima z Pustého jitra
Aris z Miloňova-kleště, o.Irík Odreka+m.Nora z Jahodové louky
Bono z Greftů-I3, o.Fargo Vakuc+m.Alka od Hotařskej bůdy
Fatima z Melaténské stráně-I1 ,o.Fargo Vakuc+m.Xita z Démáček
Brok z Jistebnické vinice-Kryptorchid ,o.Akim z Pištínského remízu+m.Zarja
Gamin
Kontroly vrhů: Všechny kontroly vrhů proběhly bez vad a údaje uváděné
v hlášeních vrhů byly snad vyplňovány poctivě a tak nebyl důvod prověřovat
jednotlivé vrhy. Bohuţel eviduji několik případů, které jsou v rozporu
s organizačním a chovatelským řádem a ty budeme řešit na výboru a na výroční
členské schůzi. Jedná se o nedodrţení termínů k odeslání hlášení krytí, vrhu či
zaplacení poplatku za vystavení doporučení ke krytí. Další problém je oznámení
změn adres či majitele chovných jedinců nebo jejich ztráta. Chovatelé, kterých
se to týká mají moţnost do členské schůze tyto resty napravit.
Poslední problém v chovu, který ale nemusí nic znamenat je nenakrytí psem
hárající fenu. Eviduji několik případů a jestli toho bude více budeme se tím
muset zabývat.
Jagům zdar
Za chovatelskou radu Jarda Řezba.
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Zvláštní poděkování ing Danielu Černému za projednání moţnosti konání naší
Klubové výstavy v době Mysliveckých slavností na loveckém zámku Ohrada,
včetně moţnosti si vystavit ve vestibulu zámku dokumenty a další věci, které
jsou z historie a současnosti chovu jagdteriera. Tím to vyzývám všechny, kdo
má ve vlastnictví nějaké zajímavosti kontaktujte Hanu Krpešovou, která bude
výstavu připravovat.

Klubové BZ a BZH, alias Černostudniční pohár
očima rozhodčího

Váţení přátelé myslivecké kynologie! Dne 23.a 24.10.2010 jsem měl tu
čest posuzovat klubové zkoušky s názvem Černostudniční pohár, který se skládá
ze dvou typů zkoušek a to BZ a BZH s moţností zadávání titulu CACT. První den
byly barvářské zkoušky, bohuţel z důvodu nemoci se zúčastnili pouze dva
jagdterieři, a tak nemohl být zadán titul CACT. Litoval jsem ţe, Kory i Kim
z Břeţanských strání nemohli tento titul dostat , i kdyţ by si jej zaslouţili za
předvedenou práci. Kory se svým vůdcem Václavem Sýkorou procházela
jednotlivými disciplínami bez zaváhání a s jistotou. Na kaţdém kroku bylo vidět,
ţe vůdce má svou fenu dokonale přečtenou a dokázal se i přes určitý
zkouškový stres s ní sladit aţ do zdárného konce. Bylo radost na ně koukat,
jak spolupracují a pokaţdé úspěšně provedené disciplíně se vzájemně pochválili.
U Kima se svým vůdcem Láďou Krpešem bylo vidět, ţe je jiţ zapojován do lovu
a má zkušenosti s dosledy. Bohuţel se posuzuje podle zkušebního řádu a ne
podle toho co má jedinec za sebou. Tento pes nám při následování ukázal, ţe ví
co následuje po výstřelu. Na pobarvené stopě šel tak zarputile, aţ jednou sešel,
ale vše si druhý den vynahradil.
Další plemena, která bojovala o Černostudniční pohár byl borderterier, zlatý
retrívr a jezevčík. Všichni předvedli standardní práci typickou pro tyto plemena.
Zvlášť tady bych chtěl vyzdvihnout ,, Paní“ vůdkyni jezevčíka, která ať
nemyslivec, chtěla svou fenku něco naučit, a tak ji přivedla mezi nás. Všichni
jsme se shodli, ţe se jí to povedlo a tak před ní smekám klobouk a osobně ji
přeji mnoho dalších úspěchů. Snad bude mít moţnost si těchto pár řádků
přečíst, aby věděla, ţe se mi vryla do paměti za svoji statečnost. Celkové
hodnocení barvářských zkoušek je velice pozitivní. Jsem přesvědčen, ţe všichni
by provedli úspěšný dosled ulovené zvěře.
Druhý den jsme vstali do deštivého, zamračeného a mlhavého dne, který byl
pravým opakem dne předešlého. Vydatně jsme posnídali a po nástupu se vydali
plnit disciplíny podle zkušebního řádu na barvářské zkoušky honičů.
Tento den nastoupilo pět psů: 3 jagoši, 1 borderterier a 1 jezevčík. Po
přípravách jsme zahájili odloţeními a jak všichni víme, tak tyto zkoušky jsou
velice náročné na poslušnost psů a statečnost vůdců, kteří se rozhodují zda
svého svěřence uváţí na řemen, či půjdou tzv. na volno. Disciplína odloţení
proběhla přesně v duchu jistoty a odvahy, z mého pohledu soutěţící jedinci byli
poslušní a bez závaţnějších chyb. Vůdci mohli bez problémů odkládat na volno,
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ale nevyuţili této moţnosti a tak boj o titul CACT byl posunut na další disciplíny.
První stopu si vylosoval ,,U“ Jeff z Břeţanských strání , tento pes po nasazení na
stopu zavelel: ,,Panstvo drţte si klobouky !“A jak řekl, tak došel ke kusu bez
kroku mimo stopu. Neomylně nás vedl , jako by nám chtěl ukázat jak se to
dělá. No co víc dodat nasadil pomyslnou laťku hodně vysoko a to se přijel se
svým páníčkem a paničkou jen podívat. Pan Feikl má výborného pomocníka a
kamaráda na kterého se můţe vţdy spolehnout. Tímto popisem práce Jeffa
nechci nikoho vyzdvihovat, ale s panem rozhodčím jsme se shodli, ţe takovou
práci jsme za celý rok neviděli. Další dva jagoši, kteří soutěţili byli Kim a Kory
z Břeţanských strání vedenými Laďou Krpešem a Václavem Sýkorou. Oba stopu
vedli velice pěkně a s jistotou, která z jejich práce byla cítit a tak se také stalo,
ţe zahleděni do jejich práce jsme jen těţko hledali kontrolní značky v mlazinách.
Musím ,ale konstatovat ţe došli ke kusu neomylně, bezpečně a s radostí. Finále:
vodění, jak jsem viděl z tabulek měli všichni vyrovnané výsledky. Při nástupu
na tuto disciplínu jsem se všech ptal na moţnosti, jak budou vést své svěřence,
všichni šli na jistotu- uvázaní. Jaká to škoda, věřím, ţe by to také zvládli na
volno, ale nemohl jsem nikoho ovlivňovat. Výsledky po této poslední disciplíně:
první Kim druhá Kory a třetí Jeff. První dva získali stejný počet bodů a tak se
pořadí stanovilo dle zkušebního řádu. Titul CACT získal Kim z Břeţanských
strání, ale celkový vítěz Černostudničního poháru se stala Kory z Břeţanských
strání a Jeff získal cenu za nejlepší stopu.
Další dva
účastníci těchto BZH byla borderterierka s vůdcem panem Petrem Machem a
drsnosrstá jezevčice s vůdcem Honzou Mudrou. Na oba budu vzpomínat ,jak
poctivě, čestně a s jistou pokorou absolvovali tyto zkoušky. Petr Mach se svojí
fenkou procházel jednotlivými disciplínami bez problémů aţ na tu stopu. Bohuţel
třikrát sešel a tak se nedalo nic dělat, ale vzal to statečně. To Honza Mudra se
svou jezevčicí nás pěkně protáhl, tempo na stopě nasadil takové, ţe jsem si říkal
ţe doběhne do Polska a ani si toho nevšimne. Přes toto tempo nás s jistotou
vedli aţ na konec stopy a tam pár metrů před poloţeným kusem přešla zvěř a
jezevčice vyrazila za nimi. Musím zde konstatovat, ţe práce na stopě této feny
byla sviţnější, ale odpovídala kvalitě jejího nosu a ten byl vynikající. Bohuţel
při chování u kusu sice projevila zájem, přesto tam nevydrţela dlouho, kus si
ověřila, oznámila jej vůdci a vyrazila hledat další zvěř. Projevila se u ní lovecká
touha, ale zkušební řád hovoří jasně. Prostě smůla, o to více si váţím těchto
vůdců, jak sportovně přijali hodnocení, které nebylo pro ně moc příznivé.
Závěrem chci napsat něco málo z toho, co jsem osobně cítil. Tyto zkoušky
proběhly ve velice přátelské atmosféře, kde jsme si předávali vzájemně
zkušenosti z výcviku. Věřím, ţe klubové zkoušky nejsou nutné zlo, ale jsou to
akce, kde se dají získat zkušenosti kontakty a informace. Nejdůleţitější je pro
mě práce psa a snaţím se vţdy rozhodnout spravedlivě bez ohledu kdo toho
jedince vlastní nebo kdo ho vede. Přeji si , aby se v dalších letech účast na
klubových zkouškách podstatně zlepšila, protoţe, kdo dokáţe posoudit práci
jagdteriera? Přece jen ten kdo ho vlastnil, choval a ten kdo ví jaký doopravdy je!
Je mnoho rozhodčích, kteří posuzují mnoho plemen na různých typech zkoušek,
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ale jagoš je pro ně stále nezvladatelný blázen a problémový pes. Je to holt
cejch z let minulých a je jen na nás jak všem ukázat , ţe tomu tak není, a ţe je
to všestranný pes pouţitelný pro dvanáct měsíců v roce, jak ve vodě na zemi,
ale i v podzemí. Musíme si někde své svěřence dokázat připravit a odzkoušet a
kde to je nejlepší? No přece na klubových zkouškách!
Všem Jagům Zdar
Jarda Řezba
Černostudniční pohár
Nechtěl jsem psát o této klubové akci záměrně. Mohlo by se někomu zdát, ţe
chválím vlastní práci. Jarda Řezba mi promluvil z duše. Poslední dva odstavečky
o Černostudničním poháru jsou přesně to, co jsem měl na mysli, kdyţ jsem
přišel z návrhem na větší počet klubových akcí. Poprvé jsem o ČP mluvil s
Karlem Broklem a pozval ho na obhlídku revírů. Po ujištění, ţe je to vše na velmi
dobré úrovni se OMS Jablonec a jeho kynologická komise dala do práce.
Myšlenka na klubové setkávání a soutěţení mě hnala dopředu. Ve víře v heslo
"kdo chce, hledá řešení, kdo ne, hledá výmluvy", jsem doufal v pochopení této
myšlenky. Našlo se pár jedinců, kteří pochopili a dnes jsou jiţ tradičními
účastníky. Pro některé, J. Soukup, L. Krpeš ,V. Fejkl, se to stalo dokonce
prestiţní záleţitostí. Tak by to mělo být. I vrchní rozhodčí K. Brokl bere nominaci
na ČP jako čest a po letošku si myslím, ţe i Jarda Řezba bude patřit do této
stále se rozšiřující party. Myslím si, ţe dát dohromady jednu skupinu, tj. 6
jagošů by neměl být problém. Na příští rok to vidím velmi dobře, v okolí je pět
štěňat jagů, a tak doufám v plnou skupinu v roce 2011.
Přeji hezký zbytek roku, krásné a klidné vánoce, štěstí, zdraví, pohodu v roce
2011 a JAGŮM ZDAR!

Jarda Kočárek, výcvikář KCHJgdtČ
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Seznam členů přijatých v roce 2010
Var. S.
813
814
815
813
817
818
819
820
821
822
824
825

826
829
830
831
832
834
835
837
838
839
840
841
842
843
844
846
847
848

Jméno
Kudrna Milan
Kníţek Jiří
Sýkora Václav
Hemr Luboš
Herrman David
Cejnar Josef
Vachta Stanislav
Kodţamanov
David
Sládek Michal
Klíma Václav
Lusk Václav
Wischin Pavel
rozhodčí
zv,zn,lz,bz,bzh,h
z,pz
Voldán Jiří
Neckářová
Sabina
Homolka Vojtěch
Nedvěd Stanislav
Čapek Jaroslav
Hudeček Daniel
Brokl Karel
Urban Zdeňek

Pošta
Pacov (okr. Pelhřimov)
Český Brod
Trhové Sviny
Cheb
Kryry
Český Dub
Strakonice
Bechyně

Benediktová
Kateřina
Šantora Pavel
Šantora Václav
Fišer Josef Ing.
Maroušek Lukáš
Nedvídek
Miroslav
Hauptvoglová
Jana
Bejček Fr.
Franc Milan
Kronus Marek

Kladno

Dětěníce(Jičín)
Kolinec
Domoušice
Obecnice

Svratka
Praha 7 Holešovice
Kájov (Č. Krumlov)
J. Hradec
Pištín
Jíloviště
Dubá
Vlašim

Třebívlice
Třebívlice
Klatovy
Úněšov
Vlašim
Klapý
Krásno
Velešín
Louňovice pod Blaníkem
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849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
860

Sládek Ladislav
Pípal Daniel
Vyoral Josef
Mann Marcel
Lněníček
Rostislav
GORTNER Lukáš
FARKOVÁ
Kateřina
DOSKOČIL
Zdeněk
BOČAN Stanislav
CHOMÁT Petr
MVDr.
ŠTRACH Petr

Horaţďovice
Kamenice nad Lipou
Mirotice
Benešov nad Černou
Hořesedly
Třebívlice
Písek
Ţamberk
Hostouň
Sedlčany
Jirkov
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Zpráva zastupujícího poradce chovu pro uchovnění
Váţení přátelé jagdteriéra, ke dni 6.7.2010 jsem převzal agendu „poradce chovu
pro uchovnění“ po odstupujícím poradci panu ing. Danielu Černém. K předání
došlo v Praze za přítomnosti pana Černého, pana Řezby. Veškeré materiály byly
v pořádku a doposud řádně vedeny. Proto i já bych Vás nyní chtěl informovat o
chovných jedincích, kteří byly mnou uchovněny a to v období od 6. 7. 2010 do
15. 12. 2010. Proto touto cestou prosím všechny majitele chovných jedinců o
aktuální informace ohledně chovných jedinců, aby veškeré změny (úmrtí
jedince, změna majitele, nové výstavy a zkoušky) ihned nahlašovali poradci
chovu pro uchovnění a zabránili tak různým nedorozuměním.
Celkem za dané období bylo uchověno (zaevidováno) : 14 fen a 4 psi
Dále bych rád informoval všechny členy o zavedení nového formuláře na
uchovnění. Vedli nás k tomu nedostatečné informace stávajícího formuláře.
Nový formulář je moţné stáhnout na našem webu.
Nyní seznam fen, které v roce 2010 skončila chovnost – věk.
Arina z Pickova háje
15478
Besi Dračí kámen
15739
Bety z Šopikova údolí
15517
Cita z Řezbova dvora
15882
Feta ze Záhorníku
15666
Fey z Ranského letišě
15856
Gábi od Staré vsi
15670
Gina od Vertánky
15769
Gira z Hadska-Liska
15818
Gira z Pistého jitra
15489
Ida od Jahodové louky
15429
Iva od Slámy
15901
Ora Vydří les
15749
Olivie Podolská samota
15704
Rita od Seňovské paseky
15741
Rona od Seňovské paseky
15742
Wera Gamin
15795
Wudy Kareke
15471
Xita z Touškovských polí
15632
Zoa z Krilisova
15715
V evidenci je celkem 132 chovných fen a 85 chovných psů.
Zpracoval Petr Kalaš.
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Zpráva poradce chovu za rok 2010

Rok 2010 byl z mého pohledu klidnější neţ předešlé roky. Daleko méně jsem
musel řešit spory mezi chovateli či vysvětlovat různé výklady organizačního a
chovatelského řádu. Jsem opravdu rád, ţe se situace zklidnila alespoň po této
stránce a mohu se věnovat sbírání informací o stavu našeho chovu, které vám
chci předat. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům klubových zkoušek ale i
všem, kteří se jich zúčastnili jako rozhodčí, vůdci nebo diváci. Já osobně jsem
mněl moţnost některé zkoušky posuzovat jako rozhodčí, ale byl jsem také jako
vůdce na druhé straně barikády. Kaţdá taková klubová akce je pro mě ale i pro
všechny, kteří se jich zúčastňují studnicí poznání a informací, ze kterých se dá
poučit a případně napravit nějaké chyby. Musím se přiznat, ţe v minulosti jsem
se také bál vodit na klubových zkouškách, bral jsem to jako nutné zlo, ale kde
vzít pracovní tituly? Na kaţdé klubové zkoušce jsem měl ţaludek v krku a bál se
špatně podívat na rozhodčího. Za kaţdou známku jsem děkoval a byl rád, ţe
pokračuji dál. Jen chvíli trvalo, neţ mi došlo, ţe tyto typy zkoušek se dělají ve
prospěch plemene, které vlastním a se kterým lovím. A tak pro mě začaly být
klubové zkoušky zábavou, kde jsem navíc dostával cenné rady od zkušenějších
chovatelů, kteří vedli nebo nás posuzovali. V současné době se snaţím lákat
chovatele na naše akce, protoţe kdo posoudí jagdteriera lépe, neţ ten kdo ho
zná a chová. Na kaţdých zkouškách všem říkám, jdeme se bavit a ne stresovat,
co více se nám můţe stát neţ třeba ţe vypadneme. Věřte, ţe za všechny krásné
chvilky strávené v přírodě na lovu, míst kam jsem se podíval a kamarádů, se
kterými mám hromadu záţitků, tak vděčím psům a jagdterierovi zvlášť. Kde
bych byl dnes bez psů? Moţná bych seděl v hospůdce u pivečka a vzpomínal na
pracovní úspěchy, můj ţivot by byl prázdný a smutný.
Dost
bylo nostalgie. V měsíci květnu proběhla Světová výstava lesnictví a myslivosti
na Brněnském výstavišti. Výstava začínala v neděli a trvala celý týden. Náš klub
byl osloven, zda se nechceme zúčastnit a tak jsme bez váhání náš klub
přihlásily. Byla to obrovská příleţitost propagovat jagdteriera a náš klub vůbec.
Pro zajímavost, Moravský klub to nejdříve odmítl a po jistém váhání kdyţ zjistil,
ţe tam budeme my, tak se přihlásily také. Přesně nevím, jak to u nich probíhalo,
ale ptali se nás, zda tam budeme, jak se připravujeme a co tam budeme mít. Od
neděle do úterý se starali o stánek našeho klubu Pepa Soukup a má maličkost,
ve středu nám nikdo nepomohl a od čtvrtka do neděle bojovala za naše barvy
Hanka a Láďa Krpešovi se svým svěřencem. Přípravy probíhaly velice
spontánně, kaţdý sehnal různé materiály jako zpravodaje, fotky, trofeje,
propagační letáčky a hlavně počítač, na kterém se promítaly fotky a různé akce
ze ţivota našeho klubu. Uţ v neděli jsme s Pepou Soukupem zjistili, ţe nejvíce
táhnou krátké akční smyčky z práce jagdterierů a tak Hanka Krpešová spolu
s Láďou narychlo sehnali a dali dohromady nějaké materiály, které táhly a jistě
zvýšily zájem o naše plemeno. Počty lidí, kteří se ptali na naše plemeno bylo
mnoho, nejvíce otázek směřovalo k současnému chovu, k povaze jaga, ceny
štěněte a další. Musím konstatovat, ţe tato výstava byla pro náš klub přínosem,
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Zpravodaj č. 1/2011

Zpravodaj č.1/2011

kde jsme měli moţnost přiblíţit naše plemeno nejen k širší veřejnosti ale také
představitelům ČMMJ a ČMKU kteří se v našem stánku také zastavili. Jen tak na
okraj pro některé členy ale i nečleny našeho klubu, je to, ţe při přípravách a
vlastním zabezpečení této akce bylo najeto asi 1500Km vlastními auty, strava a
ubytování bylo také ve vlastní reţii zúčastněných. Přesto ani jeden z nás nelituje
této dovolené ve prospěch našeho klubu. Jestli si dobře pamatuji tak jsme na
členské schůzi vyzývali všechny chovatele ke spolupráci na této výstavě, ale
nikdo se nepřihlásil!
Další akce našeho klubu byly zkoušky. Nebudu je všechny popisovat a
rozpitvávat, ale dalo by se říci ţe, aţ na malé výjimky dopadly výborně. Z
některých ohlasů i z vlastní účasti vím, ţe splnili svůj účel, o který nám šlo.
Nikdo si na nic nehrál a doufám, ţe všichni byly spravedlivě posouzeni tak jak
to ukládá zkušební řád. Vím pouze o jednom případu, který se stal, ale dotčený
se nedostavil na výbor, aby podal svou verzi, snad uţ se to povedlo vyřešit jinak
neţ přes výbor klubu. Moje zkušenosti ze zkoušek byli pozitivní a pořadatelé si
zaslouţí nejen poděkování, ale také obdiv. Honitby, které oplývají zvěří, zaručují
vţdy výborný výsledek a doufám, ţe v dalším roce se tyto akce povedou tak
jako letos. Na závěr jeden postřeh: jsou to řeči, které odrazují některé vůdce do
toho, aby chodily na klubové zkoušky, ţe prý si to tam rozdávají mezi sebou a
nikoho dalšího mezi sebou nepustí. Je to ho…..a! Jsem z toho smutný, ale já na
řeči nikdy nedal, opravdové skutky jsou pro mě důleţitější. Řečí se totiţ
napovídalo mnoho a nic z toho nebylo, někdy ty řeči dokáţí hodně ublíţit a to
nejen jedinci, ale všem!
Klubové výstavy: V letošním roce se přihlásilo 102 jedinců na obě výstavy. Z
mého pohledu by mohla být účast lepší a doufám, ţe to bude v nastávajícím
roce lepší. Rok 2011 je přelomový, náš klub slaví 20 let od svého zaloţení a je
jen na nás jak chceme náš klub, potaţmo naše plemeno propagovat. Máme
domluveno konání klubové výstavy na zámku Hluboká (asi bude na Ohradě, to
upřesníme) v době konání mysliveckých slavností a tak prosím všechny kdo má
doma štěně nebo i staršího psa vezměte ho na tuto výstavu, aby všichni ,kdo
půjdou okolo viděli co v našem klubu máme. Chceme výstavu pojmout
slavnostněji a tak chceme upravit startovné s cílem přihlásit co nejvíce psů a
fen. Současný výbor se snaţí o propagaci našeho klubu i plemene a toto je další
moţnost zviditelnit se před veřejností. Jen v letošním roce, jsme se zúčastnili
Světové výstavy v Brně, poté bylo uvedeno naše plemeno v České televizi
v pořadu Tisíc let Myslivosti a nakonec nás oslovila televize Nova, která natočila
materiál o našem plemeni a odvysílala ho v pořadu Víkend. Myslím si, ţe jsme
jedno z mála plemen, o kterých byl natočen a odvysílán takový pořad, který
shlédly sta tisíce lidí. Snad se nám to povedlo. Já vás proto prosím o
pokračování této snahy a přijeďte na klubovou výstavu. Nemáme se totiţ za co
stydět!
Chov: Počet vydaných doporučení ke krytí je skoro stejný jako v loňském roce a
to 75 za rok 2010. Ke 13.12.2010 je také vydáno 5 doporučení ke krytí na rok
2011. Počty vrhů, štěňat a další údaje najdete v tabulce Vyuţití chovných psů.
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Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Porovnání : rok 2009: počet štěňat - 231
rok 2010: počet štěňat - 208
Nezabřezlo-11
nezabřezlo - 9
Úhyn-14
úhyn - 14
Znaky-15
znaky - 27
Z dalších přiloţených grafů, máte moţnost zjistit a porovnat si jednotlivé
ukazatele stavu našeho chovu. Musím vás zde upozornit na některé hodnoty, ze
kterých jsem vycházel. První jsou počty přihlášených jedinců na výstavy. Ne
vţdy jsou posouzeni všichni přihlášení jedinci, víme ţe, se z posouzení dá
odstoupit, nebo se z nějakých důvodů nedostaví do kruhu a tak nemohu mít vše
podchycené. Za druhé, na některé ukazatele jsem se začal zaměřovat, aţ kdyţ
se vyskytly jisté problémy v chovu. Tyto údaje nejsou také úplně přesné, ale
jistý vzorek máme a do budoucna je to základ, ze kterého budeme moci
vycházet. Do budoucna mě napadají další ukazatele, které by bylo dobré hlídat
a do jisté míry je to moţné vysledovat z grafů. Příští rok uvidíme, kam nám ten
chov bude směřovat a věřím, ţe nám také napoví klubová výstava na zámku
Ohrada na Hluboké.
Jagům Zdar Jarda Řezba.

AgátaZ Bítovského lomu BOB SV 2010,CAC, vítězka SV a K.Rašek
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Graf feny-obvod hrudníku

Graf feny-srst
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Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Graf feny-výstavy

Graf feny- zuby
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Graf psi- obvod hrudníku

Graf psi-srst
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Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Graf psi- výstavy

Graf psi -zuby
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Výsledky Speciální výstavy v Předbořicích
16.10.2010
Třída
Psi

Feny

Pes / fena
mladých
CAJC

Kim Z Břeţanských strání

mezitřída
CAC

Titul nezadán

Majitel
Krpeš Ladislav

Chovatel
Krpeš Ladislav

otevřená
CAC
Ingo Od Vertánky
Vítěz SV

Englmaier Miloslav Kunc Ladislav

pracovní
CAC

Dráţdil Petr

Arnošt Z Hněvického lesa

vítězů
CAC

Erik Svatoborský lovec

mladých
CAJC

Freda Merom

Paroubek Přemysl

Kadlec Milan

mezitřída Arka Od Veliké řeky
CAC
ResCAC
Moli Z Pustého jitra

Lněníček Rostislav
Pressl Jaroslav

otevřená
CAC

Edita z Chrástecké Hájovny

Kunešová Jaroslava

Kety Ze Šosovny

Šos Josef

ResCAC

pracovní
Agáta Z Bítovského lomu
CAC
Vítězka
SV, BOB
ResCAC

Dora Z Kočínské hory

Rašek Karel

Farková Kateřina
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Bartušek Jan
Paroubek Přemysl

Měrka Roman
Červený Tomáš
Krejčíček Václav
Kofroň Vlastimil
Šos Josef
Kacerovský
František

Fürst František

Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Výstavní pohár Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách za rok 2010
Psi

Feny

1. Erik Svatoborský lovec

1. Inta Zo Skalickej

MVP České Budějovice BOB 8b

Šampion Rakouska

15b

KV Chotěšov KV

6b

Šampion Polska

15b

NV Klatovy BOB

8b

Grand Šampion ČR

15b

NV Mladá Boleslav BOB

8b

Mezinárodní Šampion krásy

20b

KV Karlovy Vary KV

4b

Mezinárodní výstavní šampion 20b

MVP České Budějovice CAC 4b
SV Předbořice CAC

4b

Celkem

42b

Celkem

85b

2. Agáta Z Bítovského lomu
MVP České Budějovice CAJC

4b

NV Klatovy CAJC

4b

MVP České Budějovice BOB

8b

SV Předbořice BOB

8b

Český junior šampion

15b

Celkem

39b

3. Dafy z Chrástecké hájovny
KV Chotěšov V

2b

MVP Mladá Boleslav BOB

8b

MVP České Budějovice CAJC

4b

Celkem

14b

Poháry budou předány na Klubové výstavě 25.6.2011 v Hluboké n.Vlt.

- 25 -

- 26 -

Zpravodaj č. 1/2011

Zpravodaj č.1/2011

Pracovní pohár Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách za rok 2010
Psi

1.

Feny

Kim Z Břežanských
strání

Ladislav
Krpeš

Kory Z Břežanských
strání

Václav
Sýkora

ZV 188 I.c
KBZH 236 I.c CACT

162,8

ZV 154 II.c

107,4

786,4

KBZH 236 I.c CACT

726,4

BZ 103 I.c

153,0

KLZ 222 I.c

632,8

KLZ 238 I.c resCACT

728,0

BZ 120 I.c

170,0

HZ 191 I.c CACT

558,4

HZ I.c 195

518,0

NN I.c

84,0

NN

84,0

Celkem

2 473,4

Celkem

2 238,6

Civy Z Království

Ladislav
Holub

ZV 188 I.c

162,8

MKSBL 2x Ic. 2x 72 CACIT

548,8

PZ 252 I.c

352,4

BZH 236 I.c

333,2

HZ 191 I.c diviačiar

558,2

Celkem

1 955,4

Emka Bejro Agi

Luboš
Hemr

ZV 188 I.c

162,8

BZ 120 I.c CACT

220,0

LZ 248 I.c CACT

397,6

KHZ 216 I.c

359,2

HZ 196 I.c

520,4

NN

84,0

Celkem

1 743,2

1.

2.

3.

Váţení přátelé! Po uzávěrce přišly ještě výsledky dvou pejsků, kteří uţ bohuţel
nemohli být zařazeni, i kdyţ dosáhli pěkných výsledků.
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Klub
Klubchovatelů
chovatelůjagdteriérů
jagdteriérůvvČechách
Čechách

Využití
Využitíchovných
chovnýchpsů
psůvvroce
roce2010
2010
Jméno
Jméno

UUAkim
Akimz zPištínského
Pištínského
remízu
remízu
UUArgo
Argoz zŘezbova
Řezbovadvora
dvora
Argo
Argoz zTrnčí
Trnčí
Argo
Argoz zJenišova
Jenišova
Årt
Årtz zBohuslavic
Bohuslavic
Attila
AttilaASS
ASSododLožnjaka
Ložnjaka
Back
Backz zPocínovských
Pocínovskýchlesů
lesů
Bari
BariBlack
BlackKiller
Killer
Baron
Baronpod
podKarikášom
Karikášom
Ben
Benz zChrástecké
Chrásteckéhájovny
hájovny
UUBen
Benz zŘezbova
Řezbovadvora
dvora
Black
Blackz zJenišova
Jenišova
Blesk
BleskSvojnický
Svojnickýranč
ranč
Blesk
Bleskz zHostomic
Hostomic
UUBody
Bodyz zKrálovství
Království
Bojar
BojarododKalašova
Kalašova
Brit
BritododKalašova
Kalašova
Brit
Britz zKadlečí
Kadlečí
UUBrix
Brixz zPištínského
Pištínského
remízu
remízu
Car
CarLumen
LumenMundi
Mundi
Car
CarMerom
Merom
Car
CarododŠpičácké
Špičáckécesty
cesty
Car
CarTomkar
Tomkar
Cedar
CedarBlack
BlackKiller
Killer
César
Césarz zDobevských
Dobevskýchstrží
strží
Cipro
CiproBejro
BejroAgi
Agi
Cid
CidzozoSkalickej
Skalickej
UUCliff
Cliff

ocenění
ocenění doporučení
doporučení krytí
nezabřeznutí počet
počet psipsi feny
roštěp
krytí nezabřeznutí
feny úhyn
úhyn znaky
znaky roštěp

VV
VV
VV
VV
VDVD
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VDVD
VV
VV
VDVD
VV
VV

66
44
11
11
11
33
66
11
33
11
44

22
11

11

7 7 22
44 22

55
22

11
11

11
66 2 2

44

11
22

33 1 1
11 11 5 5

22
66

44
33
66
22
33
99

11
11
22
11

66
77
77
22

33
44
66
22

33
33
11

11

7 7 66

11

VV
VV
VDVD
VDVD
VV
VV
VDVD
VV
VV
VV

88
44
33
33
44
22
11
44
11
33

22

11 11 4 4

77

22
11

1010 66
7 7 33

44
44
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11

11

11

11
44

11

22
22

11

11

22

22
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Využití chovných psů v roce 2010

Zpravodaj
č.1/2011 ocenění
Jméno
U Akim z Pištínského
Cody Sulitská skala
remízu
Čak z Měčínské hory
U Argo z Řezbova dvora
Dag z Lužanské hory
Argo z Trnčí
Dan Svojnický ranč
Argo z Jenišova
Don od Netušílka
Årt z Bohuslavic
Eddy Dračí kámen
Attila ASS od Ložnjaka
Eman z Touškovských polí
Back z Pocínovských lesů
Erb Svojnický ranč
Bari Black Killer
Erik Svatoborský lovec
Baron pod Karikášom
Eros Vapec
Ben z Chrástecké hájovny
Ego pod Pustýna
U Ben z Řezbova dvora
Fargo Vakuc
Black z Jenišova
Flok Svatoborský lovec
Blesk Svojnický ranč
Flok z Košiarísk
Blesk z Hostomic
Gals z Vranína
U Body z Království
Gaston od Kunšovské
Bojar od Kalašova
bašty
Brit od Kalašova
Gaston
Svojnický ranč
Brit
z
Kadlečí
Hart od Vertánky
U Brix z Pištínského
U Hary z Jabaku
remízu
Hary z Lužanské hory
Car Lumen Mundi
Hogo ze Záhorníku
Car Merom
Hugo z Chodovské návsi
Car od Špičácké cesty
Hun z Lužanské hory
Car Tomkar
Charlie od Klírova mlýna
Cedar Black Killer
Chvat z Končínské
César z Dobevských strží
stráně
Cipro Bejro
Agi
Chvat
z Čerchovky
Cid zoz Vranína
Skalickej
Igor
UIkar
Cliffz Březiňáku
Id z Vranína
Ir od Staré vsi

doporučení

krytí

V
V
V
V
V
V
V
V
V
VD
V
V
V
V
VD
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VD
V
V
V
V
VD
V
VVD
VVD

1
6
3
4
3
1
2
1
3
1
4
3
6
6
1
1
4
3
1
1
1
4
2
3
4
1
3
3
6
32
32
92

1
2
1

V
V
VD
V
VD
VD
V
VD
VD
V
V
V
VD
VD
VVD
VV
VV

4
8
3
4
1
3
9
3
2
4
1
2
11
24
91
34

V
V

2
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počet

psi

feny

3
7
4

3
2
2

5
2

14

7

7

1

8
6

4
2

4
4

1

2

17

11

6

2

1
2
1
1
1
1
1
2
1

3
11

1
5

2
6

6
7
4
7
2

3
4
2
6
2

3
3
2
1

1
1

7
7

3
6

4
1

2

11

4

7

1

1

2

13

6

7

2

4

2
21

10
157

6
37

4
84

32

2
32

3
1
1
1
1

nezabřeznutí

1

úhyn

znaky

roštěp

1
1

1
1
1

1

1

1

1
4

2
2
2

1
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Využití chovných psů v roce 2010

Klub
chovatelů jagdteriérů v Čechách
doporučení krytí nezabřeznutí počet psi
feny úhyn

ocenění

Jméno

U Akim z Pištínského
Ivar od Reka
remízu
U Jeff z Břežanských
Ustrání
Argo z Řezbova dvora
Argo
z Trnčí
Kuro od
Rakováku
Argo
z
Jenišova
Lir z Grygovských skal
Årt
Leo zz Bohuslavic
Kouření
Attila
ASS od Ložnjaka
Man Svojnický
ranč
Back
z
Pocínovských
lesů
Max z Triblaviny
Bari
Killer
U OlafBlack
z jedlové
Baron
pod
Karikášom
Oryx Alumínium
Ben
hájovny
U Patz zChrástecké
Voldušského
Uvrchu
Ben z Řezbova dvora
Quar od
Seňovské paseky
Black
z Jenišova
Sati z Svojnický
Voldušského
vrchu
Blesk
ranč
Smokey
z Voldušského
Blesk
z Hostomic
vrchu
U Body z Království
U Uly z Voldušského
Bojar od Kalašova
vrchu
Brit od Kalašova
Urix Alumínium
Brit z Kadlečí
Celkem
U Brix z Pištínského
remízu
Car Lumen Mundi
Car Merom
Car od Špičácké cesty
Car Tomkar
Cedar Black Killer
César z Dobevských strží
Cipro Bejro Agi
Cid zo Skalickej
U Cliff

V
V
VVD
VV
VV
VD
V
VVD
VV
VVD
VV
V
V
V
V
VD
V
VV
VD
V
V
V
V

3
6
24
31
101
11
32
62
31
103
1
24
2
24
3
62
2
3
3
2
9

V
V
VD
VD
V
V
VD
V
V
V

8
4
3
3
4
2
1
4
1
3

2
2
11

5
7
34

4
2
2

1
5
32

13

7

6

86

62

24

2
1
2

6
3
11

5
1
5

1
2
6

1
1
21
1

6
7
47
2

3
4
61
2

3
3
31

1

2
21

7 6
208 112

1
96

14

27

1

1

2

2
3

1
2

2

roštěp

2

1
1
11

2
1
46

1

1

9

2

11

4

7

2
1

10
7

6
3

4
4

Z chovné stanice
- 27Z -Kramolína a Magda Chytrová
- 30 -

- 29 -

znaky

1

1

1
4

1
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Co nás čeká v roce 2011
V letošním roce oslaví své kulaté jubileum:
60 let pan Stanislav Nedvěd
70 let pan Ing. Jaroslav Řezba
80 let pan Jaroslav Voslář
Oslavencům blahopřejeme a přejeme mnoho mysliveckých a
kynologických úspěchů.
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Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
Klubová výstava 2011
Díky iniciativě přítele Dana Černého se podařilo zajistit místo pro naši
klubovou výstavu v parku loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Při osobním jednání s ředitelem muzea Mgr. Slabou nám byl přislíben prostor
v parku k prezentaci jagdteriéra při Mysliveckých slavnostech v Hluboké nad
Vltavou a vyhlášení výsledků výstavy na pódiu. Výstava byla zařazena do
oficiálního programu slavností. Jsme jediný klub, který zde bude vystavovat. Je
to jedinečná příleţitost prezentace jagdteriéra před širokou mysliveckou
veřejností. Proto vyzývám všechny členy k aktivní účasti, buď jako
vystavovatele, nebo organizátory této akce. Zároveň nám muzeum nabídlo
vnitřní prostory k výstavě „Jagdteriér“. Případné náměty, podněty nebo
sponzorské dary laskavě projednejte s Hankou Krpešovou.
Jednání s panem ředitelem bylo velice seriózní a měl poţadavek vysoké
kvality a organizovanosti naší akce, neboť se i pro něj jedná o prestiţní
záleţitost. Věřím, ţe nezklameme.
Josef Soukup

- 31 -

- 32 -

Zpravodaj č.1/2011

Zpravodaj č. 1/2011

KCHJgdtČ Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU,
která se koná v sobotu 25.6.2011
na loveckém zámečku Ohrada v Hluboké n.Vlt.
Program: 8:30 – 9:30 hod. přejímka psů
9:30 hod. slavnostní zahájení výstavy
10:00 -15:00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 23.5.2011
Přihlášky, na kterých nebude nalepena složenka o zaplacení, nebudou
přijaty!
Přihlášky zasílejte na adresu:
Hana Krpešová
Břeţany n.O. 93
413 01 Roudnice n.L.
V RÁMCI VÝSTAVY SE BUDE KONAT CHOVNÝ SVOD
Třídy: třída štěňat 3 – 6 měsíců
třída dorostu 6 – 9 měsíců
třída mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
třída otevřená od 15 měsíců
třída pracovní* od 15 měsíců
třída vítězů* od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo Národní vítěz,
národní nebo mezinárodní šampion, Vítěz speciální výstavy)
třída veteránů od 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den
posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání
přihlášky.
K přihlášce na výstavu musí být přiloţena úplná a čitelná fotokopie obou stran
průkazu
původu hlášeného jedince.
*k přihlášce je nutno přiloţit certifikát o vykonané zkoušce(vydává
ČMKJ,Jungmanova 25, 11525 Praha 1) či fotokopii dokladu o získaném titulu.
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Bez těchto příloh bude pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly: CAJC ČR,Vítěz mladých, CAC ČR, res. CAC ČR, Klubový vítěz 2011, Vítěz
plemene(BOB)
Výstavní poplatky: za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč
za dalšího psa 400,- Kč,za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů zdarma
Výstavní poplatek plaťte složenkou typu C na adresu :
Hana Krpešová, Břeţany n.O. 93, 413 01 Roudnice n.L.
Veterinární podmínky:
Při přejímce bude vyţadován očkovací průkaz psa nebo pas, v němţ se
potvrzuje, ţe pes byl očkován proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě v době
ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám, kteří dosáhli předepsaného věku pro
zařazení do tříd nejméně v den výstavy. Importovaní psi musí být zapsáni v
české plemenné knize. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem
nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Z výstavy se vylučují háravé
feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Změny exteriéru psa
prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava
trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vodění štěňat a
jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno
nejpozději 10 dnů před výstavou.
Důležité upozornění: K přihlášce je nutno přiloţit fotokopii průkazu původu
psa – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu.
Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze
pouze
z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se sloţením jistiny 500,- Kč, do skončení
posuzování. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.
Inzerce v katalogu: pro jednotlivce 1 strana A5 1.000,- Kč
1/2 strany A5 500,- Kč
pro firmy 1 strana A5 2.000,- Kč
1/2 strany A5 1.500,- Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo změn! Ubytování výstavní výbor
nezajišťuje.
Rozhodčí / p.Tichá / bude delegovat výbor KCHJgdtČ prostřednictvím ČMKJ.
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Přihláška na Klubovou výstavu KCHJgdtČ
v Ohradě/ Hluboká n.Vlt. dne 25.6.2010
Plemeno: německý lovecký terrier
pohlaví:* p e s – f e n a
třída:*
štěňat – dorostu – mladých – mezitřída – otevřená – pracovní – vítězů
– veteránů
jméno psa a chovatelské stanice:
_______________________________________________________
datum vrhu:__________________________
barva srsti:____________________________
Číslo zápisu:__________________________
tetovací číslo:___________________________
Otec:__________________________________________________
Matka:_________________________________________________
Chovatel:________________________________________________
Majitel:_________________________________________________
Adresa včetně
PSČ:____________________________________________________
Kontaktní telefon:_________________________
Chovný svod: ano - ne
*vhodné zakroužkujte
Na rub přihlášky nalepte potvrzení o zaplacení výstavního poplatku a fotokopii
PP (případně doklady pro zařazení do třídy pracovní a vítězů)! Bez tohoto
potvrzení nebude přihláška přijata!
Vyplňte čitelně hůlkovým písmem či na stroji. Za nepřesnosti vzniklé nečitelností
přihlášky nenese redakce katalogu zodpovědnost.
Potvrzuji, ţe mnou uvedené údaje jsou pravdivé, ţe mi jsou známa všechna
ustanovení
propozic a výstavního řádu a ţe se jim podrobuji.
Dne:________________V:_______________________Podpis:______________
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Klub chovatelů jagdteriérů v Čechách
Českomoravská myslivecká jednota
OMS České Budějovice
pořádají dne 17. – 18. 9. 2011
v honitbách HS Kamenný Újezd- Milíkovice, Kamenný Újezd- Bory,
Zaluží
VII. ročník Memoriálu MVDr. F. Stehlíka
se zadáním titulu CACIT a CACT
Po úspěšném absolvování memoriálu se pes stane všestranným s označením U
před jménem.
Program:
16. 9. -

10. 00 hod.
13.00 hod.

17. 9. -

8.00 hod.
8.30 hod.
9.00 hod.
18.00 hod.
20.00 hod.

přejímka psů
slavnostní zahájení MFS
odchod na jednotlivé discipliny
vyhlášení výsledků prvního dne
společenský večer

18.9. -

8.00 hod.
18.00 hod.

nástup na discipliny druhého dne
vyhlášení výsledků MFS

19.9. -

9.00 hod.
15.00 hod.

sraz účastníků, porada rozhodčích, losování
kulturní program

hon na kachny pro hosty a účastníky MFS
ukončení honu a závěrečné zhodnocení MFS

Propozice lze získat na adrese Josef Soukup, Bukovec 19, 370 07 České
Budějovice nebo na webových stránkách KCHJgdtČ.
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Plán klubových zkoušek na rok 2011

/přihlašujte se na příslušných OMS/
Jablonec nad Nisou
KZV 25.6.2011 rezervní zkoušky
KLZ 9.7.2011
KBZ 22.11.2011
KBZH 23.11.2011
Rokycany
KBZ 4.6.2011
KHZT+J 15-16.10 2011
Jičín
KZV 14.5.2011
Česká Lípa
KHZT+J 19-20.11.2011
České Budějovice
17-18. 9.2011 KVZ, Mem. Stehlíka
KVZ 24.-25-9. 2011
KLZ 23.7.2011
KZV 8.10.2011
Litoměřice
KZV 7.5.2011
KPZ 27.8.2011

Výstavy v roce 2011
Klubová výstava - Lovecký zámek Ohrada, Hluboká n.Vlt.
25.6.2011
Speciální výstava- Praha, Dţbán
1.10.2011
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Zpravodaj č. 1/2011

Příspěvky členů

Krytí feny, březost a narození štěňat
Poradce chovu doporučí majiteli chovné feny tři psy ke krytí podle mnoha
kritérií, která bere v úvahu, aby nedocházelo v chovu k narůstání genetickým
vad a nedostatků v exteriéru a povaze. Majitel feny si domluví s majitelem psa,
kterého si vybral ke krytí, podmínky ke krytí. Pohlavní cyklus feny, je rozdělen
do čtyř fází. V první období PROESTRUS / příprava k říji /se dostavuje krvavý
výtok, který nemusí chovatel ihned zjistit, protoţe se fena čistí a olizuje. Proto je
dobré v době, kdyţ hárání očekáváme jí pustit proběhnout a poté jí teprve
prohlédnout. Ke konci proestru se výtok mění v růţový aţ ţlutý. Toto první
období trvá 7-10 dnů. Dalším obdobím je vlastní říje ESTRUS, je poměrně krátké
3-4 dny. Během tohoto období dochází k uvolňování vajíček do vejcovodu
OVULACE . V tomto období je fena svolná ke krytí / 2-4 dny/, 9-14 dní od
počátku krvavého výtoku. Samozřejmě, ţe jsou výjimky u různých fen a i
během ţivota feny můţe dojít k různým termínům svolnosti ke krytí. Objevují se
také případy, ţe fena začne hárat, ale po pár dnech se popsaný průběh cyklu
zastaví a k samotné svolnosti ke krytí nedojde. V tomto případě se hárání
rozjede v průběhu dalších měsíců. K samotnému oplodnění dojde 3-12 hodin po
svázání psa a feny. Spermie mají oplozovací schopnost 24-48 hodin, čekají ve
vejcovodech na uvolnění vajíčka a poté ho oplodní. Proto není nutné krýt kaţdý
den, ale opakovat aţ obden. Pokud není fena svolná ke krytí je jiţ běţné nechat
jí odebrat krev a podle hladiny hormonu progesteronu zjistit přesný termín.
Dalším pohlavním cyklem feny je METESTRUS a ANESTRUS, to je přechodné a
klidové stádium. Tato čtyři období se opakují u feny dvakrát do roka. Nyní se
ale vraťme k tomu, co nastává po oplodnění. Samotná březost trvá u fen 58-67
dnů. Jak i veterináři dokladují, tak štěňata narozená dříve jsou ve větším počtu
pejsci a v pozdějších vrzích je zase více fenek. V tomto období musí mít fena co
nejlepší podmínky, jako je kvalitní strava, dostatek pohybu a pitné vody.
V prvních 4 týdnech jí můţeme pouţívat k myslivecké praxi, pouze se
vyvarujeme abnormálního zatíţení. V polovině březosti je nutné provést
odčervení . První viditelné příznaky březosti jsou aţ po 5 týdnech, kdy se fena
začíná zakulacovat. Někteří chovatelé, ale poznají březost svojí feny jiţ od
samotného začátku, kdy některé feny změní svoje chování, jsou přítulnější.
Týden před očekávaným porodem se zduří feně bradavky a ty je potřeba omýt a
u fen z delší srstí jejich okolí ostříhat. Pro porod musí mít fena připravené suché,
klidné a bezpečné místo, nejlépe svojí pečlivě vymytou dřevěnou, prostornou
boudu s odnímatelným víkem, abychom mohli provádět kontrolu a snadno jí
čistit. Feně před porodem zduří pohlavní orgány. Je neklidná, vyhledává temné
kouty, kňučí a hrabe a odmítá potravu. Břišní stěna se jí uvolní dolů. Asi dva dny
před porodem klesá její tělesná teplota o 1,5-2°C/ normální teplota psa malého
plemene je 38,5°C/. Těsně před porodem se teplota vrací k normálu. Fena má
nepřítomný výraz, chvěje se, má strach a někdy i kňučí, nastupují u ní porodní
bolesti – toto je tzv.otevírací fáze. Porodní orgány jsou zduřelé a vlhké a fena se
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často otáčí dozadu. Tato fáze trvá 2-6 hodin podle počtu jiţ prodělaných
porodů. Poté následuje fáze vypuzovací, doprovázená silnými stahy dělohy a
břišní stěny. Vlastní vypuzení štěněte je velmi krátké. Fena štěně okamţitě
zbavuje plodových obalů, které seţere, štěně olíţe a překusuje pupečník.
Odstraní další zbytky plodové vody a krve. Štěně jemně masíruje jazykem a
přistrčí ho pod své břicho, aby se přisálo. Fena odpočívá a očekává další stahy,
které následují po 20-30 minutách a během kterých dojde k narození dalšího
štěněte. Poslední štěně můţe mít od předchozích odstup i 2-3 hodiny. U našeho
plemene probíhá porod bez problémů, fena je velice samostatná a pokud je vše
v pořádku, tak jí není potřeba asistovat. Omezujeme se pouze na kontrolu
správného průběhu a uklidňování feny.
Hana Krpešová

Lednový úlovek
10.ledna 2010 v baţantnici v Hluboké n.Vlt. se podařilo s fenkou Arina Gamin
majitele Zdeňka Irovského ulovit lišáka a mývalovce kuního.
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Rozloučení s přítelem Jiřím Vikem
S politováním oznamuji, ţe zemřel dlouholetý člen KCHJgdtČ, chovatel a vůdce
jagdteriérů a myslivec, přítel Jiří Vik. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku....
S pozdravem "Jagům zdar!"

Pavel Tisovský, redaktor webu

Sali Z Podchrastí
Nečekaný odchod kamaráda Jirky Vika mne přivedl k přečtení jeho posledního
článku, který napsal a inspiroval mne k tomu, abych i já vzpomněla na svojí
poslední fenu, kterou jsem chovala. Ne kaţdé norování v přírodě má bohuţel tak
šťastný konec.
Jednoho zimního dne předminulého roku přišel za manţelem kamarád, ţe má za
vsí v břehu v noře fenu a ta ţe nemůţe dostat ven lišku. Manţel nemeškal a šel
mu pomoci a vzal sebou mojí Sali. Kdyţ se dlouho nevraceli, nedalo mi to a šla
jsem za nimi. Sali stále nešla ven, tak museli začít kopat. Kdyţ se dokopali
dovnitř, tak uviděli lišku, jak brání 9 liščat. Lišku zastřelili a Sali celou
zmordovanou vyndali. Sali měla rozkousanou horní čelist a celá krvácela. Vzala
jsem si jí do náruče a odnesla si jí domů. I přes ošetřování veterinářkou i naší
péčí po několika dnech doma zemřela. Její ţivot skončil v mojí náruči. Měla jsem
všechny své pejsky jako své děti, proto jsem ještě dnes dojatá při vzpomínce na
ní. Stejně jako všichni ostatní je pochovaná doma na dvoře. Za svůj ţivot mě
udělala tolik radosti, ţe na ní nemohu zapomenout. Těším se na další chvíle
s našimi pejsky, a ţe mi bude dopřáno ještě dlouho s nimi ţít.
Hana Spěváková
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Náš první rok v klubu
Začnu hezky od začátku. Nejsme ţádní dlouholetí chovatelé, spíš nováčci. Z
manţelem máme dva jagy, fenky. S první fenkou jsme absoluvali jen zkoušky z
norování a na zbytek jsme se takzvaně vyprdli. Odrazovali nás od toho, ţe
zkušení chovatelé si k sobě nikoho nepust,í neporadí, ţe to není jen tak.
Nicméně jsme si pořídili další fenku Kory z Břeţanských strání a s tou jsme
proţili rok plných zkoušek, nových přátel a záţitků. Přesvědčili jsme se , ţe mezi
zkušenými chovateli jsou lidé, kteří chtějí druhým pomoci a poradit. Tím to bych
chtěla poděkovat Hance a Láďovi Krepešovým za cenné rady a panu Pepíkovi
Soukupovi, ţe si na nás udělal čas a věnoval nám pár dnů výcviku v terénu. Bez
těhle lidiček by jsme to určitě nedotáhli tak daleko. Je to dlouhá cesta a na jejím
konci je vidět vaše snaha, úsilí a úspěch něco dokázat. A vaše odměna? Tu vám
vrátí váš čtyřnohý kamarád při absolvování úspěšné vykonané zkoušky. A v
běţném ţivotě, při lovu, honech a naháňkách, kdy se můţete stoprocentně
spolehnout na svého jaga. Musím, ale podotknout, ţe se stále setkávám, ţe lidé
říkají:,, Jagoš je magor,toho vypustíte a uţ ho neuvidíte!” Na nás všech, co mají
slabost pro jagy je , abychom ukázali, ţe tomu tak není!
Příští rok bude určitě zase hodně příleţitostí, kde můţete předvést vašeho jaga.
Jděte do toho! Opravdu to za to stojí.
Hodně úspěchú všem v roce 2011 a jagům zdar.
manţelé Sýkorovi

Zákeřný neviditelný nepřítel
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Zákeřný neviditelný nepřítel
Jagdteriér se ve své lovecké praxi musí vyrovnat s mnoha nástrahami, které
ohroţují jeho ţivot,-ať
41je- to práce na černou zvěř nebo sloţitá práce v norách
pod zemí. A právě zde přibylo další nebezpečí. Po úspěšném lovu lišek měl můj
pes „Nino de Tiera Cid“ několik běţných šrámů na hlavě, ze kterých se během
pěti dnů zotavil. Pak ale přišla pro mě dosud nevídaná věc, pes přestal přijímat
potravu, ohýbat krk a našponoval přední běhy. Při návštěvě veterinární kliniky
jsem byl informován, ţe se jedná o tetanus a léčba je vyloučená vzhledem
k pokročilému stádiu. Rozhodl jsem se proto ukončit trápení psa, které by
předcházelo jisté smrti.
Tímto Vás chci upozornit, ţe v současné době existuje vakcína proti tetanu ,
která spolehlivě ochrání psa proti této nemoci.
V posledních letech se rozšířil chov sportovních koní, kteří při vyjíţďkách
přírodou rozšiřují tuto nemoc a lišky ji zanesli i do nor.
Pokud norujete a nechcete vidět svého psa bojovat „marný boj“, stačí
naočkovat.
J.Soukup
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Memoriál Josefa Martínka – VZ
Letošní ročník vrcholné akce jagdterriérů, všestranné zkoušky, pod názvem
Memoriál Josefa Martínka, se konal na moravské straně a to za účasti pouze
jediného zástupce z našeho klubu. Lépe řečeno v ţenském zastoupení a to jak
vůdce, tak i předvedeného jedince. Z celkového počtu 7 pejsků / dokončili
pouze 3/ paní Jaroslava Kunešová s fenkou Ditou Z Chrástecké hájovny
v III.ceně s počtem bodů 304 byla jednou z nich. Fenka nezvládla dohledávku
pernaté / známka 1/a paní Kunešová nebyla s výsledkem spokojená. Měla fenku
velice dobře připravenou, myslela na vítězství, ale stalo se, a jak sama říká,
příští rok se bude snaţit vše napravit. I přes to ocenila kvalitní hodnocení
rozhodčích a výbornou organizaci celých zkoušek. Je jedna z mála, která se
velice pečlivě věnuje výcviku jagdterriérů a zasluhuje dík. Příští rok se
všestranné zkoušky jagdterriérů/ Memoriál Dr. Stehlíka/ koná v Čechách. Věřím,
ţe bude předvedeno více pejsků a bude to přehlídka skvělé práce, skvělých psů
– jagdterriérů.
HK

Dita z Chrástecké hájovny
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Zpravodaj č.1/2011

Zpravodaj č. 1/2011

Vážení chovatelé!
Ráda bych vás požádala o zasílání příspěvků, fotek a dalších informací,
které se týkají chovu a výcviku jagdterriéra. Velice ráda uveřejním vše o
vašich pejskách!
h.krpesova@seznam.cz
Srdečně vás zvu na členskou schůzi na Brníkov dne 19.2.2011 od 13 hod.na
mysliveckou chatu u umělé nory, kde bude pro vás připraveno pohoštění,
hudba a výborná zábava.
Hana Krpešová
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é!

Klub chovatelů Jagdteriérů v Čechách
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Vítěz SV v Předbořicích Ingo Od Vertánky

Kory Z Břežanských strání s V.Sýkorou

Poradce chovu Jarda Řezba a přítel jagdterriérů
Honza Mudra na zkouškách na Smržovce

BOB Klub.výstavy Arka Od Veliké řeky a
R.Lněníček
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Klubové lesní zk. při OMS Jablonec n.N
a při OMS České Budějovice
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